Privacy Statement Motion Fysiotherapie & Preventie
Zodra u bij Motion Fysiotherapie & Preventie komt en u wordt ingeschreven als patiënt of
klant, gaan we uw persoonsgegevens verwerken. Met verwerken bedoelen we dat we uw
gegevens bijvoorbeeld zullen opslaan en aanvullen en, na verloop van tijd, ook weer zullen
verwijderen. Wanneer u door ons wordt behandeld gaan we uw medische gegevens verwerken
in uw patiëntendossier.
Wat en waarom?
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk om gegevens van u te verzamelen: uw
gezondheidstoestand, resultaten van het fysiotherapeutisch onderzoek , diagnose en
behandelplannen. Deze worden in een medisch dossier vastgelegd. Behalve uw medische
gegevens hebben we ook andere persoonsgegevens nodig, zoals uw naam, adres en
geboortedatum. Dit hebben we nodig om u te kunnen identificeren en om ervoor te zorgen dat
we u niet verwarren met een andere patiënt.
In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om een aantal persoonsgegevens van u te
delen met een andere partij, denk bijvoorbeeld aan het sturen van een factuur naar uw
zorgverzekeraar.
Voor alle gegevens geldt dat we niet méér gegevens verwerken dan we nodig hebben om u
goede zorg te kunnen verlenen. Alle medewerkers die direct bij uw behandeling betrokken
zijn hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht en zullen uw gegevens niet met anderen
delen als daar geen wettelijke of medische noodzaak voor is. Voor het delen van gegevens
met anderen, zoals bijvoorbeeld een brief naar uw huisarts, zullen wij toestemming van u
vragen. Nee zeggen mag natuurlijk. Dit heeft geen consequenties voor uw behandeling.
In het kader van het landelijk verzamelen van inzichten in de zorg en in de fysiotherapie
levert Motion Fysiotherapie anoniem gegevens aan het Nivel en de landelijke database
Fysiotherapie. Dit betreft GEEN geïdentificeerde informatie zoals uw naam, adres,
geboortedatum of BSN. Indien u bezwaar maakt tegen het versturen van uw anonieme
gegevens kunt u dit kenbaar maken aan uw fysiotherapeut.
We bewaren uw gegevens tot 20 jaar na het beëindigen van de behandeling.

