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Privacy reglement        

 

Praktijk Anne zal vanaf het moment van kennismaking 

diverse vragen stellen om een goede 

begeleidingsovereenkomst op te kunnen stellen. De 

antwoorden die Praktijk Anne noteert moeten passen bij de 

hulpvraag die u en uw kind aan Praktijk Anne gesteld 

hebben. Praktijk Anne moet zorgen dat deze informatie 

veilig en beschermd opgeslagen wordt. Hiervoor maakt 

Praktijk Anne gebruik van de software van ‘MijnDiAd’. Deze 

software is beveiligd volgens de wettelijke AVG eisen.  

 

U en uw kind hebben keuzevrijheid in het wel of niet 

beantwoorden van vragen. Het is een gezamenlijke  

verantwoordelijkheid om te vertellen wat nodig is voor  

een goede begeleiding met resultaat.  

Praktijk Anne is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken wordt en bij de 

begeleiding hoort. Met uitzondering van de situatie dat u kind in gevaar is. Dan zal Praktijk 

Anne de Meldcode volgen en indien aan de orde daarvan melding maken bij Veilig Thuis.  

Praktijk Anne zal u en uw kind hiervan op de hoogte brengen.  

 

Voor samenwerking, overleg en/of het delen van informatie met andere betrokkenen 

vraagt Praktijk Anne toestemming aan u en uw kind. Dit wordt opgenomen in de 

begeleidingsovereenkomst.  

 

Wanneer u via huisarts, kinderarts, een specialist of de gemeente bij Praktijk Anne bent 

aangemeld is Praktijk Anne verplicht hen te informeren over de begeleidingsovereenkomst 

en bij afsluiting  van de begeleiding het behaalde resultaat.  

Bij toestemming tot informatie-uitwisseling met andere partijen, communiceert Praktijk 

Anne via Zorgmail. Dit is een beschermd en beveiligd e-mail systeem.  

 

U en uw kind hebben het recht om de documenten in het dossier, van uw kind, in te zien. 

Praktijk Anne zal deze versturen via Zorgmail. Praktijk Anne kan deze vraag bij 

uitzondering weigeren als er sprake is van strafbare informatie, bescherming van 

betrokkenen of privacy recht van een ander.  

 

Bent u of is uw kind na het zien van het dossier het niet eens met de informatie dan moet 

u Praktijk Anne hier per e-mail of post over op de hoogte stellen. Praktijk Anne zal met u 

in gesprek gaan en mogelijk wijzigingen aanbrengen. 

 

 

   

Praktijk Anne 

Thomsonlaan 72 

2565 JE Den Haag 

0683338769 

Praktijkanne@ziekterouwenverlies.nl 

 

KVK: 71055339 

AGB:  140003952 

BTW:  101804696B01 

IBAN:  NL12RABO0338043578 

 

http://www.ziekterouwenverlies.nl/
mailto:Praktijkanne@ziekterouwenverlies.nl

