Privacyverklaring en betalingsvoorwaarden van Pedagogische Praktijk Woerden
De Pedagogische praktijk Woerden hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze
privacyverklaring.
Uw dossier
De wet verplicht pedagogen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om
goede zorg te bieden en/of zorgvuldige onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren. Uw
dossier bevat gegevens omtrent het functioneren van de cliënt evenals gegevens die in het kader van de behandeling, met uw
toestemming, zijn opgevraagd bij een andere hulpverlener. Als uw behandelende hulpverlener/ therapeut hebben wij als enige
toegang tot de gegevens in uw dossier.
Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen
over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te
verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
-

Om andere zorgverleners te informeren wanneer de behandeling is afgerond of bij verwijzing.
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de (financiële) administratie zoals het opstellen
van een factuur of het aanmelden bij de financierende instantie van de zorg (gemeente of zorgverzekeraar)

Uw rechten
U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier
feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens
met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe
te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in
principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden
geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.
Rechten van u en uw kinderen
Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn/haar rechten uit. Is een kind al wel twaalf
maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen..
.Betalingsvoorwaarden
Tenzij anders schriftelijk overeengekomen is de orthopedagoog gerechtigd haar honorarium en kosten te baseren op de
landelijke richtlijnen van de NzA. Vanuit de gemeente worden tarieven vastgesteld waar wij aan gebonden zijn. Per gemeente
kan dit verschillend zijn.
Betaling in de niet-vergoede zorg dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door middel van overschrijving van het
verschuldigde bedrag op de bankrekeningnummer zoals vermeld op de factuur. Na het verstrijken van 30 dagen na
factuurdatum is de cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim Vanaf het moment van het intreden van het verzuim is de
cliënt over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
In de volwassenzorg wordt de declaratie van de factuur alleen in het geval van een contract met de verzekeringsmaatschappij
door de behandelaar uitgevoerd; anders is de cliënt zelf verantwoordelijk voor het indienen van de factuur bij de
verzekeringsmaatschappij. Vanaf 2017 zal ten aanzien van de verplicht gestelde ROM-aanlevering aan Stichting Benchmark
GGZ persoonlijke gegevensverstrekking plaatsvinden, tenzij de cliënt hiermee niet akkoord gaat; dit kan schriftelijk aan worden
gegeven op het toestemmingsformulier
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