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Ingevuld G. Pool
Cursief: overgenomen via model
register NVGzP

Verantwoordelijke

Wat is het doel van de
gegevensverwerking?

Aard van de gegevens (vul aan of
schrap)

G. Pool, gz-psycholoog (BIGnr.
7950105225) & psychotherapeut
(BIGnr. 99050105216)

de zorg bieden van een goed gzpsycholoog/psychotherapeut

N.a.w. gegevens: naam, adres,
woonplaats, geboortedatum,
Bsnummer, huisarts betrokkene

Hulpvraag

Voortgang zorg/onderzoek
Startdatum en afsuiting
Uitkomsten/resultaten
Alle overige gegevens noodzakelijk
voor goede zorg / goed onderzoek

Met dit overzicht voldoen zelfstandig werkende gz-psychologen en klinisch (neuro)psychologe
Deze plicht houdt in dat de gz-psycholoog in een schema in beeld moet brengen welke gegeve
dit gebeurt, wat de juridische basis daarvoor is en op wie de gegevens betrekking hebben. Het
behoeft dus niet per cliënt te worden ingevuld.

Worden er bijzondere gegevens
verwerkt?

Ja, m.b.t. de geestelijke en
gerapporteerde lichamelijke
gezondheid van de cliënt

Wat is de grondslag voor het
verstrekken van de gegevens?

Hebben gz-psychologen
ontheffing voor verwerken
bijzondere gegevens?

Voor het dossier: wettelijke plicht

Ja, wet AVG,artikel 9 lid 2 h en
lid 3

Bij het aan derden verstrekken:
ondubbelzinnige toestemming van de
cliënt

Bij het verstrekken aan de gemeente:
wettelijke plicht

neuro)psychologen aan de zogeheten registerplicht uit de AVG.
ngen welke gegevens hij van zijn cliënten verwerkt, met welk doel
kking hebben. Het gaat om een algemeen overzicht, het overzicht

Wie zijn de
betrokkenen?

Ciënten

Wie zijn de
ontvangers?

Is er een
verwerkingsovk nodig? classificatie

Anderen die bij
dezelfde zorg
betrokken zijn
n.v.t.
Gemeenten/zorgver
zekeraars: voor
zover nodig voor
toegang en
financiering

de gegevens vallen
onder het
beroepsgeheim van de
gz-psycholoog/
psychotherapeut

beveiliging
Bewaartermijn
Het DBCregistratiesysteem van
G. Pool, alsmede
vragenlijstgegevens
worden beveiligd via
AXIANS-online-DBC,
waarmee een
bewerkersovereenkom
st bestaat.
15 jaar

Herkomst gegevens?

De digitale cliëntdossiers worden
bewaard op een
beveiligde harde schijf;
Schriftelijke gegevens
worden bewaard in een
afgesloten
hangmappenkast.

Met toestemming van
cliënt: andere professionals
die betrokken zijn bij de
cliënt

Cliënt

