
                                                                                            

AVG   Algemene Verordening Gegevensbescherming  

 

Hoe en waar staan de gegevens van Triggerall en wie heeft er inzicht in. 

 

De gegevens die Triggerall in bezit heeft zijn verstrekt door de cliënt zelf in de 

wetenschap dat deze gegevens worden bewaard in hun persoonlijk dossier en 

kunnen worden gelezen en aangevuld door de Therapeut. En verder dat de 

administratie voor facturen door C.J.C. van den Berg kan worden gedaan. 

Het papieren intake formulier/ behandelplan staat op alfabet in een afgesloten 

kast en in de pc van Triggerall.   

Wie kunnen er bij.   

 

M.J.J. van den Berg als therapeut van de cliënten. 

 

Verder kan de cliënt altijd een kopie opvragen van de behandelingen die aan 

hem / haar zijn gegeven. Zie art. 19 van de NVST Bepalingen.  

 

Bij de behandeling van kinderen is er een extra formulier van de RBCZ dat zo 

mogelijk door beide ouders of verzorgers wordt ondertekend. 

 

De gegevens worden bewaard zolang de praktijk bestaat tot 15 jaar na sluiten 

of minimaal tot 15 jaar na het laatste bezoek van de cliënt. 

En tenminste volgens de eis van de NVST     VAN DE NVST (NEDERLANDSE 

VERENIGING VAN .... De therapeut houdt conform de praktijkregels van de NVST een 

cliëntenadministratie bij. Gegevens van facturen van cliënten dienen tenminste zeven jaar 

na het laatste bezoek te worden bewaard.  

                                                                                                                                                                  



 

Bij verwijdering van de gegevens zullen de papieren worden versnipperd en de 

gegevens in de pc gewist ( indien mogelijk zullen we de cliënt hier eerst van op 

de hoogte brengen zodat het nog mogelijk is een kopie op te vragen voordat de 

gegevens hier worden verwijderd).  

 

Bij overlijden of beëindigen van de praktijk zal onze administratie overgedragen 

worden aan Shiatsu en Massage praktijk Ankie te Jirnsum.  

 

De pc waarop de documenten worden bewaard is beveiligd met een sterk 

wachtwoord dat bekend is bij de Triggerall therapeut.    

Verder is de pc niet toegankelijk via het netwerk printers of media. 

En niet benaderbaar via bluetooth of via hulp op afstand.  

Verder is de pc voorzien van virussoftware met firewall  van AVG.  

Het register zijn de data van aanmaak van Excel en Word bestanden 

opgeslagen in het klanten dossier op de pc.  

Verder is er een backup stick met encryptie aanwezig welke zelf nog een code 

heeft die bij de therapeut bekend is.   

 

 

 


