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Dossiervoering
1. Waar bestaat het dossier uit?

• Naam, adres, contactgegevens van de cliënt
• Intakegegevens
• Consultrapportages
• Correspondentie met de cliënt of andere zorgverleners
• Ingevulde vragenlijsten
• Metingen
• Foto’s

2. Waarom een dossier?
• Je weet wanneer een cliënt geweest, wat is besproken, wat de 

aandachtspunten zijn voor de volgende keer, en wat is afgesproken
• Je kunt het verloop van de behandeling beter volgen
• Als dit zich (onverwacht) voordoet, kun je je praktijk eenvoudig 

overdragen bij waarneming
• Je laat bij klachten/geschillen professioneel handelen zien, en je 

kunt aantonen

TIP
Zorg dat je alle contactmomenten 
(telefoontjes, mails, whatsapp) en  
toegepaste behandelingen vastlegt 

in je cliëntdossier.



Dossiervoering - Wkkgz
1. Staat voor ‘Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’
2. De wet geldt voor alle zorgverleners
3. Doel: “Openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen 

en ervan leren. Om zo gezamenlijk de zorg te verbeteren”
4. Wat moet je regelen?

• Cliënten informeren en fouten bespreken/ vastleggen in het dossier
• Klachtenfunctionaris – via beroepsvereniging
• Geschilleninstantie– via beroepsvereniging

5. Dossiers bewaren
• Bewaarplicht: 20 jaar. Vastgelegd in de WGBO



Praktijkagenda
4 manieren om bij te houden:
1. Papieren agenda
2. Digitale agenda (Google / Outlook / Apple)
3. Praktijksoftware met een digitale agenda
4. Uit je hoofd J



Voordelen Nadelen
Papieren agenda - Als je hieraan gewend bent, hoef je niet te veranderen

- Je hebt geen apparaat nodig om je agenda te bekijken

- Als je de agenda kwijtraakt ben je alle informatie 
kwijt

- Samenwerking met een papieren agenda is 
lastiger

- Online afspraken plannen door cliënten is niet 
mogelijk.

Een digitale agenda 
(Google, Outlook of Apple)

- Groot gebruiksgemak: te gebruiken op elk apparaat

- Veel mogelijkheden: zoals terugkerende afspraken, locatie 
kunnen toevoegen aan een consult

- (Gevoelige) informatie van cliënten wordt 
opgeslagen bij een partij buiten Europa

- De agenda is niet gekoppeld aan dossiervoering 
en facturatie.

Een digitale agenda in 
online praktijksoftware

- Agenda is overal beschikbaar

- De consulten worden direct aan de cliënt gekoppeld

- Automatische afspraakbevestigingen en 
afspraakherinneringen

- De consulten vormen direct de basis voor de facturatie en 
inhoudelijke rapportage van het consult

- Gevoelige informatie wordt direct in de beveiligde 
praktijksoftware opgeslagen

- Cliënten kunnen zelf online afspraken plannen

- Er wordt vaak met 2 agenda’s gewerkt, een privé-
en een praktijkagenda. Dit kan soms verwarring 
geven.

In onderstaande tabel worden de voor- en nadelen van deze 3 opties weergegeven.



Praktijkagenda – voordelen praktijksoftware

1. Automatische afspraakherinneringen
2. Je agenda eenvoudig delen
3. Cliënten zelf afspraken laten plannen

TIP
Experimenteer met afspraken laten 

plannen via je website.



AVG
1. Staat voor: Algemene Verordening Gegevensbescherming
2. Ingevoerd per mei 2018
3. Versterking van de privacy rechten van consumenten / 

cliënten.
4. Meer verantwoordelijkheden voor organisaties (een zzp'er

is ook een organisatie) om de privacy te waarborgen en dit 
ook aan te kunnen tonen.

5. Hogere boetes indien je bij een controle of melding bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens niet voldoet aan de AVG.



AVG – wat moet je concreet doen? 1/2
1. Sla alleen gegevens op die je nodig hebt voor behandeling
2. Privacyverklaring 
• Hierin staat welke gegevens je bewaard en met welk doel
• Gebruik een format

3. Verwerkingsregister – hierin staat welke gegevens je 
verwerkt en op welke plekken deze gegevens staan

4. Verwerkersovereenkomsten met leveranciers 
• Denk aan praktijksoftware, hostingpartij

5. Protocol datalekken
• Wat doe je mocht er iets mis gaan?



AVG – wat moet je concreet doen? 2/2
1. DPIA en FG zijn doorgaans niet nodig. Alleen in volgende 

situaties:
• “als zij meer dan 10.000 ingeschreven patiënten hebben óf gemiddeld meer 

dan 10.000 patiënten per jaar behandelen én de gegevens van deze 
patiënten in één informatiedossier staan.”

2. Gebruik het stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens of 
van je beroepsvereniging of koepelorganisatie

3. Zorg dat je voldoet aan de AVG. Als het misgaat, ben je te laat 
om het in te richten.

4. Website van AP is goede informatiebron: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/gezond
heid/zorgverleners-en-de-avg

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/gezondheid/zorgverleners-en-de-avg


AVG – praktijksoftware

Voorbeeld in praktijksoftware

TIP
Plan eens per kwartaal tijd voor 

minder leuke werkzaamheden zoals 
de AVG



Beveiliging van cliëntgegevens
1. Vertrouwelijkheid: alleen toegang voor 

bevoegde personen
2. Beschikbaarheid: informatie beschikbaar ten 

behoeve van zorgverlening
3. Oorzaken van datalekken
• Meeste datalekken door menselijke fouten, denk aan 

zwakke en gestolen wachtwoorden
• Kwetsbaarheden in software
• Malware: is elke software die gebruikt wordt om 

computersystemen te verstoren, gevoelige 
informatie te verzamelen of toegang te krijgen tot 
private computersystemen



Beveiliging van cliëntgegevens - tips
1. Leg alleen gegevens vast die nodig zijn (hoe 

minder hoe beter)
2. Gebruik sterke verschillende wachtwoorden
3. Gebruik een wachtwoord-kluis
4. Schakel twee-factor-verificatie in waar 

mogelijk
5. Let op met cliëntgegevens in e-mails. 
6. Gebruik beveiligde mail als het gaat om 

privacygevoelige informatie
7. Installeer altijd de laatste 

(beveiligings)updates op je apparaten waarop 
je met cliëntgegevens werkt



Voor- en nadelen van online werken
Nadelen
1. Je moet maatregelen treffen om online veilig te kunnen 

werken.
2. Het is niet altijd duidelijk waar de gegevens opgeslagen 

worden (bij ons wel, in Ede).
3. Er moet een internet verbinding aanwezig zijn (veel 

praktijksoftware is ook via je smartphone te 
gebruiken).



Voor- en nadelen van online werken
Voordelen
1. Automatische afspraakherinneringen naar cliënten.
2. Cliënten kunnen zelf hun gegevens invullen 

(vragenlijsten en adres- en contactgegevens)
3. Factureren rechtstreeks vanuit de agenda
4. Afspraken kunnen ingepland worden door de cliënt zelf 

binnen het rooster van de therapeut
5. Beveiligd communiceren / automatisch opgeslagen in 

cliëntdossier



Beveiligd e-mailen
1. Normale e-mail is nooit bedoeld voor het versturen van 

vertrouwelijke informatie.
2. Zorg dat je cliënten informeert over welke 

communicatiemiddelen je inzet en waarom
3. Diverse oplossingen om beveiligd te communiceren:
• Praktijksoftware
• Losse applicatie, bijvoorbeeld Zivver of Zorgmail
• Cliëntomgeving waar cliënten zelf berichten kunnen 

ontvangen en sturen



Financiën en boekhouding
1. Omzet / kosten
2. Winst / verliesrekening
3. Balans
4. Zakelijke rekening
5. Uren registratie
6. Boekhoudsoftware / praktijksoftware

TIP
Bewaar je bonnetjes / facturen 

digitaal. Voor de belastingdienst is 
een papieren versie niet nodig.



Financiën en boekhouding - Tips
1. Maak geen kosten aan het opstellen van een jaarrekening
2. Bonnen en facturen op papier bewaren is niet verplicht
3. Gebruik software voor het bijhouden van je bonnen facturen
4. Door zelf de basis bij te houden heb je altijd actueel inzicht in 

de financiën
5. Neem een (moderne) boekhouder die controleert en adviseert.



Afwegingskader Meldcode
1. Vanaf 1 januari 2019 is afwegingskader onderdeel van 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

2. Afwegingskader heeft als doel: 
“het risico op en de aard en ernst van het huiselijk geweld of de 
kindermishandeling wegen en dat de therapeut in staat stelt te 
beoordelen of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld 
of ernstige kindermishandeling, dan wel een vermoeden 
daarvan, dat een melding bij Veilig Thuis is aangewezen.”





Afwegingskader Meldcode (dossiervoering)
- Stap 1: Een zo feitelijk mogelijke beschrijving van de signalen waardoor het vermoeden van 

kindermishandeling of huiselijk geweld ontstaat.
- Stap 2: Wie er om advies is of zijn gevraagd, hoe het advies luidt, waarom eventueel wordt 

afgeweken van de adviezen.
- Stap 3: Met wie er een gesprek is gevoerd over de signalen, de reactie van de cliënt, of zijn 

ouders op deze signalen, de afspraken die zijn gemaakt over een eventueel vervolg en 
indien al een melding is aangekondigd, de reactie op deze melding;

- Stap 4: de weging die wordt gemaakt op basis van de beschikbare informatie, de inhoud 
van het advies dat eventueel is ingewonnen.

- Stap 5: het besluit over het al dan niet doen van een melding, de inhoud van de melding of 
de toeleiding naar passende hulp en de afspraken die daarover zijn gemaakt.

NB: Leg ook het besluit om te stoppen met het stappenplan vast in uw dossier en geef aan 
waarom u dit hebt besloten.



Afwegingskader Meldcode (dossiervoering)
1. De Meldcode is gebaseerd op zoveel mogelijk openheid naar 

betrokkenen. 
2. Dossiers zijn wettelijk toegankelijk voor cliënt/patiënt/leerling. 

De informatie over de meldcode hoort daarin te worden 
vastgelegd.

3. Gegevens over een ander dan de cliënt vastleggen mag als het 
noodzakelijk is het voor het signaleren van het geweld of de 
mishandeling.

4. Leg alleen vast wat nodig is, bewaak bronvermelding.
5. Vanaf 16 jaar oefenen minderjarigen zelf rechten uit 



Afwegingskader Meldcode - advies

1. Zorg dat je dossier objectief en compleet is

2. Download de app – zoek in de AppStore op ‘Meldcode’



Voordelen MijnDiAd online praktijksoftware
1. Tijd besparen
2. Cliënt zelf gegevens laten invullen
3. Snel en foutloos facturen maken en versturen
4. Geen omkijken naar updates / back-ups



Afsluiting
Dank voor je aandacht!

Poll

Mail: welkom@mijndiad.nl
Telefoon: 085-3010880
Website: www.mijndiad.nl

mailto:welkom@mijndiad.nl
http://www.mijndiad.nl/

