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Privacyverklaring Stichting Taalhulp  

 
 
 
1. Algemeen 
 
1.1. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de zorgverlener van 
Stichting Taalhulp een dossier van de cliënt aanlegt. Dit is ook een wettelijke 
plicht voor elke zorgverlener. Het dossier bevat gegevens over de uitgevoerde 
onderzoeken en behandelingen.  
 
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw1

• er zorgvuldig wordt omgaan met uw persoonlijke gegevens en met de 
onderzoeks- en behandelgegevens,  

 onderzoek en/of 
behandeling noodzakelijk zijn. Dit kunnen gegevens zijn van eerdere 
onderzoeken en behandelingen, zoals bijvoorbeeld een verslag van remedial 
teaching op school, een logopedisch onderzoek, of een onderzoek waarbij een 
stoornis zoals ADHD is vastgesteld. De onderzoeker/behandelaar kan deze 
gegevens opvragen als deze niet in het aangeleverde zorgdossier zitten. 
 
1.2. Bij Stichting Taalhulp wordt gewerkt met een elektronisch (digitaal) 
patiëntendossier. Daarnaast is er ook sprake van een papieren dossier. 
 
1.3. De zorgverleners van Stichting Taalhulp (onderzoekers en behandelaars) 
doen hun best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat onze 
zorgverleners ervoor zorgen dat: 

• uw dossier veilig wordt bewaard, 
• uw gegevens niet verloren raken, 
• onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. 

Zorgverleners die rechtstreeks bij de behandeling betrokken zijn, hebben 
toegang tot gegevens die noodzakelijk zijn voor het vervullen van hun taak. 
Deze zorgverleners hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht 
(beroepsgeheim).  
 
1.4. Stichting Taalhulp is aangesloten bij het NRD en verplicht om cliëntdata aan 
te leveren. Door deze aansluiting bij het NRD kunt u, voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd, in aanmerking komen voor vergoeding van de dyslexiezorg 
bij Stichting Taalhulp door uw ziektekostenverzekeraar. Of en onder welke 
voorwaarden u, in uw geval, voor vergoeding door uw verzekeraar in aanmerking 
komt, is afhankelijk van uw polis(voorwaarden).  
 
 
                                                           
1  Met u/uw wordt bedoeld de cliënt/patiënt of diens wettelijk vertegenwoordiger. 
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2. Onderzoeken en registraties 
 
2.1. Het NRD 
De gegevens uit uw (digitale) dossier worden gebruikt voor het verstrekken van 
gegevens aan de Nationale Databank Dyslexie (NDD) van het NRD (Nationaal 
Referentie Centrum Dyslexie, zie www.nrd.nu). Het NRD levert gegevens aan de 
overheid, aan verzekeraars en stelt deze onder voorwaarden beschikbaar voor 
wetenschappelijk onderzoek. Stichting Taalhulp werkt hier regelmatig aan mee. 
Het doel van deze gegevensverzameling is bredere kennis over onderzoek en 
behandeling van dyslexie te verkrijgen. 
 
Het NRD staat garant voor een geanonimiseerde bewerking van cliëntgegevens. 
Onderzoeks- en behandelgegevens van cliënten zullen anoniem worden 
verwerkt. Dat wil zeggen dat deze gegevens later niet gekoppeld kunnen worden 
aan de naam van een cliënt. Uw toestemming is niet nodig als gegevens worden 
gebruikt die niet tot u herleidbaar zijn (geanonimiseerde gegevens).  
 
2.2. Stichting Taalhulp 
Stichting Taalhulp kan de gegevens uit haar eigen database gebruiken om intern 
onderzoek te doen naar (resultaten van) onderzoeken en (effecten van) 
behandeling. Stichting Taalhulp staat garant voor een geanonimiseerde 
bewerking van cliëntgegevens bij een dergelijk onderzoek. 
De gegevens worden geanalyseerd om het onderzoek en de behandeling van 
onze cliënten te verbeteren. 
 
Daarnaast kunnen gegevens uit het dossier aan anderen verstrekt worden als dat 
wettelijk is voorgeschreven. 
 
 
3. Stichting Taalhulp en beveiliging van uw persoonlijke gegevens 
 
3.1. Stichting Taalhulp doet er met inachtname van de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) alles aan om de veiligheid en beveiliging van de in de 
database van Stichting Taalhulp opgenomen persoonlijke gegevens te 
waarborgen. Om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw 
gegevens hebben en deze niet onrechtmatig worden gebruikt of openbaar 
worden gemaakt, maakt de Stichting Taalhulp database website gebruik van 
verschillende beveiligingstechnieken en -procedures.  
 
3.2. De gegevens in de database 
3.2.1. Uw gegevens worden aan de Nationale Databank Dyslexie (NDD) van het 
NRD verstrekt. Stichting Taalhulp is aangesloten bij het NRD.  
3.2.2. Behalve de gegevens die op verzoek van het NRD ingevoerd moeten 
worden, voert de zorgverlener gegevens in die Stichting Taalhulp voor het 
uitvoeren van de in artikel 2.2. bedoelde onderzoeken noodzakelijk acht.  
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3.2.3. Voor het invoeren van direct identificeerbare cliëntgegevens, zoals naam 
en adres, zal de zorgverlener tevoren de toestemming van de cliënt/patiënt of 
diens wettelijk vertegenwoordiger vragen. 
3.2.3. Tegen het opnemen van direct tot u herleidbare persoonsgegevens kunt u 
bezwaar maken, In dat geval kan de zorgverlener de gegevens zodanig invoeren 
(coderen) dat deze in de database niet direct tot u herleidbaar zijn. Wanneer u 
ook tegen deze gecodeerde invoer bezwaar hebt, is onderzoek en behandeling 
door een Stichting Taalhulp zorgverlener niet mogelijk.  
 
 
4. Stichting Taalhulp en aansprakelijkheid 
 
4.1. Stichting Taalhulp is aansprakelijk voor de veiligheid van de database en de 
bescherming van de daarin opgenomen gegevens conform artikel 13 van de Wet 
bescherming persoonsgegevens en ook voor de juiste uitvoer van de gegevens 
naar de databank van het NRD. 
 
4.2. De Stichting kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor zaken die binnen 
de eigen verantwoordelijkheid van de zorgverlener liggen zoals bijvoorbeeld de 
juistheid van de door zorgverlener ingevoerde gegevens, de door zorgverlener 
gegeven informatie en het correct gebruik van inloggegevens. De zorgverlener 
draagt er persoonlijk zorg voor dat gegevens niet in onbevoegde handen komen, 
verloren raken en/of uit onachtzaamheid openbaar worden.  
 
 
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacyverklaring van Stichting 
Taalhulp, kunt u contact met ons opnemen.  
 
 
Bestuur Stichting Taalhulp  
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