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De gegevens van de patiënt worden gebruikt voor preventiedoeleinden, diagnose en/of 
behandeling van de patiënt nodig om de samenwerking uit te voeren en dit op grond van de 
wetgeving betreffende de uitoefening gezondheidszorgberoepen en kwaliteitsvolle 
praktijkvoering. Tevens vindt verwerking van persoonsgegevens plaats in het kader van de 
aanrekening van de paramedische prestaties en het voeren van de boekhouding van Curam 
Domi (om te voldoen aan de boekhoudkundige en fiscale wettelijke verplichtingen waarbij 
Curam Domi gebruik maakt van een boekhoudkantoor).  

Voor de preventiedoeleinden, diagnose en/of behandeling worden naast de 
identiteitsgegevens, correspondentie- en facturatiegegevens ook gegevens verwerkt die 
nodig zijn om voormelde doeleinden te kunnen realiseren, zoals gezondheidsgegevens, 
gegevens mutualiteit en / of (hospitalisatie)verzekering. De gegevens kunnen worden 
aangereikt door de patiënt of door derden (zoals bv. de huisarts of een andere verwijzende 
gezondheidszorgbeoefenaar).  

De medewerkers en personeelsleden waarmee Curam Domi werkt hebben toegang tot de 
gegevens van de patiënt voor de voormelde doeleinden en hebben een strikte 
geheimhoudingsplicht.  

De patiëntengegevens worden tot 30 jaar na het einde van de samenwerking bewaard 
waarna ze worden gewist.  

Curam Domi kan regelmatig een elektronische nieuwsbrief versturen. Er kan steeds met 
eenvoudige mail gevraagd worden om geen nieuwsbrief meer te ontvangen.  

In geval er sprake is van persoonsgegevens heeft de patiënt het recht op inzage, rectificatie 
of verwijdering van de persoonsgegevens tenzij de uitoefening van het recht op vrijheid van 
meningsuiting en informatie de verwerking nodig is voor het nakomen van een wettelijke 
verwerkingsverplichting of het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering. 
Bij verwerking van persoonsgegevens van de patiënt heeft de patiënt het recht om klacht in 
te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit van België.  

De patiënt heeft het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens.  

Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Curam Domi, kan steeds 
contact worden genomen met Mevr. Jonckman Cindy op volgend e-mail adres: 
cindy.jonckman@curamdomi.be.  
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The data of the patient are used for prevention purposes, diagnosis and/or treatment of the 
patient necessary to carry out the cooperation and this on the basis of the legislation 
concerning the exercise of health professions and quality practice. Personal data will also be 
processed for the purpose of invoicing paramedical services and keeping Curam Domi's 



accounts (in order to comply with accounting and tax law obligations where Curam Domi 
uses an accounting firm).  

For the prevention, diagnosis and / or treatment, in addition to the identity, correspondence 
and billing data are also processed data necessary for the aforementioned purposes, such as 
health data, information mutual and / or (hospital) insurance. The data can be provided by 
the patient or by third parties (such as the general practitioner or another referring 
healthcare professional).  

 
The employees and staff members with whom Curam Domi works have access to the 
patient's data for the aforementioned purposes and have a strict duty of confidentiality.  

The patient data will be kept for 30 years after the end of the cooperation, after which they 
will be deleted.  

Curam Domi can regularly send an electronic newsletter. You can always ask by simple mail 
to stop receiving the newsletter.  

In case of processing of personal data, the patient has the right to access, rectify or delete 
the personal data, unless the exercise of the right to freedom of expression and information 
makes the processing necessary for compliance with a legal processing obligation or the 
establishment, exercise or support of a legal claim. With regard to the processing of the 
patient's personal data, the patient has the right to lodge a complaint with the Data 
Protection Authority of Belgium.  

The patient has the right to the portability of personal data.  

For information on the processing of personal data by Curam Domi, please contact Mrs. 
Jonckman Cindy at the following e-mail address: cindy.jonckman@curamdomi.be.  

 


