
Privacy Policy 
Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend 
gebruikt voor toezending van een nieuwsbrief en desgewenst relevante informatie. Voorts kunnen uw 
gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze 
dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer 
herleidbaar tot een individuele persoon. 
 
Verder is voor een goede behandeling het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een 
dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen 
over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook 
kunnen in het dossier gegevens opgenomen worden die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, 
na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. 
 
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: 
• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens, 
• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens 
 
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een 
menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op 
bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens. 
 
Ik onderschrijf  bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk 
voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
 
In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor 
welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Ik gebruik de door u verstrekte persoonsgegevens voor de 
volgende doeleinden 
• Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en mij (bijvoorbeeld 

bij abonnementen en proefnummers) 
• Om u te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen 

communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven) 
• Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze 

dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van mijn website); 
• Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude. 
• Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een 

wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 
• De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een 

verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. 
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid of voor het geanonimiseerde gebruik 

tijdens intercollegiale toetsing. 
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat 

ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. 
 
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en 
expliciet uw toestemming vragen. 
 



Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 
20 jaar bewaard. 
 
Ik selecteer mijn partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote 
zorg voor privacy. Helaas kan ik met inachtneming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte 
verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of 
persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of 
instelling. 
 
Indien ik persoonsgegevens verwerk ten einde u te interesseren voor onze producten en diensten, kunt u 
hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Wij zullen deze verwerking dan terstond 
beëindigen. Uw verzoeken en verzet dient u te sturen aan: contactpagina 
PRIVACY OP DE ZORGNOTA (indien van toepassing) 
 
Indien u een zorgnota ontvangt worden hierop de gegevens vermeld die door de zorgverzekeraar 
gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 
• Uw naam, adres en woonplaats 
• uw geboortedatum 
• de datum van de behandeling een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 

‘behandeling natuur- geneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’ 
• de kosten van het consult 
 
De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze 
informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels. 
 


