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Wat gebeurt er met mijn gegevens? 
Met ingang van 25 mei 2018 geldt in de gehele EU een nieuwe data- en 
privacywetgeving, General Data Protection Regulation (GDPR). Deze staat in Nederland 
bekend als Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het kader van de 
AVG is deze privacyverklaring op de website geplaatst. Wanneer je in Praktijk 
Herstelderelaties.nu een therapietraject aangaat, verklaar je dat je op de hoogte bent 
van de tekst op deze pagina, en hiermee akkoord gaat. 
 
Persoonsgevens 
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als jouw behandelend therapeut, 
een dossier aanleg. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw situatie en gegevens 
over jouw behandeling. Ook wordt in het dossier informatie opgenomen, zoals je voor- 
en achternaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres, 
gezinssamentelling, eventueel je zorgpasgegevens waardoor je in aanmerking kunt 
komen voor een vergoeding.  
Mocht het nodig zijn dan kan er ook informatie in je dossier komen te staan die ik, na 
jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld 
bij de huisarts.  
 
Waarborg privacy 
Praktijk Herstelderelaties.nu zet zich maximaal in om jouw privacy te waarborgen. Dit 
betekent dat wij: zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens;  
ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. 
Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige persoon toegang tot de gegevens in 
jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).  
 
Andere verwerkers 
Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor mijn financiële 
administratie door Sikkens en Karssies te Groningen. Let op: dit betreft alleen jouw 
achternaam. Met dit kantoor hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Als ik 
vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je altijd 
eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.  
 
Bewaartermijn en recht op inzage 
De gegevens in jouw cliëntendossier blijven, zoals in de WGBO is vereist, twintig jaar 
bewaard. Je hebt te allen tijde recht op inzage in uw dossier en/of het wijzigen of wissen 
van gegevens in jouw dossier. 
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Privacy op de factuur 
Op de factuur die je ontvangt, staan de gegevens die de zorgverzekeraar nodig heeft om 
de zorgkosten te kunnen vergoeden. Het gaat om jouw naam, geboortedatum, polis 
nummer, de datum van de behandeling en een prestatiecode van de behandeling. 
 
Website  
Praktijk Herstelderelaties houdt op de website geen bezoekgegevens die tot een persoon 
herleidbaar zijn. Ook maakt Praktijk Herstelderelaties geen gebruik van cookies. 
 
 
             
 


