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PRIVACY STATEMENT 
 
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als jouw behandelend 
therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet 
op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  
 
Jouw dossier bevat naast het intake-formulier ook de aantekeningen over jouw 
gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en 
behandelingen. De praktijk hanteert voor het bewaren van dossiers de vastgestelde 
termijn conform de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). 
 
Daarnaast worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling 
noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een 
andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. 
 
Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen.  
Dit betekent onder meer dat ik: 

• zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens, 
• ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens 

 
Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw 
dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens 
uit jouw 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 jouw expliciete toestemming. 

• voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. 
• voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 

 
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik 
je eerst informeren en expliciet om jouw toestemming vragen. 
 
PRIVACY OP DE ZORGNOTA 
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar 
gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar. 

• naam, adres en woonplaats 
• eventueel klantnummer en/of uw geboortedatum 
• de datum van de behandeling 
• een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘24000 

Orthomoleculair consult’ 
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PRIVACY OP DE WEBSITE 

• de website is SSL-beveiligd waardoor op een veilige manier gebruik kan 
worden gemaakt van het contactformulier 

• ik gebruik Google-analytics voor het verzamelen van informatie over mijn 
website om deze efficiënt te kunnen onderhouden en te kunnen optimaliseren. 

• ik gebruik tawk.to op bepaalde pagina’s om uitnodigingen te versturen aan 
gebruikers om de mogelijk van chatten aan te bieden. Chat’s worden altijd 
door de gebruikers gestart.  

 
PRIVACY OP BLOG 

• BLOG post is door mijzelf geschreven materiaal. 
• De intentie is informatieverstrekking zonder het uiten van een menig of 

oordeel. 
• BLOG-post bevatten informatie die NIET mag worden uitgelegd als een vorm 

van advies of om te dienen als een basis voor welke vorm van zelfhulp dan 
ook. 

• Praktijk Gerrit van Sinderen deelt informatie welke u kunt gebruiken uw 
inzichten te vergroten met de intentie dat dit voor u kan bijdragen aan het 
maken verantwoorde keuzes in het zoeken van ondersteuning bij 
gezondheidsvragen. 

 
 


