
 

Privacyverklaring  
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 
toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde 
privacywetgeving geldt. 

In Praktijk Sensitive wordt er op de volgende manier met uw privacy om gegaan:  

Voor de intake in praktijk Sensitive wijs ik u op de algemene voorwaarden van de 
GAT en de algemene voorwaarden zoals die gelden in praktijk Sensitive, die staan 
vermeld op de website in de Footer. U kunt ze voor de aanvang van het 1e consult 
doorlezen.  

Met wederzijdse goedkeuring voor behandeling,  vraag ik u de algemene 
behandelovereenkomst, de behandelovereenkomst complementaire 
kwaliteitstherapeuten en deze privacy verklaring te tekenen. Hiermee geeft u  
toestemming voor het naleven van de algemene voorwaarden van het GAT en de 
voorwaarden van praktijk Sensitive.  

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende 
therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke verplichting, opgelegd door de 
Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Ik heb de plicht uw 
dossier 20 jaar en op naam gezette facturen 7 jaar te bewaren.  

Uw dossier bevat gegevens van door mij uitgevoerde onderzoeken en behandelingen 
mbt uw gezondheid. Ook informatie en uitslagen die ik van u heb gekregen bv 
bloedonderzoeken of uitslagen van specialisten, staan in het dossier. Mocht het uw 
behandeling ten goede komen, dan ben ik altijd bereid, na uw toestemming, uw 
dossier door te sturen naar uw huisarts, uw fysiotherapeut of een andere 
(alternatieve) therapeut. 
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U kunt uw eigen dossier altijd inzien. Uw dossier wordt digitaal bewaard in 
mijn computer, die beveiligd is met een wachtwoord. Een externe harde schijf met 
uw gegevens is opgeslagen in de kluis. In de toekomst ga ik werken met het 
elektronisch patiënten dossier.  
 

Ik heb een beroepsgeheim. Dit houdt in dat ik:  

• Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ze alleen 
gebruik waarvoor ze nodig zijn. 	

• Op de factuur die u van mij ontvangt, alleen gegevens staan die door de 
zorgverzekeraar gevraagd worden. Hierdoor kunt u, indien u aanvullend 
verzekerd bent, deze nota declareren.	

• Ervoor zorg draag dat derden geen toegang hebben tot uw gegevens om data 
lekken te voorkomen. 	

• U anoniem kan indienen als casus tijdens een collegiaal overleg.	

Om uw privacy te waarborgen gebruik ik cookies en staat er een cookies verklaring 
op de website. Daarnaast heb ik een verwerkersovereenkomst afgesloten met de 
Webdesigner en de Accountant. 

Ik heb een praktijkwaarnemer (zie uw behandelovereenkomst) indien ik langdurige 
ziek word of plotseling overlijdt. Degene die dit doet is een goede collega van mij. 
Deze persoon krijgt, indien noodzakelijk en gewenst, als enige toegang tot uw 
medische gegevens en kan u verder helpen, als ik daartoe niet meer in staat ben. U 
kunt er ook voor kiezen om uw dossier igv mijn overlijden te laten vernietigen. 	

 

Aldus overeengekomen en ondertekend in praktijk Sensitive te Hilversum op  
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