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UW PRIVACY 
 
Sinds 25 mei 2018 is een nieuwe privacywet voor heel Europa van kracht (wet Algemene Verordening 
Gegevensbescherming – AVG).  
Ook VoedingsManagement.Nu moet aan deze wetgeving voldoen.  
Wat betekent dit in de praktijk? 
 
DE GEGEVENS VANUIT DE WEBSITE 
Als u in contact wil komen via de contactpagina van de website, dan zijn een aantal gegevens 
verplicht en een aantal gegevens optioneel. 
De verplichte gegevens hebben tot doel om contact met u op te nemen. Als u besluit om cliënt bij mij 
te worden dan zullen die gegevens worden opgenomen in uw dossier. Als er geen vervolg komt na 
het contact, dan zullen deze gegevens vernietigd worden. 
 
DOSSIERVORMING 
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier 
aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand 
en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 
 
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, 
na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de 
huisarts. 
 
PRIVACY WAARBORGEN 
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: 

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

 
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 
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens  intercollegiale toetsing. 
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële 

administratie, zodat ik 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. 
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PRIVACY OP DE ZORGNOTA 
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, 
zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.  
Uw naam, adres en woonplaats  
Uw klantnummer en/of uw geboortedatum 
de datum van de behandeling 
een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘24000 Orthomoleculair consult’ 
 
HOE LANG BEWAAR IK UW GEGEVENS EN WAAROM? 
VoedingsManagement.Nu bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel 
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 
Als de wettelijke termijnen zijn verstreken, worden de gegevens vernietigd. Van die 
gegevensverwerking wordt een register bijgehouden. 
 
RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u 
ontvangen hebben (mits dat wettelijk geoorloofd is). Tevens kunt u bezwaar maken tegen de 
verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de 
door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan 
een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan 
voornoemde verzoeken. 
 
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, 
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 
 
KLACHTEN 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover 
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk 
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit 
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 
 
VRAGEN 
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact 
met ons op! 
Contactgegevens 
VoedingsManagement.Nu 
Jacqueline de Rooij 
Dijkweg 405 
1619 JN Andijk 
T. 06 – 41 23 64 57 
E. info@VoedingsManagement.Nu 
 
GEBRUIK VAN COOKIES 
VoedingsManagement.Nu maakt GEEN gebruik van Cookies.  


