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Uw privacy is voor Marilène Dols / Prak;jk Beter in Balans van groot belang. Wij houden ons aan de
privacywet en doen ons best uw privacy te waarborgen.
Cliëntendossier
Voor een goede behandeling in de prak;jk is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut,
een dossier aanleg. Dit is ook een weIelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet geneeskundige
behandel overeenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens
over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier eventueel 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.
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
• zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
• er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een weIelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen eventueel ook nog voor de volgende doeleneinden 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 ;jdens mijn afwezigheid.
•
Voor gebruik ;jdens intercollegiale toetsing (gebruikte gegevens worden geanonimiseerd).
•
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de ﬁnanciële administra;e
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.
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst
wordt vereist, 15 jaar bewaard.
Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt na een consult staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd
worden, zodat u deze nota kunt 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
natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’
de kosten van het consult

Beveiliging website
Deze website maakt gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle
informa;e tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert via het
contac\ormulier.
Voor zover persoonsgegevens door deze website worden opgegeven via "contact ", of anderszins door
middel van gebruik van deze website beschikbaar komen aan Marilène Dols / Prak;jk Beter in Balans,
zullen deze vertrouwelijk behandeld worden. Eventuele persoonsgegevens worden op geen enkele wijze
verkocht, verhuurd of anderszins verhandeld.
Cookies website
Cookies zijn kleine bestandjes waar informa;e in kan worden opgeslagen. Sommige cookies zijn
onmisbaar voor een goede werking van de website. Onze website gebruikt deze func;onele cookies om
de func;onaliteit van bepaalde pagina's van de website te op;maliseren. Zonder deze cookies werken
(delen van) de website niet.

Marilène Dols / Prak;jk Beter in Balans gebruikt analy;sche cookies om websta;s;eken (Google
Analy;cs) bij te houden. Deze gegevens worden gebruikt om de website telkens zo goed mogelijk in te
richten voor een betere online-ervaring. Dit is informa;e over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website
bezoeken, welke pagina’s het meest worden gelezen, welke browser er gebruikt wordt. De sta;s;eken
zijn niet bedoeld om u persoonlijk te iden;ﬁceren.
Conform de Privacywetgeving kunnen deze func;onele en analy;sche cookies zonder toestemming
geplaatst worden.
Op deze website maken we géén gebruik van tracking cookies. Soms verwijzen wij via hyperlinks naar
externe websites. Raadpleeg de Privacyverklaring van de desbetreﬀende organisa;e over hun
cookiebeleid.
Blokkeren en verwijderen van cookies
Via de browserinstellingen van uw browser kunnen cookies geblokkeerd of achteraf verwijderd worden.
Dit kan er echter wel voor zorgen dat bepaalde delen van de website niet meer op;maal func;oneren
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Bij wijzigingen aan de website wordt, indien nodig, de privacyverklaring aangepast.
Heee u vragen over privacy rondom deze website of prak;jk Beter in Balans neem dan contact op met
Marilène Dols.
Contactgegevens
Marilène Dols / Prak;jk Beter in Balans
Holstraat 29
6231 AB Rothem-Meerssen
0630410067
maridols@xs4all.nl

