PRIVACY PERSOONLIJKE GEGEVENS
Op grond van de WGBO is de therapeut verplicht een cliëntdossier bij te houden. Dit is ook van belang voor
een goed verloop van de therapie. Het dossier bevat persoonsgegevens van de cliënt en aantekeningen over de
diagnose en het verloop van de therapie. De wet vereist een bewaartermijn van 20 jaar.
De therapeut gaat zorgvuldig om met persoonlijke en medische gegevens en zorgt ervoor dat onbevoegden
geen toegang hebben tot cliëntendossiers. Alleen met expliciete toestemming van de cliënt verstrekt de
therapeut gegevens uit het dossier aan anderen. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn bij verwijzing naar een andere
behandelaar. De therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De therapeut kan informatie uit het dossier gebruiken tijdens intervisie en intercollegiale toetsing. Deze
informatie wordt altijd geanonimiseerd, dus zonder gebruik van de naam of andere, naar de cliënt te herleiden
gegevens.
Een klein deel van de persoonsgegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de therapeut of
administrateur een factuur kan opstellen en verwerken voor de belastingdienst. Daarbij zijn de vereisten die
zorgverzekeraars aan de factuur stellen leidend.
Op de facturen van Innerlijke Natuur staan de volgende persoonsgegevens:
•
•
•
•
•
•

Naam en adres van de cliënt
Geboortedatum van de cliënt
Datum van het consult
Relatienummer bij de verzekeraar
Korte omschrijving van de behandeling “Analytische Therapie”
Kosten per consult en kosten totaal

Als de therapeut om een andere reden gebruik wil maken van gegevens van de cliënt, dan zal zij daar altijd
vooraf expliciet toestemming voor vragen aan de cliënt.
Functionele cookies
Innerlijke Natuur gebruikt functionele cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op je computer, tablet of
smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van mijn website en jouw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen. Deze cookies zijn noodzakelijk en plaats ik standaard. Deze worden daarom niet
verwijderd wanneer je in de cookiebanner op de website de cookies niet accepteert.
Analytische cookies
Op mijn website worden algemene bezoekgegevens van websitebezoekers bijgehouden. Deze gegevens
gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van het bezoek- en klikgedrag van mijn klanten en andere
bezoekers. Hiermee kan ik mijn dienstverlening en website verder optimaliseren en aanpassen aan algemene
en jouw persoonlijke voorkeuren.
Op de site gebruik ik Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren. Ik heb Google niet
toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die
Google verkrijgt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor
zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op.

Deze analytische cookies zijn geanonimiseerd en plaats ik daarom standaard. Deze worden niet verwijderd
wanneer je in de cookiebanner op de website de cookies niet accepteert.
Cookies voor social media integratie
Op onze website zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”)
op sociale netwerken als Facebook, Instagram, Twitter, Google+ en LinkedIn. Deze knoppen werken door
middel van stukjes code die van hen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.
Ik heb daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, Instagram, Twitter, Google en LinkedIn
(welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons) gegevens doen die zij via deze
cookies verwerken.
Bij jouw eerste bezoek aan mijn website informeer ik je over deze cookies en vraag ik je toestemming voor het
plaatsen van cookies voor sociale media integratie. Wanneer je op een later moment toch deze cookies wilt
accepteren, kun je dat via een melding in de website regelen.
Je kunt er ook voor kiezen om via je browser het plaatsen van cookies te blokkeren. Blokkeer je alle cookies,
dan zou de website minder goed kunnen werken. Het is beter om alleen de ongewenste cookies selectief uit te
schakelen. Dit kun je in je browser bij de instellingen doen. Hiermee blokkeer je ook meteen de cookies van
andere websites die je bezoekt.

