
Privacyverklaring Holistische massagepraktijk In Verbinding  

Het onderstaande privacy-beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties, 

diensten en overeenkomsten met Holistische massagepraktijk In Verbinding, van 

Bleiswijkstraat 8, 3332 JC Zwijndrecht, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Barbara 

Lagendijk. 

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 WGBO (Wet op de 

Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw 

gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.  

Gegevensbeveiliging. Dit betekent onder meer dat ik gebruik maak van zorgvuldige 

veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens om – zover 

redelijkerwijs mogelijk is – te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang 

kunnen verschaffen tot deze gegevens. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht.    

                                                                                                                                                                       

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 geanonimiseerd 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. 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals door WGBO wordt vereist, 20 jaar 

bewaard.  

Cookies. Op de website www.massageinverbinding.nl wordt geen gebruik gemaakt van 

cookies. De website bevat verwijzingen of links naar andere websites die liggen buiten 

het domein van Holistische massagepraktijk In Verbinding, deze is daardoor niet 

verantwoordelijk voor de omgang door die partijen met uw (persoons)gegevens. Hiervoor 

verwijst ik u naar de privacyregelingen van de betreffende websites. 

 

Privacy op de zorgnota. Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de 

zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota (eventueel) kunt declareren. Dit 

zijn: uw NAW gegevens, geboortedatum, verzekeringsnummer, datum van behandeling 

en een korte omschrijving van het soort consult. 

Inzage en uitschrijven. U mag mij vragen om inzage te krijgen in de gegevens die van u 

zijn opgeslagen. Ook kunt u verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of 

geheel te verwijderen indien u geen klantrelatie(meer) met Holistische massagepraktijk 

in verbinding wilt onderhouden. U dient het verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering 

schriftelijk (e-mail mag ook) in te dienen. Binnen 14 dagen zal uw verzoek worden 

gehonoreerd, tenzij anders is overeengekomen. 

 

Heeft U vragen over deze privacyverklaring, neem dan gerust contact met mij op. 

Barbara Lagendijk 

        

http://www.massageinverbinding.nl/

