
Privacy verklaring Fundament Voetreflex, Mariël Hoevenaars 

 

Doeleinden gebruik gegevens 

Als behandelend therapeut is het noodzakelijk,- en een wettelijke verplichting-  dat ik een dossier 

aanleg van elke cliënt. 

Het dossier bevat persoonlijke gegevens en aantekeningen over je gezondheid en over de 

gekregen behandelingen. Dit wordt opgenomen in een anamneseformulier ( 1e afspraak), en een 

behandelformulier per verkregen behandeling. 

Er kan ook medische informatie van andere behandelaars opgenomen worden in het dossier, dit 

kan en zal alleen gebeuren met expliciete toestemming van de cliënt om deze informatie op te 

vragen (bv bij een huisarts). 

 

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: 

- Zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens 

- Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens  

 

Als behandelend therapeut ben ik de enige die toegang heeft tot dossier gegevens. Ik heb 

bovendien een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

In geval van het beëindigen van de praktijk van Fundament Voetreflex, zullen de dossiers 

overgenomen worden door de vastgelegde waarneming (Esther Landzaat, Oostzaan) indien de 

vereiste bewaartijd nog niet is verstreken. 

 

De gegevens uit het 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 expliciete toestemming 

van de cliënt 

- Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing 

- Een klein deel van het dossier omvat de financiële administratie, zodat een factuur kan 

worden opgesteld Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, 

dan zal ik je eerst informeren en expliciet toestemming vragen. 

 

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt 

vereist, 20 jaar bewaard, daarna worden deze vernietigd. 

 

Gegevensbeveiliging 

Fundament Voetreflex maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming 

van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld 

toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Je gegevens worden met alle mogelijke middelen 

beschermd, maar vanwege het publieke karakter van internet kan de veiligheid van de overdracht 

van informatie via internet niet altijd voor 100% gegarandeerd worden. Dit betreft uitsluitend het 

digitaal verzenden van de factuur. 

 



 

Bezoekersgegevens website 

De website van Fundament Voetreflex is uitsluitend om u te informeren, er wordt geen gebruikt 

gemaakt van cookies en er worden geen gegevens van bezoekers opgeslagen of geanalyseerd. 

De links naar andere websites vallen buiten het domein van Fundament Voetreflex en zij is dus niet 

verantwoordelijk voor de omgang met uw (persoons)gegevens van deze websites. Het is mogelijk 

dat het webhosting bedrijf cookies verzameld. 

 

Wijzigen 

Fundament Voetreflex heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen worden altijd 

bekend gemaakt op de website www.fundamentvoetreflex.nl 

 

Inzage en uitschrijven  

Het is mogelijk om inzage te krijgen in de gegevens die van je zijn opgeslagen. Ook kun je 

verzoeken deze gegevens te wijzigen of aan te vullen. 

 

Let op: Vanuit de WGBO is Fundament Voetreflex wettelijk verplicht om bepaalde gegevens 

gedurende 20 jaar te bewaren, terwijl andere gegevens vanwege belastingwetgeving 7 jaar bewaard 

dienen te worden. Deze specifieke gegevens kunnen dan ook niet verwijderd worden. 

 

http://www.fundamentvoetreflex.nl/

