
 Privacy Policy 

Samenvatting 

Jouw privacy is bij mij uiteraard in goede handen, want in onze samenwerking is jouw gevoel van vertrouwen in mij 

zeer belangrijk. 

De belangrijkste manier waarop ik jouw privacy waarborg, is het volgende: 

✓ Ik ga zeer zorgvuldig om met al jouw persoonlijke gegevens en informatie; 

✓ Ik zal jouw gegevens nooit aan derden verstrekken; 

✓ Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

Jouw Dossier 

Om jou kwalitatief zo goed mogelijk te kunnen behandelen, leg ik van jou, als behandelend relatiecoach, een dossier 

aan. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst 

(WGBO).  

Met dit dossier ga ik zeer zorgvuldig om. Je kunt hierbij rekenen op het volgende: 

✓ In dit dossier bewaar ik alle, door jou zelf aangeleverde informatie, te weten jouw contactgegevens, jouw 

gezondheidstoestand, jouw hulpvraag, de informed consent en het verloop van de behandeling. 

✓ Als behandelend relatiecoach ben ik de enige die toegang heeft tot de gegevens van jouw dossier. 

✓ Ik zorg er voor dat onbevoegden geen toegang hebben tot dit dossier. 

✓ Je mag jouw dossier ten alle tijden inzien. 

✓ Alleen op jouw verzoek en met jouw expliciete toestemming kan ik gegevens uit jouw dossier delen met 

andere zorgverleners om hen bijvoorbeeld te informeren in het kader van een verwijzing.  

✓ Om te blijven leren neem ik deel aan intervisie bijeenkomsten waar we, middels intercollegiale toetsing, 

praktijk casuïstiek bespreken. Ik doe dit altijd op volledig geanonimiseerde wijze. Mocht je hier bezwaar 

tegen hebben of vragen over hebben, dan kun je dit ten alle tijden bij mij aangeven. 

✓ Zoals in de wet op de behandelovereenkomst vereist is, worden jouw gegevens in het cliëntendossier 15 jaar 

bewaard. 

✓ De persoonsgegevens uit jouw dossier (naam, adres, email) gebruik ik nog voor mijn financiële administratie, 

zoals het opstellen en versturen van een factuur. 

Jouw privacy op de zorgnota 

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota 

kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar. Het gaat hierbij om jouw naam, adres, datum van de behandeling, een 

korte omschrijving van de behandeling (Bijv. 'natuurgeneeskundige behandeling’) en de kosten van het consult. 

Vragen 

Heb je nog vragen naar aanleiding van deze privacy policy, dan kun je deze altijd stellen aan Lian Vos, 06-19367032 

of via mail: lian.vos@zinenzijncompany.nl. 
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