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Privacy Verklaring 
Hier vind je de privacyverklaring van Praktijk Van Milt. Hierin wordt omschreven hoe ik met jouw 

persoonlijke gegevens om ga. 
 

GEGEVENS DOSSIER 

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke 

plicht, opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst).  
• In het dossier noteer ik aantekeningen over je gezondheidstoestand, uitgevoerde 

interventies en ontwikkelingen. 
• Ik ga zorgvuldig om met jouw persoonlijke en medische gegevens. Als je behandelend 

therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. 
• Ik heb een wettelijk geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) 
• Ik zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.  
• Alleen met jouw expliciete toestemming worden gegevens gebruikt om andere zorgverleners 

te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, bij een verwijzing naar een andere 
behandelaar of bij waarneming tijdens mijn afwezigheid. 

• Soms bespreek ik met collega’s of supervisor casuïstiek uit de praktijk. Dit gaat altijd anoniem 
en onherkenbaar. 

• Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor het opstellen van een 
factuur. 

• Het dossier wordt, zoals de WGBO vereist, 20 jaar bewaard. Voor minderjarigen geldt dat de 
bewaartermijn van 20 jaar ingaat vanaf het 18e levensjaar.  

• Bij behandeling van minderjarige kinderen heb ik toestemming van de beide ouders en/of 
voogd nodig. 

 

DIGITALE BEVEILIGING 
• Mijn website www.therapeut-haarlem.nl heeft een zogenaamd SSL beveiligingscertificaat 

(herkenbaar aan het gesloten slotje en de https:// in de adresbalk). Dat wil zeggen dat 
anderen geen toegang krijgen tot de gegevens die via deze website worden uitgewisseld 
tussen jou en mij. Hierdoor zal alle informatie tijdens het transport vertrouwelijk blijven en 
niet leesbaar zijn door derden.  

• De apparaten waarop ik jouw gegevens open zijn vergrendeld met een wachtwoord en/of 
vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot je gegevens wordt beperkt tot 
alleen de benodigde apparaten.  

• Cliëntdossiers en factuuradministratie worden digitaal en AVG-proof beveiligd bewaard.  
 

JE RECHTEN MET BETREKKING TOT JE GEGEVENS 
• Je kunt mij verzoeken tot wijziging, aanvulling of verwijdering van je gegevens wanneer deze 

onjuist of niet (meer) relevant zijn. 
• Hetzelfde geldt wanneer je inzage zou willen in jouw gegevens/dossier 
• Als je van mening bent dat ik niet goed omga met je persoonsgegevens, kun je een klacht 

indienen bij mij. Als we er niet samen uitkomen en het antwoord van mij op je klacht niet 
leidt tot een acceptabel resultaat, heb je het recht om een klacht over mij in te dienen bij de  
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Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens en het 
indienen van klachten vind je op www.autoriteitspersoonsgegevens.nl 

  

PRIVACY OP DE FACTUUR 

Op de nota die je ontvangt staan de volgende gegevens: 
• je naam, adres en woonplaats 
• de datum van de behandeling 
• een korte omschrijving van de behandeling 
• de kosten van het consult 

 
KLACHTENREGELING 

• Bij een geschil bespreken we dit eerst samen. Als we er niet uitkomen, dan kan je hier 
informatie vinden over de vervolgstappen: https://www.gatgeschillen.nl/ik-heb-een-klacht-
wat-nu/ 

 

IK BEN LID VAN 
• Beroepsvereniging CAT (Collectief Alternatief Therapeuten) 
• Register Beroepsbeoefenaren Complementair zorg (RBCZ) 
• Wkkgz klacht- en tuchtrecht: Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT) 

 

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING 

Ik behoud de vrijheid om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en zo nodig aan te 

vullen als de actualiteit dit vraagt. Het verdient aanbeveling om de privacyverklaring op mijn site 

geregeld te lezen, zodat je van deze veranderingen op de hoogte bent. 

  

CONTACTGEGEVENS 

Naam praktijk:  Praktijk Van Milt 

Bezoekadres:  Jansweg 40, 2011 KN Haarlem 

Postadres:  Vrouwehekstraat 16, 2021 DC Haarlem 

Website:  www.therapeut-haarlem.nl / www.anneliesvanmilt.nl 

Email:   anneliesvanmilt@gmail.com 

Mobiel:  06 415 06 212 

KVK:   741 756 96  

  

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 6-7-2022 
 
 

 

 


