Privacy beleid
Natuurgeneeskundige praktijk GezondGoed gaat zorgvuldig met jouw gegevens om. Voor een
goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht
opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
Wat staat er in jouw dossier?
In jouw dossier staat o.a:
 voor-en achternaam, adres, geboortedatum, emailadres, BSN, kinderen, huwelijkse
staat, zorgverzekeraar, huisarts
 jouw gezondheidstoestand
 je voorgeschiedenis
 de gegeven adviezen
 de voortgang
Ten alle tijden heb je het recht om jouw dossier in te zien.
Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
 zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens
 ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens
 Als enige toegang heb tot de gegevens in jouw dossier
 een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) heb
Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie,
zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen. Voor de financiële administratie geldt
een wettelijk bewaartermijn van 7 jaar. Gezondheidsinformatie moet ik volgens de wet 15 jaar
bewaren.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, bijvoorbeeld door te
overleggen met een andere zorgverlener, dan zal ik je eerst informeren en om toestemming
vragen.
Privacy op de zorgnota / factuur
Op de zorgnota /factuur die je ontvangt staan gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd
worden, zodat je deze nota kan declareren.
Op de zorgnota staan:
 Je naam
 adres
 woonplaats
 postcode
 BSN
 de datum van de behandeling
 een korte omschrijving van de behandeling bijvoorbeeld: Natuurgeneeskundig consult.
Gegevens van de website
Via de website kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief. Jouw gegevens worden niet aan derden
doorverkocht. Praktijk GezondGoed heeft met MailChimp, een
marketingautomatiseringsplatform die de gegevens verwerkt, een verwerkersovereenkomst
afgesloten. Jouw gegevens worden met grootste zorgvuldigheid behandeld. Wanneer je cliënt
bent, of aan een cursus bij Praktijk GezondGoed hebt deelgenomen ontvang je automatisch de
nieuwsbrief. Ten alle tijden kun je jezelf voor deze lijst laten uitschrijven.

