
 

 

Privacy verklaring de Voetsalon 
 
De Voetsalon is verantwoordelijk en gaat rechtmatig om met persoonsgegevens die 
hieronder in deze privacyverklaring worden genoemd, om te voldoen aan de AVG wet. 
• Om u van dienst te zijn in mijn praktijk verzamelen we persoonlijke gegevens: 
persoonsgegevens en gevoelige gegevens. Wij nemen de veilige omgang met uw persoonlijke 
gegevens heel serieus en gaan daar zorgvuldig mee om.  
 
Wanneer worden persoonsgegevens verzameld? 
• Wanneer dit een rechtmatig belang dient en dit niet in strijd is met uw privacybelangen. 
• Wanneer u actief met ons communiceert via onze website, per telefoon, of schriftelijk 
(email) of het met end-to-end encryptie beveiligde berichten uitwisselingen platform 
WhatsApp. 
• Wanneer u op consult bent geweest. 
 
 Waarom worden persoonsgegevens verzameld? 
• Uw persoonsgegevens  worden verzameld omdat u gebruik maakt of wenst te maken van onze 
dienstverlening waarbij u deze gegevens actief aan mij verstrekt. Persoonsgegevens worden 
verzameld om contact met u te leggen, u te informeren en ter uitvoering van de afspraken en/of 
behandelingen. 
• Ik verzamel ook uw persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die ik 
nodig heb voor mijn financiële administratie en belastingaangiftes. 
 
 Welke gegevens worden verzameld? 
• Persoonsgegevens die worden verwerkt: Voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, 
geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, datum van consult of behandeling, 
zorgverzekering. 
• Bij minderjarige cliënten: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en emailadres van 
beide ouders. Indien relevant ook de school van de minderjarige. 
 
Dossiervoering 
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. Uw dossier bevat aantekeningen 
over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 
 
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, 
na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de 
huisarts. 
 
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij: 
•Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens, 
•Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens 
 
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.  
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 
 
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 het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 



 

 

•Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat 
ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. 
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren 
en expliciet uw toestemming vragen. 
 
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt 
vereist 20 jaar bewaard. 
 
Bent u minderjarig? Volgens de patiënten rechten uit de WGBO komen de wilsbekwame 
minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 
jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en 
inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er 
bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de 
uitoefening van bepaalde patiënten rechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame 
patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van 
de geheimhouding. 
 
Privacy op de zorgnota 
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, 
zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.  
•Uw naam, adres en woonplaats  
•Uw geboortedatum 
•De datum van de behandeling 
•Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld “behandeling reflexzone                                         
 therapie”                                  
•De kosten van het consult 
 
• Betalingswijze van de behandelingen worden contant of dmv een betaalverzoek na ieder 
behandeling betaald. De factuur krijgt u meteen mee of als pdf via e-mail. 
 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een 
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar lonneke@devoetsalon.nl . Om er zeker van 
te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs 
met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de 
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) 
zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De Voetsalon zal zo snel mogelijk, maar binnen vier 
weken, op uw verzoek reageren. 
 
Website 
De Voetsalon gebruikt functionele, analytische, tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand 
dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, 
tablet of smartphone. Je kunt jezelf afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te 
stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is 
opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. 
 
Beveiliging 
De Voetsalon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, 
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te 
gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan contact op via lonneke@devoetsalon.nl 
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Wijzigingen 
Ik houd me het recht voor deze privacyverklaring zonder aankondiging te wijzigen of aan te 
vullen. Het is daarom raadzaam deze informatie periodiek te raadplegen zodat u onze 
website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels en relevante 
wet- en regelgeving. 
 


