
 

UW PRIVACY 
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 of gegevens over de uitgevoerde 
behandelingen en of consulten. 
De persoonsgegevens die ik verwerk zijn: 

● Voor en achternaam 
● E-mailadres 
● Adresgegevens (indien nodig voor facturering of versturen van post) 

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

● zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens, 
● er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens 
● uw gegevens worden opgeslagen in het door KIWA erkend ECD van 

kwaliteitspraktijk. Zie kwaliteitspraktijk.nl voor meer informatie. 
 
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. 
● of 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. 
● Het versturen van de nieuwsbrief. Deze zal na uw toestemming worden verstuurd 

naar het door u opgegeven e-mailadres. 
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst 
informeren en expliciet uw toestemming vragen. 
 
Voor de behandeling van minderjarige tot en met 16 jaar dient voorafgaande aan iedere 
behandeling een toestemmingsformulier te worden getekend door de ouder(s) of voogd. 
 
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst 
wordt vereist 15 jaar bewaard. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in 
te trekken. 
 
 
WEBSITE 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik. 
Reiki Centrum Alphen gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische 
cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij 
het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of 
smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van 
de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en 

 



 

onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website 
optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen 
dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is 
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 
Reiki Centrum Alphen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te 
verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 
 
Versturen van gegevens. 
Ik versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit 
kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk. 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk. 
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of 
voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ik raad 
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te 
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke 
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke 
gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via 
info@reikicentrumalphen.nl, dan verwijder ik deze informatie. 
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