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Praktijk Orthomoleculaire therapie Wageningen / Kracht van Voeding gaat zorgvuldig en
vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dit is wettelijk geregeld in de Algemene
vordering Gegevensbescherming (AVG) en Wet Geneeskundige
Behandelingsovereenkomst (WGBO)
3 manieren waarop ik persoonsgegevens ontvang.
1- Start van een behandeling door middel van consulten
2- Via aanvraag Voedingsnoten.
3- Via mail, telefoon, contactformulier.
Ad 1. Door het starten van een behandeling wordt een dossier opgebouwd. Dit is voor
een goede behandeling noodzakelijk. Naast basisgegevens als NAW gegevens zijn het
ook gegevens over je gezondheidssituatie, voortgang, uitgevoerde onderzoeken,
operaties etc. Ook kunnen het gegevens zijn die ik met jouw toestemming van andere
zorgverleners heb ontvangen.
Alleen met jouw toestemming geef ik indien gewenst informatie door aan een andere
zorgverlener.
Voor intercollegiaal overleg of voor intervisie kan een deel van een dossier
geanonimiseerd gebruikt worden.
Mocht er nog een andere reden zijn waarom ik je gegevens zou willen gebruiken zal ik je
daar eerst toestemming voor vragen. Ik denk bijvoorbeeld aan een blog.
Ad 2 Via aanvraag Voedingsnoten vraag ik voornaam en e-mail adres. Het verzamelen
van gegevens en verzenden van Voedingsnoten gebeurt via het Nederlandse bedrijf
Laposta. Voedingsnoten wordt verstuurd naar mensen die dat hebben aangegeven via de
website of aan huidige cliënten van de praktijk. In elke Voedingsnoten is de mogelijkheid
om je weer uit te schrijven.
Ad 3 via mail, telefoon, contactformulier ontvang ik je e-mail adres, naam en andere
gegevens

Door voortgang in de behandeling kunnen ook beperkt aantal gegevens in databases van
andere partijen komen.
1. Administratie / facturatiesysteem
2. Bij verzenden van bloedmonsters of ontlastingsmonsters met aanvraagformulier.
3. Bij bestellingen van supplementen die bij je thuis worden bezorgd.
Ad 1 In het online administratie en facturatie systeem verwerk ik je gegevens om je een
factuur te kunnen sturen zoals dat door de zorgverzekering gevraagd wordt.
Op de factuur staat daarom naast je naam, adres en woonplaats ook je geboortedatum
vermeld en indien gewenst ook je relatienummer bij de verzekeraar. Ook de
behandeldatum is een vereiste.

Ad 2 en 3 is alleen met jouw toestemming.
Ik heb overeenkomsten afgesloten met de laboratoria waarmee ik samenwerk

Bewaartermijn.
Medische gegevens van een dossier ben ik volgens de WGBO verplicht 15 jaar te
bewaren. Voor minderjarige gaat dit pas in vanaf het moment dat zij 18 jaar worden. Dat
betekent dat ik het moet bewaren totdat zij 34 jaar worden.
Administratieve bewaartermijn is 7 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen.
Indien gewenst kun je een afspraak maken om je dossier te bekijken, aanpassingen door
te geven of om iets te laten verwijderen. Neem dan wel een geldig legitimatiebewijs mee
zodat het juiste dossier erbij gepakt kan worden.

