
PRIVACY-VERKLARING Diëtistenpraktijk en psychosynthese de Diamant. Y.M.T. Steenmetz 

Wegens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), vraag ik je toestemming om de 

volgende gegevens vast te leggen. Ook zal ik het doel van het vastleggen toelichten: 

 

Om je zo adequaat mogelijk te begeleiden naar het door jou gekozen doel, registreer ik de volgende 

gegevens, die alleen door mijzelf ingezien worden. Daarbij ben ik dossiervorming verplicht vanuit de 

WGBO en WKKGZ. Ik ben hierbij gebonden aan het medisch beroepsgeheim. Wat ik vastleg: 

• NAW gegevens, telnr, geboortedatum. NAW en geboortedatum ook vanwege declaraties. 

• Gezondheidsgegevens als gewicht, bloeddruk, laboratoriumwaardes (indien van toepassing) 

• Persoonlijke gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Zie oa het intake-

formulier.  

HET WACHTWOORD HIERVOOR STUUR IK JE PER SMS OF GEEF HET MONDELING DOOR. 

• Korte samenvattingen van de sessies en afspraken. 

 

Deze gegevens sla ik op: 

• In mijn beveiligde computer, documenten zijn extra beveiligd met een wachtwoord.  

• Of op papier In een afgesloten kast. 

 

Wettelijk ben ik als diëtist verplicht, in geval je verwezen bent door een (huis)arts, een begin- en 

eind-rapportage te sturen naar deze arts. Deze brief zal ik altijd eerst door jou laten lezen en 

ondertekenen, dan wel via de mail om toestemming vragen, alvorens de brief te versturen. 

De gegevens bewaar ik na beëindiging van de begeleiding een wettelijk bepaalde periode van 20 

jaar. Daarna worden de gegevens vernietigd en uit de computer verwijderd. 

 

Recht op inzage, correctie, verwijdering en meenemen van eigen gegevens: 

Volgens de AVG heb je recht op: 

• inzage van het dossier, correctie van gegevens, verwijdering van gegevens, meenemen of 

overdragen van gegevens aan een door jou bepaalde persoon of instantie. 

Op een verzoek hieromtrent zal ik te allen tijde voldoen. 

 

Klachtrecht: 

Als je niet tevreden bent over mijn begeleiding of de werkwijze, dan nodig ik je van harte uit om dit 

met mij te bespreken. Wanneer wij er samen niet uitkomen kan je terecht bij 1 van mijn 

beroepsverenigingen. Zie voor uitgebreide informatie hierover mijn website: http://www.voeding-

en-psychosynthese.nl/praktisch/  
 

Privacy op de zorgnota 
Op de zorgnota die je ontvangt (op pdf, via email, eind van de maand) staan de gegevens die door de 
zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar. 

• Naam, adres en woonplaats. 

• Geboortedatum. 

• De datum van de behandeling. 

• Een korte omschrijving van de behandeling. 

• Prestatiecode. 

• De kosten van het consult. 
 

Cookie policy 

 

Wat zijn cookies? 

De website van Diëtistenpraktijk en psychosynthese de diamant maakt gebruik van cookies. Een 

http://www.overgewicht-en-psychosynthese.nl/praktisch/
http://www.overgewicht-en-psychosynthese.nl/praktisch/


cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en 

door jouw browser op jouw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin 

opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. 

 

Gebruik van permanente cookies 

Met behulp van een permanente cookie ben je herkenbaar bij een nieuw bezoek op de website. De 

website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming 

hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen we dit door middel van een cookie onthouden. 

Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een 

prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de 

instellingen van jouw browser. 

 

Google Analytics cookies 

Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de 

“Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe 

bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google 

hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik 

heb hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te 

gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk 

geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt 

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te 

houden aan de Safe Harbor principes en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het 

Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend 

beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

 

Cookies Social Media 

Op deze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op 

sociale netwerken als Facebook en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die 

van Facebook, Youtube en Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies 

geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, Youtube, Instagram 

en Google (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens 

doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk 

geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook,Youtube, Instagram en 

Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

Facebook, Instagram en Google stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn 

aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in 

dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele 

persoonsgegevens. 

Ook werk ik met Facebook pixels waardoor we de informatie en content die ik deel en advertenties 

die ik gebruik aan laat sluiten bij jouw interesse op basis van je website bezoek. 

 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan 

Als je op mijn website komt, kan je aangeven of je toestemming geeft, en kan je je 

voorkeursinstelling wijzigen. 

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de 

instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. 

 

Toestemming: 

Als wij een begeleidingstraject ingaan, vraag ik je deze privacyverklaring te ondertekenen. 

JE BENT TE ALLEN TIJDE GERECHTIGD DEZE TOESTEMMING IN TE TREKKEN!  


