
 

Privacyverklaring Haptonomie Katwijk (versie januari 2020) 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de begeleiding door Haptonomie Katwijk, 

Monseigneur Bekkerstraat 6, 2223 AR Katwijk aan den Rijn. Haptonomie Katwijk bestaat uit Gina 

van der Plas en Mariëlle van der Meij. 

Voor een goed verloop van onze begeleiding is het noodzakelijk dat wij een dossier bijhouden. Dit 

zijn wij verplicht op basis van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Het 

dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over u en uw gezondheid en gegevens over het 

verloop van de begeleiding.  

Mocht dit nodig zijn dan worden in het dossier ook gegevens opgenomen, die wij, na uw expliciete 

toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.  

Waarvoor gebruiken wij verder uw gegevens? 

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is af gerond of bij een 

verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.  

• Met uw toestemming, voor gebruik bij waarneming tijdens afwezigheid van uw therapeut.   

• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale intervisie. 

• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor onze financiële administratie en 

facturering. Op de factuur staan gegevens die gevraagd worden door de zorgverzekeraars. 

Als we vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst 

informeren en expliciet om uw toestemming vragen.  

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de Wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 

jaar bewaard.  

Hoe waarborgen wij uw privacy? 

Haptonomie Katwijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang tegen te gaan. Alleen de begeleidende 

therapeut heeft toegang tot uw gegevens.  

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van dit document, als u uw gegevens in wil zien of als u het 

idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, neem dan contact met ons op via 

gina@haptonomiekatwijk.nl of marielle@haptonomiekatwijk.nl . 
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