
 

 

Privacybeleid Puur Sens  
 

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 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. 
• 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. 

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. 
 
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 

natuurgeneeskunde’, of ‘reflexzone behandeling’ 
• de kosten van het consult 

 
 

 
PRIVACY RECHTEN: 

Op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heb je het recht op: 
Inzage, correctie en aanvulling, gegevensoverdracht, beperking van de verwerking en het 

recht van bezwaar.  
In sommige gevallen kunnen de gegevens pas worden vernietigd na het verlopen van een 
wettelijke bewaartermijn. 

 
 



 

 

E-mail-MijnDomein - Regulier E-mailverkeer 
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van 

Mijndomijn. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen 
getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te 

voorkomen. MijnDomijn heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-
mailverkeer vertrouwelijk. 

 
E-mail - Mailchimp - Nieuwsbrief 

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-
mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die 

geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Indien u hier 
gebruik van maakt, ontvangt u onze nieuwsbrief niet meer. Uw persoonsgegevens 

worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en 
andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en 

gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om deze (geanonimiseerde) gegevens te 
gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan 
informatie met derden te delen. 

 
Cookies: Google Analytics 

Via onze website worden cookies geplaatst voor het bedrijf Google, als deel van de 
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen 

over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij verzamelen geanonimiseerde informatie 
over het surfgedrag van bezoekers en delen deze gegevens niet met Google. Dit om aan 

de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te voldoen. Dit betekent het volgende: 
We verwerken Google Analytics cookies persoonsgegevens van de websitebezoeker, 

zonder voorafgaande toestemming. 
 

Er is een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten 
• Het ipnummer is anoniem gemaakt 

• Gegevens delen is uitgezet 
• Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met de 

Google Analytics-cookies. 
 
Beveiliging 

Puur Sens heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te 
beveiligen: 

• Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. 
• Website en versturen contactgegevens verlopen via een beveiligde 

internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de 
adresbalk. 

 
Shop 

Bestellingen via de webwinkel (Shop) worden verwerkt door Lakshmi 
(https://www.lakshmi.nl/). Hier is hun privacy policy van toepassing. 

https://puursens.lakshmiwinkel.nl/blog/2011/01/01/privacy-policy/ 
 

 
 

Wijzigingen in het privacybeleid 
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt 
u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor 

de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan 
brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte. 

https://www.lakshmi.nl/
https://puursens.lakshmiwinkel.nl/blog/2011/01/01/privacy-policy/

