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Privacyverklaring 

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring 

hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17-5-2019. 

Contactgegevens 

De persoonsgegevens worden verwerkt door:  

Anne-Marie Hamming, eigenaar van Praktijk Volledig Leven (eenmansbedrijf) met KVK-nummer 

09191132, gevestigd aan de Rodetorenstraat 4, 7201 DH te Zutphen (postadres), 06-23357089 

info@therapie-supervisie.com. Aangeduid met ik, wij of Anne-Marie Hamming. 

Anne-Marie Hamming, verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan 

haar verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kan zij uw persoonsgegevens 

verkrijgen via derden in het kader van mijn dienstverlening.  

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Anne-Marie Hamming, als uw behandelaar een 

dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijk plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat 

aantekeningen over uw gezondheid en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en 

behandelingen. 

Ook worden in uw dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling naadzakelijk zijn en die ik, 

na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de 

huisarts of psychiater. 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij: 

• Zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens en medische gegevens; 

• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. 

Uw behandelaar heeft als enige toegang tot de gegevens in het dossier dat binnen Praktijk Volledig 

Leven wordt aangelegd. 

Let op: wanneer u via uw psychiater bij mij terecht bent gekomen en wij u in multidisciplinair 

verband behandelen, weet dan dat de psychiater en eventuele andere mede behandelaren ook 

toegang hebben tot het dossier. Dit om een goede afgestemde behandeling te kunnen bieden. 

Anne-Marie Hamming heeft wettelijk geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

Wet bescherming persoonsgegevens 

• Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de 

behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst: 

http://hulpgids.nl/recht/wettelijke-regelingen/wettekst-wet-op-de-

geneeskundigebehandelingsovereenkomst-(wgbo).html 

• Per mei 2018 is de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) wet aangepast en 

verscherpt. 
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Anne-Marie Hamming van Praktijk Volledig Leven verwerkt de volgende categorieën van 

persoonsgegevens, deze staan deels op de zorgnota en deels in het dossier. Deze worden door de 

zorgverzekeraar, gemeente of sociale verzekeringsbank gevraagd, zodat de nota kan worden 

gedeclareerd. 

o Naan, adres en woonplaats 

o Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers 

o Uw BSN of SVB-klantnummer (indien wettelijk verplicht) 

o Geboortedatum en –plaats  

o Geslacht  

o Inhoud van communicatie 

o IP-adres 

o Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, 

gemeente, Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode 

vaktherapie of psycho-sociale therapie. 

o de kosten van het consult 

Doeleinden  

Anne-Marie Hamming verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

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

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

• Voor gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid. 

• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (intervisie/supervisie). 

• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële 

administratie, zodat Anne-Marie Hamming (of haar administrateur) een factuur kan 

opstellen.  

• Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen. 

Als Anne-Marie Hamming vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal zij 

u eerst informeren en expliciet uw toestemming vagen. 

Deze gegevens in het cliënten dossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt 

vereist 15 jaar bewaard. 

Deze gegevens in uw dossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist. Er 

zijn daarnaast een aantal rechten:  

• U hebt het recht voor inzage in uw dossier: de therapeut heeft 1 maand in principe de tijd 

• om uw dossier op orde te maken 

• U heeft ook het recht om ‘vergeten te worden’. Dit betekent dat u mag beslissen of uw 

• dossier vernietigt wordt of geanonimiseerd wordt 

• U mag uw persoonsgegevens overdragen aan iemand anders 

• U mag persoonsgegevens inzien en wijzigen 

• U hebt recht op beperken van een verwerking 

• U heeft recht op bezwaar 

Verstrekking aan derden 
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Anne-Marie Hamming kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van. 

derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden 

aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts 

verwerken voor de voornoemde doeleinden.  

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer ik aan een wettelijke 

verplichting moet voldoen. Anne-Marie Hamming zal uw gegevens niet verstrekken voor 

commerciële of goede doelen. 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER 

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische 

Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Meer 

in het bijzonder kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt in [naam land]. Daarvoor zijn 

[concrete waarborgen op grond van de wet] getroffen. 

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik 

wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn 

“EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese 

privacyregelgeving. 

Hoe wij uw gegevens beveiligen 

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde 

toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Anne-Marie Hamming passende 

beveiligingsmaatregelen genomen.   

Cookies 

Op de website worden cookies gebruikt om de onlinedienstverlening te verbeteren. Via cookies 

worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over 

deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.  

Aanvulling bij behandeling van kinderen onder de 16 jaar 

• De wettelijke vertegenwoordiger(s) (beide ouders c.q. gezinsvoogd) geven middels een 

handtekening schriftelijk toestemming voor het starten van de therapie. 

• Volgens de cliënten rechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 

jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben 

medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in 

het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er 

bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is 

dat de uitoefening van bepaalde cliënten rechten indruist tegen het belang van de cliënt. 

• Wilsbekwame cliënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen 

voor doorbreking van de geheimhouding. 

• Er wordt een behandelplan opgesteld. Middels evaluatiegesprekken worden de 

ouders/verzorgers op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind. 

• De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met 

het dossier van uw kind. Indien nodig kan de therapeut met toestemming van de 

ouders/verzorgers informatie opvragen en/of verstrekken aan andere 

hulpverleners/betrokkenen. Hiervoor ondertekent u wel of niet in het aanmeldformulier. 
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• Ouders/verzorgers kunnen altijd tussendoor vragen stellen. Het kan ook zijn dat er voor het 

kind een belangrijke/ingrijpende gebeurtenis tussentijds plaatsvindt, die van belang is voor 

de therapie. Ouders/verzorgers kunnen dat telefonisch tussentijds kenbaar maken. 

• Wanneer de therapeut van mening is dat het kind of zijn of haar omgeving in een 

hulpbehoevende situatie verkeert (bijvoorbeeld fysieke of emotionele bedreiging), heeft hij 

de plicht dit te bespreken met zowel cliënt als ouders. Tevens heeft de therapeut de 

wettelijke verplichting om hiervan melding te doen bij Veilig Thuis: 

https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/veilig-thuis 

 

16 Jarigen 

• Een minderjarige die de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt, is bekwaam tot het aangaan 

van een behandelingsovereenkomst ten behoeve van zichzelf, alsmede tot het verrichten van 

rechtshandelingen die met de overeenkomst onmiddellijk verband houden. 

• De minderjarige is aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verbintenissen, 

onverminderd de verplichting van zijn ouders tot voorziening in de kosten van verzorging en 

opvoeding. 

Klachten  

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens neem dan hierover direct 

contact op met Anne-Marie Hamming. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit 

natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Wijzigingen privacyverklaring 

Anne-Marie Hamming kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de 

website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u 

op de hoogte blijft van wijzigingen. 

 

Anne-Marie Hamming, 

06-23357089 

info@therapie-supervisie.com 
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