
 

 

 
UW PRIVACY 
 
Louisa van der Zwet - Persoonlijke ontwikkeling & Therapie, gevestigd aan Groenestein 91, 2403 JN te 

Alphen aan den Rijn is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven 

in deze privacyverklaring.  

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut/coach, een 
dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de 
sessies en of behandelingen.  
 
De persoonsgegevens die verwerkt worden zijn:  
voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres, 

gezondheidsgegevens en alle gegevens die de cliënt verstrekt over zijn/haar persoonlijke situatie. 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: 
• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens, 
• en er voor zal zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. 

 
Als uw behandelende therapeut/coach 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. Dit gebeurt alleen met uw expliciete 
toestemming. 

• voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (intervisie & supervisie). 
• 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. 
 
De gegevens in het cliëntendossier dienen vanwege de bewaartermijn van de aansprakelijkheids-
verzekering gedurende 7 jaar na de laatste behandeling te worden bewaard. Indien je jouw 
persoonsgegevens en dossier na 7 jaar vernietigd wil hebben, dan kun je een e-mail sturen naar 
info@louisavanderzwet.nl 
 
Louisa van der Zwet - Persoonlijke ontwikkeling & Therapie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en 

zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of 

om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze 

opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging 

en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Louisa van der Zwet - Persoonlijke ontwikkeling & Therapie blijft 

verantwoordelijk voor het omgaan van de persoonsgegevens. 

 

 

 

 

 


