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UW PRIVACY 
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend 
homeopaat, 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 behandelend homeopaat 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 behandeling 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. 
• voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 
• Om te informeren via de mail over zaken die voor u als klant van belang zijn. 

Daarnaast stuur ik u om de week waardevolle informatie in de vorm van 
artikelen welke aanvullend is aan de behandelingen.  

• 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 15 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 'psychosociaal consult’ 
• de kosten van het consult 
 



 

 

MARKETINGDOELEINDEN 
Indien u specifiek toestemming hebt gegeven, zal ik uw naam en e-mailadres 
gebruiken om producten en tips onder de aandacht te brengen via de mail. Ik 
informeer u met mijn nieuwsbrief totdat u zich uitschrijft. Dan zal ik uw gegevens 
verwijderen. 
 
COOKIES 

1. Lymeherstel maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van 
bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine 
tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de 
bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals 
bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Lymeherstel de 
bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld 
na te gaan welke domeinnamen de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. U 
hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor 
wordt de site veel gebruiksvriendelijker. 

2. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij 
of zij kan zijn of haar browser zo instellen dat die het gebruik van functionele 
cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan 
worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle 
overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de 
meest gebruikte moderne browsers geboden. 

3. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de 
browser. 

4. Lymeherstel maakt ook gebruik van marketingcookies om de communicatie 
van Lymeherstel zowel op de eigen site als op haar partnersites persoonlijker 
te maken en beter af te stemmen op de wensen van de individuele klant. 

5. Lymeherstel maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het 
surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers - 
geanonimiseerd - worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om 
websites te verbeteren en te optimaliseren. 

 
BEVEILIGING  
De gegevens die de klant aan Lymeherstel verstrekt, worden in een beveiligde 
omgeving opgeslagen. 

 
RECHTEN 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten 
gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door mij hebt laten 
verwerken.  
 
1. Inzage - U kunt te allen tijde een verzoek doen bij Lymeherstel om jouw gegevens 
in te zien.  
2. Wijziging - Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten 
verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek 
indienen.  
3. Bezwaar - Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.  



 

 

4. Gegevensoverdracht - Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder 
willen brengen, zal ik uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare 
vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.  
5. Intrekking - Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van uw expliciete 
toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen 
hebben voor de diensten die ik u kan leveren.  
 
Om gebruik te maken van jouw rechten kunt u een verzoek sturen naar 
info@lymeherstel.nl Ik zal uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet 
aan uw verzoek kan voldoen, zal ik u laten weten waarom ik uw verzoek afwijs. 
 
 
DISCLAIMER 
Lymeherstel is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de 
bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op 
de website is daarvoor afdoende. 
 

 
 
 


