
Privacyverklaring  

  
Wanneer je gebruik maakt van de diensten van Iris Schoonenberg of een contactformulier op de 

website www.irisschoonenberg.nl hebt ingevuld, worden er persoonsgegevens verwerkt. 

Gegevens verkregen via de website worden alleen gebruikt om contact op te kunnen nemen, 

indien je daar zelf om vraagt. Gegevens die worden verwerkt zijn:   

  
- Voor- en achternaam   

- Adresgegevens  

- Geboortedatum 

- Telefoonnummer  

- E-mailadres  

- IP-adres  

 

Bij minderjarige cliënten (tot 16 jaar) worden tevens de gegevens van een of beide ouders 

verwerkt. Beide ouders of zorgdragers moeten toestemming verlenen voor behandeling (tot 12 

jaar). Tussen 12 en 16 jaar is toestemming van de ouders én het kind nodig.   

 

Waarom worden deze gegevens verwerkt?   
 

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de 

beroepscode van mijn beroepsvereniging (CAT) van toepassing op de diensten die ik lever.  

- Op grond van de WGBO ben ik verplicht een medisch dossier bij te houden. De 

bewaartermijn hiervoor is 20 jaar. Indien de client dit wenst, kan het dossier vroegtijdig 

vernietigd worden.  

- Als therapeut heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Tevens ben ik 

de enige die toegang heeft tot jouw dossier.  

  
Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: 

 

- zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens. Ik werk met een digitaal dossier 

dat is beveiligd door een wachtwoord.  

- ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. In het 

onwaarschijnlijke geval van een datalek, zal ik hier melding van maken en daar naar handelen. 

 

 

Delen met anderen  
  
De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden worden gebruikt: 

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

doorverwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete 

toestemming. 

• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. 

• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiaal overleg of intervisie. 

• Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële 

administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, zal ik je expliciet om 

toestemming vragen. 

 

http://www.irisschoonenberg.nl/


In kaart brengen website bezoek  
 

Op de website www.irisschoonenberg.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, 

waaronder het IP-adres van je computer en gegevens die je browser meestuurt. Deze 

gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze 

informatie wordt gebruikt om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens 

worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden nooit aan derden verstrekt.  

Google Analytics   

De website www.irisschoonenberg.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe 

gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties zijn.  

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP- adres), 

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het 

privacybeleid van Google en Google analytics voor meer informatie: 

https://policies.google.com/privacy?hl=nl  

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten 

over de website aan Iris Schoonenberg te kunnen verstrekken en om haar adverteerders 

informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.  

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt 

verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen 

invloed op.  

Beveiligen  
  
De website van Iris Schoonenberg maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om ervoor 

te zorgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.  

  
Voor vragen of opmerkingen ben ik als volgt te bereiken:  

  
Adres: Bisschop Hamerlaan 7, 6571 BX Berg en Dal   

Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 81280904 

Telefoon: 06-14360018  

E-mailadres: info@irisschoonenberg.nl  

https://policies.google.com/privacy?hl=nl

