
 
 

 

RVDG, PRIVACYVERKLARING 

RVDG is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in 
deze privacyverklaring. Deze verklaring is van toepassing op de therapeutische 
behandelrelatie met Arja Roozemond en voldoet aan de eisen die gesteld zijn door de VIT 
en de RBCZ. 

Contactgegevens: 
https://rvdg-inspiratie.nl 
Groenstraat 8A 
5255 PH Herpt 

De persoonlijke gegevens in uw dossier zijn: 
• Voor- en achternaam 
• Geboortedatum 
• Adresgegevens 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 

In de op te stellen behandelovereenkomst wordt verder nog gevraagd naar: 
• Naam en adres van uw huisarts 
• Naam en adres van eventuele andere behandelaars 
Deze gegevens verstrekt u alleen als u dat relevant vindt.  
 
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend therapeut, een dossier 
aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat 
aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over mogelijke uitgevoerde 
onderzoeken, diagnoses en behandelingen. Zie hiervoor ook de vragen in het 
intakeformulier. 

Ook worden in het dossier eventuele gegevens opgenomen die voor uw behandeling 
noodzakelijk zijn en die Arja, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere 
zorgverlener bijvoorbeeld bij uw huisarts. 

RVDG doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij: 
• zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. 
• ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.   

 
Als uw behandelend therapeut heeft Arja als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.  
Zij heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst 
vereist, 20 jaar bewaard. 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook 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 geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 
• Een paar gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, 

zodat er een factuur opgesteld kan worden. 
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• Om in het kader van de behandeling per mail of telefonisch contact met u te kunnen 
opnemen. 

• Na afsluiten van de behandeling kan – uitsluitend na uw schriftelijke toestemming – uw 
mailadres worden opgenomen in een mailinglist voor de (sporadisch te versturen) 
nieuwsbrief vanuit RVDG. 

Als Arja vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal zij u eerst 
informeren en expliciet uw toestemming vragen. 

Privacy en de zorgnota voor de zorgverzekeraar 
Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd 
worden, zodat u deze nota eventueel kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.  
• uw naam, adres en woonplaats  
• uw geboortedatum 
• de datum van de behandeling 
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘integratieve therapie’ of 

‘psychosociale therapie’  met daarbij de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze 
hebben opgesteld 

• de kosten van het consult 
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of 
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden 
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te 
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke 
toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke 
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op 
via info@rvdg-inspiratie.nl dan verwijderen wij deze informatie. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
RVDG gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein 
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser 
van uw computer, tablet of smartphone. RVDG gebruikt cookies met een puur technische 
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld 
uw voorkeursinstellingen onthouden worden.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in 
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 
RVDG. Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een 
verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben naar u of iemand 
anders of een door u genoemde organisatie, te sturen. 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de 
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rvdg-inspiratie.nl. 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie 
van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, 
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 
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paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw 
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  

RVDG wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij 
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende 
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
RVDG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er 
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rvdg-inspiratie.nl. 

Uw akkoord 
Op de behandelovereenkomst ten behoeve van de begeleiding bij RVDG verklaart u als 
cliënt, dit privacy-document gelezen te hebben en ermee in te stemmen.  
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