
Voor een goede behandeling/begeleiding is het noodzakelijk 
een dossier aan te leggen. Dit is ook wettelijk verplicht door de 
WGBO. In het dossier staan gegevens over uw gezondheid en 
gegevens over de sessies. Als enige persoon in de praktijk heb 
ik ook als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb 
wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook gebruikt worden 
om eventuele andere zorgverleners, te informeren over de 
behandeling/begeleiding. Dit gebeurt alleen met uw expliciete 
(schriftelijke) toestemming. De gegevens in het dossier blijven 
15 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst 
wordt vereist. 

Om u te kunnen bereiken en eventuele nota’s te kunnen 
verzorgen heb ik de volgende gegevens nodig:

• uw naam
• uw geboortedatum
• uw adres
• uw telefoonnummer

De praktijk gaat zorgvuldig met uw persoonlijke en medische 
gegevens om en er wordt voor gezorgd dat onbevoegden geen 
toegang hebben tot uw gegevens. Uw contactgegevens en 
dossier bewaar ik op een daar voor bestemde plaats, geheel 
afgesloten.

U hebt recht op inzage van uw dossier en kunt dit ook laten 
verwijderen. Ook kunt u vragen om de door u verstrekte 
gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf.

Heeft u een klacht of vraag over de verwerking van uw 
gegevens, dan kunt u te allen tijden hierover contact met 
mij opnemen. Komen wij er samen niet uit dan vind ik 
dat 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 de 
privacybescherming.

Welke cookies gebruikt SenSe to Be?
Social plug ins
Via de website wordt toegang geboden tot verschillende 
sociale media zoals Facebook, Instagram en LinkedIn. Met 
behulp van deze zogenaamde social plug-ins kun je informatie 
op de website met anderen delen en deze aanbevelen. Via de 
social plug-ins worden door derde partijen cookies op jouw 
apparaat geplaatst. Dit kunnen ook cookies zijn die als doel 
hebben jouw gebruikerservaring te optimaliseren, maar er 
kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden 
gebruikt om je surfgedrag over meerdere websites te volgen 
en een profiel van jouw surfgedrag op te bouwen.

Analytics cookies
Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en 
bezoek van de website, maakt SenSe to Be gebruik van 
analyticsdiensten. Deze gegevens worden door de aanbieder 
van deze analyticsdiensten geanalyseerd en de reslutaten 
hiervan worden aan SenSe to Be verstrekt. SenSe to Be krijgt 
op deze manier inzicht in hoe de website wordt gebruikt 
en kan aan de hand van die gegevens de website en/of 
haar dienstverlening zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk 
verplicht is, kan de analyticsdienst deze informatie aan derden 
verstrekken. SenSe to Be maakt gebruik van de volgende 
analyticsdienst: Google Analytics. 

Wij hebben onze diensten zo privacyvriendelijk mogelijk 
ingesteld. Dat betekent dat we de volgende maatregelen 
hebben genomen om jouw privacy te beschermen: 
a. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met de 
aanbieder van de analyticsdienst. 
b. Wij hebben met de aanbieder van de analyticsdienst 
afgesproken dat de gegevens niet voor andere doeleinden 
gebruikt mogen worden. 
c. Je IP-adres wordt gedeeltelijk versleuteld.

- 1 -- 1 -

Privacy document conform AVG voor Privacy document conform AVG voor 
praktijk Integrale massage & bewustwording SenSe to Bepraktijk Integrale massage & bewustwording SenSe to Be



Winterjan 40 

6662 HD Elst

info@sensetobe.nl

Verwijderen cookies 
De toestemming die je hebt gegeven aan SensetoBe voor het 
plaatsen en uitlezen van cookies, kun je altijd intrekken door 
je browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert 
of door alle in jouw browser reeds geplaatste cookies te 
verwijderen. Raadpleeg de helpfunctie van je browser om te 
zien op welke wijze je de cookies kunt verwijderen. 

Je moet er wel rekening mee houden dat het verwijderen 
van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen 
van de website niet of niet goed meer werken. 

Het weigeren of verwijderen van cookies heeft alleen 
gevolgen voor de computer en de browser waarop je deze 
handeling uitvoert. Als je gebruikt maakt van meerdere 
computers en/of browsers moet je de bovengenoemde 
handeling(en) voor iedere computer en/of browser herhalen. 
Door van de informatie en diensten op www.sensetobe.nl 
gebruik te maken, gaat u akkoord met dit privacy document 
en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Eugénie Willems

06 825 00 000
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