
 

PRIVACY VERKLARING 

Dit is de Privacy Verklaring van Maaike de Vries-Visser (vrouw&praktijk) , gevestigd te Lemmer. 

Maaike de Vries-Visser (vrouw&praktijk)  gaat vertrouwelijk om met de via de website, een 

contactformulier of telefonisch contact verkregen persoonsgegevens, geheel volgens de richtlijnen 

voor Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG) en WGBO (wet op de geneeskundige 

behandelingsovereenkomst). Door het achterlaten van jouw persoonsgegevens op de website ga je 

ermee akkoord dat Maaike de Vries-Visser (vrouw&praktijk)  je gegevens, overeenkomstig uit deze 

privacy verklaring, gebruikt. 

 

Maaike de Vries-Visser / VROUW&PRAKTIJK 

Mailadres: contact@vrouwenpraktijk.com 

Bezoekadres: Taanderij 6a, Lemmer 

KVK nr. 86121235 

BTW nr. NL004197015B96 

De voorwaarden van deze privacyverklaring zijn van toepassing op de werkzaamheden van Maaike 

Visser- de Vries (vrouw&praktijk) . Indien je jonger dan 16 jaar bent, mag je uitsluitend 

persoonsgegevens verstrekken indien één van jouw ouders hiervoor toestemming geeft.  

 

HOE GAAT MEN OM MET MIJN GEGEGEVENS? 

Hoewel Maaike de Vries-Visser (vrouw&praktijk)  zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen 

en onderhouden van de website en daarbij gebruik maakt van de bronnen die betrouwbaar geacht 

worden, kan ze niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als je behandelend therapeut, in mijn praktijk 

voor hormonen, voeding & leefstijl een persoonlijk dossier van je aanleg. Je dossier bevat 

aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en 

behandelingen. 

Dit kunnen de volgende gegevens zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, 

overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van de anamnese 



vragenlijst, telefonisch of in correspondentie. Je hebt ten allen tijden recht op inzage en correctie van 

de door ons verwerkte persoonsgegevens welke betrekking hebben op jezelf. Indien je van deze 

rechten gebruik wenst te maken of als je wenst dat wij je gegevens uit onze bestanden verwijderen, 

dan kun je een verzoek hiertoe richten aan Maaike de Vries-Visser (vrouw&praktijk) via de email: 

contact@vrouwenpraktijk.com Op verzoek verlenen wij je toegang tot alle informatie die wij van jou 

bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie of deze informatie wenst te corrigeren, kun je 

eveneens contact opnemen met Maaike de Vries-Visser (vrouw&praktijk) . 

BEVEILING VAN GEGEVENS 

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

• Zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens, 

• Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens 

 

VERSTREKKING AAN DERDEN 

Maaike de Vries-Visser (vrouw&praktijk)  verkoopt of verspreidt 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.  

 

IK MAAK GEBRUIK VAN COOKIES 

Op mijn website maak ik gebruik van (functionele en analytische) cookies die door jouw browser 

worden opgeslagen op jouw apparaat. In deze cookies wordt informatie opgeslagen om een volgend 

bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen persoonlijke gegevens. 

Er wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om bij te houden hoe mijn website functioneert en 

hoe de online ervaring van bezoekers verbeterd kan worden. Ik deel geen informatie met Google en 

alle door mij gebruikte IP-adressen zijn anoniem. Je hebt de mogelijkheid om op je eigen computer de 

cookies uit te zetten. Dit kan de werking van onze website beperken. 

HOE LANG BEWAREN IK JOUW GEGEVENS? 

Ik bewaar de persoonlijke gegevens uit het dossier overeenkomstig de wet en regelgeving. Dit houdt 

in dat ik je gegevens 20 jaar vanaf de eerste verwerkingsdatum bewaar. Voor minderjarigen gaat de 

bewaartermijn van 20 jaar in vanaf het 18de levensjaar. 

 

 



HOE BEVEILIG IK JOUW GEGEVENS? 

Ik heb verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw 

persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee 

gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn. Er worden van jouw 

persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd. De 

persoonsgegevens die door Maaike de Vries-Visser (vrouw&praktijk)  worden beheerd, zijn alleen 

toegankelijk voor medewerkers van/en Maaike de Vries-Visser (vrouw&praktijk)  en zijn beveiligd 

met een wachtwoord.  

 

INFORMATIE GEBRUIKEN 

Maaike de Vries-Visser (vrouw&praktijk) behoudt alle intellectuele eigendomsrechten, alsmede 

andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie 

(waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Onze website bevat links naar andere 

websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor het naleven van de privacy regelgeving door, noch voor de 

inhoud van deze website. 

Het is niet toegestaan materiaal van deze website te kopiëren, te downloaden en of op enigerlei wijze 

openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Maaike de Vries- Visser (vrouw&praktijk). Voor eigen gebruik mag je informatie 

wel kopiëren en of downloaden 

 

Social Media 

Content kan online gedeeld worden via Social Media. Lees de privacy verklaringen van deze Social 

Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je verschillende privacy 

verklaringen:  

Youtube: https://support.google.com/youtube/answer/7671399?hl=nl 

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388 

Plichten  

Maaike de Vries-Visser (vrouw&praktijk) verwerkt persoonsgegevens op grond van een 

gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van 

diensten of producten van Maaike de Vries-Visser (vrouw&praktijk)  via de e-mail. De gegevens die 

https://support.google.com/youtube/answer/7671399?hl=nl
https://support.google.com/youtube/answer/7671399?hl=nl
https://help.instagram.com/155833707900388
https://help.instagram.com/155833707900388


verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale gegevens voor het aanbieden van de diensten of 

producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Maaike de Vries-Visser 

(vrouw&praktijk)  de betreffende dienst niet aanbieden. Maaike de Vries-Visser (vrouw&praktijk)  

behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer 

Maaike de Vries-Visser (vrouw&praktijk)  dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch 

verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Maaike de Vries-Visser 

(vrouw&praktijk)  te beschermen. Daarbij wordt er altijd getracht om jouw recht op privacy zoveel 

mogelijk te respecteren. 

Deze privacy verklaring is van september 2022, Maaike de Vries-Visser (vrouw&praktijk)  behoudt 

zich het recht voor op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze 

privacyverklaring, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Daarom 

verdiend het aanbeveling periodiek na te gaan of er wijzigingen zijn aangebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


