
OUTDOOR & ONLINE PSYCHOTHERAPIE & COACHING      Privacyverklaring
06 – 5227 3699 ~ info@marleeneringa.nl                      2023

                        alles is verbonden ~                     
                     ~ all is connected

English version on page 2

Dossier

Om je goed te kunnen begeleiden is het noodzakelijk dat ik, als jouw therapeut, een 
dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht vanuit de Wet op de Geneeskundige 
Behandelingsovereenkomst (WGBO). In je dossier zitten naast persoonsgegevens 
aantekeningen over je psychische gezondheidstoestand en persoonlijke omstandigheden; 
en over de behandeling.

Ook worden in het dossier eventuele gegevens opgenomen die ik (na jou expliciete 
toestemming) opvraag bij andere zorgverleners, zoals je huisarts. 

De gegevens in het dossier kunnen eventueel gebruikt worden om (met jouw expliciete 
toestemming) andere zorgverleners te informeren.
Geanonimiseerd kunnen ze worden gebruikt voor collegiale toetsing, intervisie en 
supervisie. 
Persoonsgegevens worden gebruikt voor de financiële administratie.

Om jouw privacy optimaal te waarborgen, ga ik zorgvuldig om met je gegevens en doe ik 
mijn best ervoor te zorgen dat anderen er geen toegang tot hebben. 

Het dossier blijft, zoals de WGBO vereist, 20 jaar bewaard; en wordt nadien vernietigd. 

Zorgfactuur

Op de facturen die je ontvangt staan de gegevens die nodig zijn om deze eventueel te 
kunnen declareren bij je zorgverzekeraar. Het zijn:

 je naam, adres en woonplaats
 je geboortedatum
 datum van de behandeling/sessie
 om wat voor behandeling het gaat; en de daarbij behorende prestatiecode
 kosten van de sessie
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File

To help you properly it is necessary that I, as your therapist, create a file. Also this is an 
obligation by the Law on Medical Treatment Agreement (WGBO). Besides personal data 
your file contains notes about your psychological health condition and personal 
circumstances; and about the treatment. 

Also possible data that I request (after your explicit consent) from other care workers, like 
your family physician, will be recorded in your file. 

The data in the file may be used (after your explicit consent) to inform other care workers.
Anonymized they can be used for collegial review, intervision or supervision. 
Personal data are used for the financial administration.

To guarantee your privacy optimally, I handle your data with care and I do my best to 
make sure that others do not have access to them. 

The file is secured for 20 years, as is required by the WGBO; and is then destroyed. 

Care invoice

On the invoices you receive are the data that are necessary if you ask for compensation 
with your health insurer. They are:

 your name, address and place of residence
 your date of birth
 date of the treatment/session
 what kind of treatment/session it is about; and the performance code that goes with

it
 costs of the session


