
www.viavani.nl

KARIN VAN IERSEL

VianVanI Gezondheidscoaching
..#van SUIKERSHIT naar OERSTERKFIT!

OERsterk Master Coach
Orthomoleculair voedings- en suppletieadvis
Mentalcoach & Stresscounselor
Vitaliteitscoach

Privacyverklaring



WWW.VIAVANI.NL

ViaVanI Gezondheidscoaching en uw privacy
In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring
hebben ik opgesteld om u te informeren over hoe ik met uw persoonsgegevens omgaan.

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
ViaVanI Gezondheidscoaching/praktijk ViaVanI
Karin van Iersel-Pikaar
Mooijmanstraat 20
 4441 BC  Ovezande 
www.viavani.nl 

Voor een goede coachingsrol/ondersteuning op de terreinen voeding, beweging, mindset en
ontspanning is het noodzakelijk dat ik, als uw professionele ondersteuner, een dossier
aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen
over uw gezondheidstoestand en persoonlijke relevante informatie.
Ook kan het soms zo zijn dat in het dossier gegevens opgenomen die voor uw traject
noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere
zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik zal uw privacy waarborgen.

Dit betekent onder meer dat ik:
Zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens.
Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Als uw coach en adviseur heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een
wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog
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 geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing en overleg.
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Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
Uw e-mail adres wordt gebruikt om informatie over de praktijk naar u toe te sturen.
Wanneer u dit niet wilt kan u dat aangeven.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst
informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het behandeldossier blijven
zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij, als ondersteuner en
u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kan
indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschikt in een computerbestand naar u of een
ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden,
zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
Uw naam, adres en woonplaats.
Uw geboortedatum.
De datum van de behandeling.
Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling
natuurgeneeskunde’.
De kosten van het consult.


