
 
Privacyverklaring 
 

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom 
we deze verzamelen  

Maud van der Meer gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Ik 
werk conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als u gebruikt maakt 
van diensten van Maud van der Meer, dan heb ik gegevens van jou nodig. Maud van der Meer 
heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een 
persoonlijk advies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken. 

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

• Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,  
• Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens 

Als uw behandelende voedingsdeskundige heb ik als enige toegang tot de gegevens in 
uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële 
administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.  

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 cliënten dossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst 
wordt vereist 20 jaar bewaard.  

Website-adres is: www.maudvandermeer.nl 
Verder kunnen er ook gegevens verzameld worden via  
 
Contactformulier; Als u een reactie op onze site achterlaat, kunt u ervoor kiezen om uw 
naam, e-mailadres en website op te slaan in cookies. Deze zijn voor uw gemak zodat u uw 
gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen wanneer u een andere opmerking achterlaat. Deze 
cookies duren een jaar. 
 
Analytics; Als u een opmerking achterlaat, worden de opmerking en de metagegevens voor 
onbepaalde tijd bewaard. Dit is zodat we alle vervolgopmerkingen automatisch kunnen 
herkennen en goedkeuren in plaats van ze in een moderatierij te houden. 
 
Delen met anderen 
Maud van der Meer zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken 
aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of 
overdracht naar andere instelling bij opname). 
  
Maud van der Meer zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT- hosting organisatie 
om jouw gegevens veilig op te bergen. Maud van der Meer blijft verantwoordelijk voor deze 
verwerking van uw persoonsgegevens. 
  



Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) 
verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar 
maud@maudvandermeer.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor 
legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat. 
 


