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PRAKTIJKGEGEVENS  

Praktijk 
 

Oefentherapie Lisse 
Vivaldistraat 67A 
2162 AB Lisse  

 
Contact  
 

www.oefentherapielisse.nl  
oefentherapielisse@gmail.com 
06-53815328 

Inschrijfnummer Kwaliteitsregistratie Paramedici  
 

 
19900927093  

 

PRESTATIEBESCHRIJVING € PRIJS 

Zitting oefentherapie 2000 
 
Zitting psychosomatiek 2600 

€ 
 
€ 

36,00 (30 minuten) 
 
45,00 (40 minuten) 

Toeslag behandeling aan huis 2001 
 

€ 
 
 

12,50 extra   
 

Screening (voor als er geen verwijzing is) 2400 
  

€ 
 
 

12,50 (15 minuten) 
15 minuten 
 

Intake en onderzoek na screening  
Met verwijzing arts/specialist 
Zonder verwijzing  

€ 
 

46,00 
45 minuten  
50,00 

 
Privacy Reglement  

Uw oefentherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van 
uw medische – en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de 
registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die 
toegang hebben tot die gegevens, het recht op inzage en het recht op correctie verwijdering.  
Uiteraard gaat uw oefentherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde wet, 
een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement. Hieronder volt het reglement: 

- Behalve de oefentherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang 
tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijv. de waarnemers, eventuele stagiaires 
en administratieve krachten.  

- U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens 
onjuist zijn vastgelegd, kunt u verzoeken deze te laten wijzigen.  

- U kunt een afschrift van uw medische gegevens ontvangen.  
- Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. 
- Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, 

zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft 
verleend.  

- Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens 
worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden 
worden de gegevens niet openbaar gemaakt.  

- Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de (hierboven 
eerder genoemde) beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.  

- Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit 
aangeven bij onze Functionaris voor Gegevensbescherming Majuschka Pommerel.  

- Het complete reglement ligt ter inzage in de praktijk.  


