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Privacyverklaring 

De therapeuten, werkzaam in Multidisciplinaire Praktijk Origo, gevestigd in Avermaat 155, 9240 Zele, 

België, zijn individueel en vanuit hun hoedanigheid als zelfstandig gevestigd therapeut, 

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 

privacyverklaring. 

Contactgegevens: Zie hoofding 

Persoonsgegevens die verwerkt worden: 

Onze therapeuten verwerken mogelijk volgende persoonsgegevens doordat je een vraag stelt tot 

behandeling en/of omdat je deze gegevens zelf aan één of meerdere van hen hebt verstrekt: 

Voor- en achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres 

Onze therapeuten verwerken mogelijk volgende bijzondere persoonsgegevens van jou: Gezondheid, 

Biometrische gegevens, Functioneren op verscheidene levensdomeinen, … 

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar: Gezien de wettelijke verplichting, zal hiertoe toestemming 

gevraagd worden aan de ouders of voogd. Deze wordt gevraagd aan de hand van een annex van deze 

privacyverklaring en zal bijgehouden worden in het patiëntendossier. 

Doel en grondslag persoonsgegevensverwerking 

Onze therapeuten verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- In functie van een zo kwalitatief mogelijke behandeling.  

- In functie van contactname met jou als patiënt en/of relevante anderen, hetzij in jouw privésfeer, 

hetzij (betrokken) hulpverlening en dit op initiatief van jou of van onze therapeuten. Dit steeds in 

samenspraak met jou, tenzij expliciet anders vermeld en grondig gefundeerd in het kader van de 

burgerlijke aansprakelijkheid van onze therapeuten en met als rechtgrond jouw levensbelang. Dit ten 

einde de behandling optimaal vorm te kunnen geven, zowel inhoudelijk, als praktisch. 

- In functie van het uitschrijven van de nodige documenten in het kader van terugbetaling. 

Jouw emailadres wordt door jouw begeleidende therapeut en Multidsicplinaire Praktijk Origo verwerkt 

in functie van infoverstrekking aan jou als patiënt over relevante wijzigingen aangaande het 

zorgaanbod in de praktijk. Dit ten einde jou als patiënt de kans te geven de continuïteit van jouw 

behandeling binnen Multidsicplinaire Praktijk Origo te garanderen. 
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De grondslag waarop jouw persoonsgegevens verwerkt worden is de contractuele noodzaak. Dit wil 

zeggen dat de gegevens die verzameld worden, noodzakelijk zijn om jouw behandeling te realiseren. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Jouw begeleidende therapeut en Multidisciplinaire Praktijk Origo nemen geen besluiten op basis van 

geautomatiseerde verwerkingen, met name besluiten die worden genomen door 

computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 

Multidisciplinaire Praktijk Origo) tussen zit. 

Bewaringsduur persoonsgegevens  

Onze therapeuten bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 

realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze therapeuten hanteren de wettelijk 

bepaalde termijn voor het bijhouden van patiëntendossiers, deze verschilt per beroepsgroep en werd 

wettelijk vastgelegd. 

Jouw emailadres zal bewaard worden door Multidiscplinaire Praktijk Origo zolang je zelf niet om 

verwijdering vraagt, maar zal enkel gebruikt worden om jou te informeren over een voor jou relevante 

wijziging in verband met het zorgaanbod binnen de praktijk. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Jouw begeleidende therapeut en Multidisciplinaire Praktijk Origo verkopen jouw gegevens niet aan 

derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is in functie van jouw behandeling of 

om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien nodig in functie van een multidsicplinaire 

aanpak, kunnen, mits jouw mondelinge toestemming, persoonsgegevens gedeeld worden met andere 

(relevante) therapeuten. Zij onderschrijven eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van 

jouw gegevens.  

Cookies 

1. Het gebruik van cookies  

Https://www.origozele.be maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje 

dat met pagina's van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser 

op je harde schijf van je computer, mobiele telefoon, smart watch of tablet wordt opgeslagen. De 

daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd 

worden. 

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar 

ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input 

van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker 

maken. 

2. Toestemming voor het gebruik van cookies 

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van 

een zogenaamde cookiebanner. 

3. Type cookies en hun doelstellingen 

Wij gebruiken de volgende cookies: 



 

De Auteursrechten van de Privacyverklaring behoren integraal toe aan Lies Van Cauteren, 
Coördinator Multidisciplinaire Praktijk Origo.  
 

Analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een 

cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen 

bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er 

gebruikgemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische 

doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden, zoals: welke pagina's je 

hebt bekeken / hoelang je op een bepaalde pagina bent gebleven / bij welke pagina je de site hebt 

verlaten 

Social media gerelateerde cookies: hiermee registreren social media zoals Facebook en LinkedIn 

welke artikels en pagina's je deelt via hun sociale media sharing buttons. Ze kunnen ook tracking 

cookies bevatten die je surfgedrag op het web volgen.  

Door onze Facebook-pagina te gebruiken, deel je als gebruiker zelf de door jou verstrekte 

gegevens via jouw facebookprofiel met de praktijk. Deze worden niet verwerkt door 

Multidisciplinaire Praktijk Origo. Net als op alle facebookpagina’s, bevat onze facebookpagina 

deelknoppen voor sociale medianetwerken. De code achter deze knoppen plaatst, bij gebruik, een 

cookie op jouw computer. Hier omtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. 

Multidisciplinaire Praktijk Origo heeft geen invloed op en draagt geen verantwoordelijkheid voor 

wat deze netwerken met de persoonsgegevens doen. De praktijk heeft ook geen controle over 

hoe andere gebruikers van sociale media met informatie omspringen nadat jij als gebruiker iets 

hebt gedeeld dat op onze facebookpagina staat. 

4. Cookies blokkeren en verwijderen 

Je kunt cookies te allen tijde eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook 

kun je je internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt 

geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk deze 

mogelijkheid of helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat 

gevolgen hebben voor het prettige gebruik van deze website. 

Wees je er wel van bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze 

website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.  

5. Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies 

De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende 

ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom 

regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. 

Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan 

wijzelf niet altijd op de hoogte zijn. Kom je onze website onvoorziene cookies tregen die je niet 

kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten via lies@origozele.be. je kan ook 

rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsen, wat de 

reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy 

gewaarborgd hebben. 

6. Slotopmerkingen 

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer we onze website 

aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de 

laatste versie. 
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je 

het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door jouw 

begeleidende therapeut en Multidisciplinaire Praktijk Origo en heb je het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij jouw begeleidende therapeut een verzoek kan 

indienen om jouw persoonsgegevens waarover jouw begeleidende therapeut beschikt, in een 

computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Let wel, er dient 

een onderscheid gemaakt te worden tussen jouw patiëntendossier en de persoonlijke nota’s van de 

therapeut. Dit recht geldt enkel voor jouw patiëntendossier. De persoonlijke nota’s van de therapeut 

vallen onder diens recht op privacy, hierop kan je geen aanspraak maken. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je patiëntendossier 

of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens via email sturen naar jouw begeleidende 

therapeut. Een verwijdering van jouw emailadres in het kader van infoverstrekking omtrent het 

zorgaanbod van de praktijk, kan je richten aan lies@origozele.be. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je 

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine 

readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, 

maar binnen 30 dagen, op jouw verzoek . 

Jouw begeleidende therapeut en Multidisciplinaire Praktijk Origo willen je er tevens op wijzen dat je 

de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 

Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-

met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Beveiliging van jouw persoonsgegevens  

Onze therapeuten en Multidisciplinaire Praktijk Origo nemen de bescherming van jouw gegevens 

serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens 

toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met jouw 

begeleidende therapeut of via lies@origozele.be.  

Multidisciplinaire Praktijk Origo kan niet veranwoordelijk gesteld worden voor het data-beheer van de 

individuele therapeuten. De praktijk verbindt zich er wel toe de individuele therapeuten op het 

moment van toetreding tot het multidisciplinaire team van Origo een mondelinge 

engagementsverklaring te laten doen op eer dat zij zich ertoe verbinden de GDPR compliance van 

Multidisciplinaire Praktijk Origo te zullen respecteren. 

 

mailto:lies@origozele.be

