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Inleiding 
Dit portfolio voorziet u van de gegevens van uw (toekomstige) zelfstandige 
zorgverlener. Er zijn bewijsstukken zoals diploma’s en certificaten toegevoegd 
zodat u de specialisatie weet van de zorgverlener. Ook vind u in dit dossier een 
verdere achtergrond met betrekking tot zijn of haar zorgverleden.  

Deze zelfstandig zorgverlener is aangesloten bij SoloPartners. Wij zijn de partij 
die u mag benaderen indien u een klacht heeft tegen de zorgverlener en er 
samen niet uit komt. De onpartijdige klachtenregeling met klachtenfunctionaris 
en geschilleninstantie zijn verplicht vanuit de Wkkgz. Op de volgende pagina 
ziet u het bewijs van lidmaatschap (certificaat) gevolgd door het verloop van 
een mogelijke klacht. Mocht u hier nog vragen over hebben kunt u altijd 
contact met ons opnemen. Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 085-
2010140.  
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 Lidnummer:  

Lid sinds:  

Geldig t/m:  

  

 SoloPartners verklaart bij deze dat: 

Bedrijf: 

Naam:  

  
Geboortedatum:  

 

SoloPartners van alle benodigde documenten heeft voorzien voor het volgende 

lidmaatschap: 

 

 

 

 

Inclusief aansluiting bij een erkende geschilleninstantie met 

klachtenfunctionaris en geschillencommissie. 

 

 

 

SoloPartners B.V. 

 

M. van Schaik 

Initiatiefnemer SoloPartners 

 
adres: Ridderhof 67 telefoon: 085-2010140 KvK: 55.68.36.22 
 5341 HS Oss email: info@solopartners.nl bank: NL94 INGB 0653 0048 50 

 

www.SoloPartners.nl 

108030

woensdag 28 maart 2018

dinsdag 31 december 2019

Zorg door Petra

Petra Jamin

1 december 1980

SoloPartners kwaliteitspakket

https://leden.solopartners.nl/lid/108030





 

 

        

Identificatie  
De zorgverlener is niet verplicht om een kopie van zijn legitimatiebewijs toe te 
voegen in dit dossier. Dit mag hij of zij vrijwillig doen maar heeft hierin een 
keuze. Wel mag u hem/haar vragen zijn legitimatiebewijs aan u te tonen, ter 
verificatie.  

Iedereen vanaf 14 jaar is verplicht om ten alle tijden een geldig 
legitimatiebewijs te kunnen tonen. Dit kan dus zijn: geldig Nederland paspoort, 
geldig rijbewijs, geldig identiteitskaart of een geldig bromfietsrijbewijs ( 
categorie AM). 

Kortom is er op de volgende pagina geen legitimatiebewijs zichtbaar, vraagt u 
dan uw zorgverlener deze te tonen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        

Diploma’s 
Een goede opleiding is noodzakelijk om goede zorg te kunnen verlenen. De 
diploma’s van opleidingen of cursussen benoemd in het Curriculum Vitae ziet u 
op de volgende pagina’s. 
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van amsterdamopleiding erkend door de bÍanche
ve.pleg- en verzorgingshuizen

De directie van het ROC van Amsterdam verklaart dat

Petra Marianne Jamin

geboren op 1 december 1980 te Purmerend

in de periode 29 september 2009 tot 6 juli 2010

deopleiding EersfVerantwoordelijkVez.orgende

nret goed gevolg heeft afgelegd^

Directie ROC van Amsterdam,

Amsterdam, 06 juli 2010

Namens Stiehting Wonen en Zorg,



Certifi caat
BEROEPSONDERWI

&EDUCAT

Kwalificatie

Code centraal register
Niveau
Leerweg
Landelijk orgaan

De ondergetekenden verklaren dat

ls
IE

Verzorgende IG,

LO427
3
BB
OVDB

P.M. Jamin
Geboren 1 december 198O te Purmerend

aan het Horizon College te Alkmaar heeft deelgenomen aan het examen/ afgenomen
volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens artikel 7.4.6 van de Wet Educatie
Beroepsonderwijs.
De kandidaat heeft met goed gevolg examen afgelegd in het onderstaande
exa menonderdeel.

Examenonderdeel waarin examen is afgelegd Voldoende Onvoldoende

Deelkwalificatie 304, verplegende elementen X

Alkmaar, 6 februari 2003

ris van het examen: Namens het College van Bestuur:

6n"
Handtekening van de kandidaat:

To"i.t

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit waardepapiu ongeldig.



Diploma
DE

R

BAA

RW

Sector Dienstverlening en Gezondheidszorg

Afdeling Dienstverlening en Gezondheidszorg

Lange opleiding Verzorging

De ondergetekenden verklaren dat

1 december '1980 te Purmerend

Horizon College

Hoorn

het examen, aÍgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens

artikel 29 van de Wet op het voortgezet onderwils, met goed gevolg heeft

afgelegd en dat de kandidaat examen heeft atgelegci in tien van de aan de

ommezijde vermelde examenonderdelen.

Plaats: Hoorn Datum: 7 juli 1999

Namens het College'"'Ëzï,ïïÏ'
c.f

Handtekening van de

I

k a nCidaa t:

Petra Marianne Jamin

geboren

aan het

te

':";;É-

Doorhalingen en/of wijzigngen maken dit diploma ongeldig.



 

 

        

Kamer van Koophandel 
 
Iedere ondernemer is verplicht zich in te schrijven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel.  Ook zelfstandige zorgverleners kennen die 
verplichting. Het bevordert de rechtszekerheid bij het maken van afspraken.  
 
Het handelsregister geeft nauwkeurige en actuele informatie over een 
onderneming: 
 
1.   De omvang van de onderneming 
2.   Adresgegevens, met telefoonnummer, emailadres en correspondentieadres 
3.   De privé adressen van de eigenaar van de onderneming, vennoot,      
bestuurder, commissaris of gevolmachtigde van de onderneming 
4.   Gegevens van eventuele nevenvestigingen 
5.   Gegevens van de curator in geval van een faillissement 
6.   Andere ondernemingen op hetzelfde adres. 
 
Het handelsregister is te raadplegen op www.kvk.nl. Op de volgende pagina 
treft u de inschrijving van de zelfstandige ondernemer bij de KVK.  
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Uittreksel Handelsregister Kamer 
van Koophandel

KvK-nummer 71213406

Pagina 1 (van 1)

Onderneming
Handelsnaam Zorg door Petra
Rechtsvorm Eenmanszaak
Startdatum onderneming 22-03-2018 (datum registratie: 22-03-2018)
Activiteiten SBI-code: 88101 - Thuiszorg
Werkzame personen 1

Vestiging
Vestigingsnummer 000039417816
Handelsnaam Zorg door Petra
Bezoekadres Weidemolen 9, 1135KK Edam
Telefoonnummer 0653288036
Datum vestiging 22-03-2018 (datum registratie: 22-03-2018)
Activiteiten SBI-code: 88101 - Thuiszorg

Verzorgende-IG.
Werkzame personen 1

Eigenaar
Naam Jamin, Petra Marianne
Geboortedatum en -plaats 01-12-1980, Purmerend
Adres Weidemolen 9, 1135KK Edam
Datum in functie 22-03-2018 (datum registratie: 22-03-2018)

Uittreksel is vervaardigd op 11-04-2018 om 11.28 uur.

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een digitale handtekening en is een officieel bewijs van inschrijving in 
het Handelsregister. In Adobe kunt u de handtekening bovenin het scherm controleren. Meer informatie 
hierover vindt u op www.kvk.nl/egd. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te 
gebruiken zodat de integriteit van het document gewaarborgd en de ondertekening verifieerbaar blijft.



 

 

        

Verklaring Omtrent het 
Gedrag 
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat 
uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een 
specifieke taak of functie in de samenleving. Justis (screeningsautoriteit van het 
ministerie van Veiligheid en Justitie) screent het gedrag van personen die een 
VOG aanvragen en geeft de VOG's af. 

Leden van SoloPartners hebben de mogelijkheid om hun VOG elk jaar opnieuw 
aan te vragen en bevestigen daarmee dat hun gedrag geen probleem vormt bij 
het uitoefenen van hun beroep. Op de volgende pagina heeft uw zorgverlener 
een kopie van zijn/haar VOG toegevoegd.  

  



Verklaring Omtrent het Gedrag
Certificate of Conduct Dienst Justis

Ministerie v an I ustitie en V eili gheid

> Retouradres Postbus 16115 2500 BC Den Haag

Mevrouw P.M. lamin
Weidemolen 9
1135 KK EDAM

Date
Our reference

Surname
Prefix to surname

Given names
Date of birth
Place of birth

Country of birth

Datum
Ons kenmerk
Geslachtsnaam
Tussenvoegsels
Voorna(a)m(en)
Gebooftedatum
Geboorteplaats
Geboorteland

28 maart 2018
999901201803283 106
lamin

Petra Marianne
1 december 1980
Purmerend
Nederla nd

Mevrouw Jamin (hierna betrokkene)
hieronder vermelde belanghebbende

Verzorgende IG bij Zorg door Petra

heeft voor het hieronder vermelde doel en voor de

een Verklaring Omtrent het Gedrag aangevraagd.

Ik heb een onderzoek naar het gedrag van betrokkene ingesteld. Het onderzoek heeft zich
gericht op het specifieke screeningsprofiel Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier/
Health care and welfare of people or animals.

Uit het onderzoek zijn geen bezwaren gebleken tegen betrokkene voor bovengenoemd
specifieke doel. Ik heb daarbij rekening gehouden met het risico voor de samenleving en

het belang van betrokkene.

Op grond van artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens geef ik de
Verklaring Omtrent het Gedrag af.

De Minister voor Rechtsbescherming,
namens deze,

M. ViSSer

Algemeen directeur

.."]"ï.ïit:".
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ïhe Minister for Legal Protection has conducted an investigatíon into the conduct ofthe person

named in this Certificate a nd declares that, in view of the risk to society in relation to the purpose for which the
certificate has been requested and consideringthe interests ofthe person concerned, the investigation has

not resulted in any objections to this person in connection with the specific profile mentioned above or the job

features indicated on the reverse of this Certificate. The Minister is therefore hereby pleased to issue this

CertificateofConduct,pursuanttosectionzSoftheDutchiudicia DataandCriminal RecordsAct.
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Verzekeringen 
Een verzekering is niet verplicht voor uw zorgverlener behalve van de 
aansprakelijkheidsverzekeringen. Echter raden wij bijvoorbeeld een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering altijd aan bij de zorgverlener. Dit kan u 
als cliënt een bepaalde zekerheid geven.  

Op de volgende pagina wordt de verzekeringspolis van uw zorgverlener 
weergegeven. 
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 Lidnummer:  

Lid sinds:  

Geldig t/m:  

  

 SoloPartners verklaart bij deze dat: 

Bedrijf: 

Naam:  

  
Geboortedatum:  

 

SoloPartners van alle benodigde documenten heeft voorzien voor het volgende 

lidmaatschap: 

 

 

 

 

Inclusief aansluiting bij een erkende geschilleninstantie met 

klachtenfunctionaris en geschillencommissie. 

 

 

 

SoloPartners B.V. 

 

M. van Schaik 

Initiatiefnemer SoloPartners 

 
adres: Malpad 1 telefoon: 085-2010140 KvK: 55.68.36.22 
 5347 HJ Oss email: info@solopartners.nl bank: NL94 INGB 0653 0048 50 

 

www.SoloPartners.nl 

108030

woensdag 28 maart 2018

maandag 31 december 2018

Zorg door Petra

Petra Jamin

1 december 1980

SoloPartners kwaliteitspakket

https://leden.solopartners.nl/lid/108030



 

 

        

Certificaten  
Op de volgende pagina worden de certificaten weergegeven die uw 
zorgverlener heeft behaald. De cursussen of workshops waar deze certificaten 
zijn gehaald zijn omschreven in het Curriculum Vitae.  

  





Naam cursist: 
t-P t 1

| €tffi,a, . )&^, ^
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t ttQ a l"r,teunrago',rtÀGeboortedatum 
l - l L- tt/ öo oi[i.àr.íàisïï_r;

ïonia Vervoort

/wbo*or
te Purmerend 1l - ö2- 4ot8

Geadviseerd wordt om voor het behoud van de Íeanimatie_ en AED kennis envaardigheden jaarlijks een herhalingsles te volgen.

ReonimotieportDet

Hartstichting

Naam NRR
instru cteu r:

Ondertekening
NRR instructeur:

Datum en plaats
van uitgifte:



Accreditatiepunten: 1

Petra Jamin

Vocht en voeding

Certificaat
Dit certificaat is een bewijs van deelname aan de e-learning module: 

Deze e-learning module werd gevolgd door: 

Werkzaam bij: 

Particura-Combizorg

Deze e-learning module werd afgerond op: 

30-04-2018



Accreditatiepunten: 1

Petra Jamin

Valpreventie 

Certificaat
Dit certificaat is een bewijs van deelname aan de e-learning module: 

Deze e-learning module werd gevolgd door: 

Werkzaam bij: 

Particura-Combizorg

Deze e-learning module werd afgerond op: 

30-04-2018



Accreditatiepunten: 1

Petra Jamin

Wondverzorging

Certificaat
Dit certificaat is een bewijs van deelname aan de e-learning module: 

Deze e-learning module werd gevolgd door: 

Werkzaam bij: 

Particura-Combizorg

Deze e-learning module werd afgerond op: 

30-03-2018



Petra Jamin

Subcutane canule inbrengen en gebruiken 
(Algemeen)

Certificaat
Dit certificaat is een bewijs van deelname aan de e-learning module: 

Deze e-learning module werd gevolgd door: 

Werkzaam bij: 

Particura-Combizorg

Deze e-learning module werd afgerond op: 

30-03-2018



Accreditatiepunten: 1

Petra Jamin

Maagsonde - Verzorgenden

Certificaat
Dit certificaat is een bewijs van deelname aan de e-learning module: 

Deze e-learning module werd gevolgd door: 

Werkzaam bij: 

Particura-Combizorg

Deze e-learning module werd afgerond op: 

30-03-2018



erreanffi

Bewijs van deelname

Stichting Evean Zorg verklaart dat

Petra Jamin

De themabijeenkomst heeft bijgewoond betreffende

Ulcas cruris venosum en compressief
zwachtelen

In de bijscholing is behandeld:
. Anamnese en diagnostiek
. Behandelplan
o Compressie therapie
. Oefenen met zwachtelen
o Attitude en hygiëne

Docent : Wondverplee gkundige Evean, Henri P o st

Duur van de bijeenkomst27zux.

Purmerend,29 mei20l8

Handtekening coördinator deskundigheid: Handtekening deelnemer:
Annemieke Brunt :
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Accreditatiepunten: 1

Petra Jamin

Compressief zwachtelen

Certificaat
Dit certificaat is een bewijs van deelname aan de e-learning module: 

Deze e-learning module werd gevolgd door: 

Werkzaam bij: 

Particura-Combizorg

Deze e-learning module werd afgerond op: 

29-03-2018



Accreditatiepunten: 1

Petra Jamin

Stomazorg

Certificaat
Dit certificaat is een bewijs van deelname aan de e-learning module: 

Deze e-learning module werd gevolgd door: 

Werkzaam bij: 

Particura-Combizorg

Deze e-learning module werd afgerond op: 

29-03-2018



Accreditatiepunten: 1

Petra Jamin

Delier

Certificaat
Dit certificaat is een bewijs van deelname aan de e-learning module: 

Deze e-learning module werd gevolgd door: 

Werkzaam bij: 

Particura-Combizorg

Deze e-learning module werd afgerond op: 

28-04-2018



Accreditatiepunten: 1

Petra Jamin

Decubitus

Certificaat
Dit certificaat is een bewijs van deelname aan de e-learning module: 

Deze e-learning module werd gevolgd door: 

Werkzaam bij: 

Particura-Combizorg

Deze e-learning module werd afgerond op: 

28-04-2018



Accreditatiepunten: 1

Petra Jamin

COPD

Certificaat
Dit certificaat is een bewijs van deelname aan de e-learning module: 

Deze e-learning module werd gevolgd door: 

Werkzaam bij: 

Particura-Combizorg

Deze e-learning module werd afgerond op: 

28-04-2018



Accreditatiepunten: 1

Petra Jamin

Subcutaan injecteren

Certificaat
Dit certificaat is een bewijs van deelname aan de e-learning module: 

Deze e-learning module werd gevolgd door: 

Werkzaam bij: 

Particura-Combizorg

Deze e-learning module werd afgerond op: 

28-03-2018



Accreditatiepunten: 1

Petra Jamin

Blaaskatheterisatie vrouw

Certificaat
Dit certificaat is een bewijs van deelname aan de e-learning module: 

Deze e-learning module werd gevolgd door: 

Werkzaam bij: 

Particura-Combizorg

Deze e-learning module werd afgerond op: 

28-03-2018



Accreditatiepunten: 1

Petra Jamin

Intramusculair injecteren

Certificaat
Dit certificaat is een bewijs van deelname aan de e-learning module: 

Deze e-learning module werd gevolgd door: 

Werkzaam bij: 

Particura-Combizorg

Deze e-learning module werd afgerond op: 

28-03-2018



Petra Jamin

Insuline toedienen met een insulinepen 
(Algemeen)

Certificaat
Dit certificaat is een bewijs van deelname aan de e-learning module: 

Deze e-learning module werd gevolgd door: 

Werkzaam bij: 

Particura-Combizorg

Deze e-learning module werd afgerond op: 

28-03-2018



Accreditatiepunten: 1

Petra Jamin

Handhygiëne

Certificaat
Dit certificaat is een bewijs van deelname aan de e-learning module: 

Deze e-learning module werd gevolgd door: 

Werkzaam bij: 

Particura-Combizorg

Deze e-learning module werd afgerond op: 

28-03-2018



Accreditatiepunten: 1

Petra Jamin

Fysieke belasting

Certificaat
Dit certificaat is een bewijs van deelname aan de e-learning module: 

Deze e-learning module werd gevolgd door: 

Werkzaam bij: 

Particura-Combizorg

Deze e-learning module werd afgerond op: 

28-03-2018



Accreditatiepunten: 1

Petra Jamin

Blaaskatheterisatie man

Certificaat
Dit certificaat is een bewijs van deelname aan de e-learning module: 

Deze e-learning module werd gevolgd door: 

Werkzaam bij: 

Particura-Combizorg

Deze e-learning module werd afgerond op: 

28-03-2018



 

 

Petra Jamin 

Scholing Palliatieve Zorg  te Rijen 

01-12-1980 

23-05-2018 

7 pnt. V&VN 

 

Lisanne Huiberts EJE van ‘t Westende 

 





Handtekening toetser:'; r.:i , í: ; ! !,a-'' ;: -'-r*a4-Íli'gr- /e--.1
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Handtekening coördinator deskundigheid:
Annemieke Brunt
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en Toetsen (BOT 1)

bij gewo ond betre ffende

Certtficaat
Stichting PartiCura verklaart dat

Petru Jumin

de Bijeenkomst Oefenen
voor VIG, VPK en ZY heeft

. Katheteriseren man en vrouw

. Injecteren i.m. en s.c.
o Inbrengen subcutune canule
o Handhygiëne

De theorietoets is behaald door behalen van de E-leaming: Blaaskatheterisatie man (VVT),
Blaaskatheterisatie vrouw (WT), Subcutaan injecteren en Intramusculair injecteren,
Handhygiëne (VVT), Insuline toedienen met een insulinepen en Subcutane canule inbrengen
en gebruiken.

De praktijktoetsing is behaald door toetsing aan de hand van de KICK protocollen van
VILANS.
Duur van de bijeenkomst 3 uur.

Toetser:'Wil Koemeester

Zaarrdam,4 april2018

-\i U4nnrn
uMte t"rrl ng deelnemer :



Accreditatiepunten: 1

Petra Jamin

Aanpak ouderenmishandeling

Certificaat
Dit certificaat is een bewijs van deelname aan de e-learning module: 

Deze e-learning module werd gevolgd door: 

Werkzaam bij: 

Particura-Combizorg

Deze e-learning module werd afgerond op: 

02-05-2018



Accreditatiepunten: 1

Petra Jamin

Omgaan met agressie ()

Certificaat
Dit certificaat is een bewijs van deelname aan de e-learning module: 

Deze e-learning module werd gevolgd door: 

Werkzaam bij: 

Particura-Combizorg

Deze e-learning module werd afgerond op: 

02-05-2018



Petra Jamin

Zuurstof toedienen

Certificaat
Dit certificaat is een bewijs van deelname aan de e-learning module: 

Deze e-learning module werd gevolgd door: 

Werkzaam bij: 

Particura-Combizorg

Deze e-learning module werd afgerond op: 

01-04-2018



Petra Jamin

Vitale functies meten

Certificaat
Dit certificaat is een bewijs van deelname aan de e-learning module: 

Deze e-learning module werd gevolgd door: 

Werkzaam bij: 

Particura-Combizorg

Deze e-learning module werd afgerond op: 

01-04-2018



Accreditatiepunten: 1

Petra Jamin

Verantwoord medicijngebruik

Certificaat
Dit certificaat is een bewijs van deelname aan de e-learning module: 

Deze e-learning module werd gevolgd door: 

Werkzaam bij: 

Particura-Combizorg

Deze e-learning module werd afgerond op: 

01-04-2018



Accreditatiepunten: 1

Petra Jamin

Tracheacanule verzorgen

Certificaat
Dit certificaat is een bewijs van deelname aan de e-learning module: 

Deze e-learning module werd gevolgd door: 

Werkzaam bij: 

Particura-Combizorg

Deze e-learning module werd afgerond op: 

01-04-2018



Accreditatiepunten: 1

Petra Jamin

Nutricia Voedingspomp Flocare Infinity (zkh)

Certificaat
Dit certificaat is een bewijs van deelname aan de e-learning module: 

Deze e-learning module werd gevolgd door: 

Werkzaam bij: 

Particura-Combizorg

Deze e-learning module werd afgerond op: 

01-04-2018



Accreditatiepunten: 1

Petra Jamin

Rekenen in de zorg

Certificaat
Dit certificaat is een bewijs van deelname aan de e-learning module: 

Deze e-learning module werd gevolgd door: 

Werkzaam bij: 

Particura-Combizorg

Deze e-learning module werd afgerond op: 

01-04-2018



 

 

        

Privacyverklaring 
In deze verklaring geeft uw zorgverlener aan hoe zij of hij omgaat met uw 
persoonlijke gegevens. Indien deze verklaring bij u vragen oproept, vraag dan 
om specificatie.  

 



Privacyverklaring Zorg door Petra
In dit document geef ik (Petra Jamin) u informatie hoe mijn organisatie (Zorg door Petra) omgaat met uw 
persoonlijke gegevens, die ik in het kader van mijn werkzaamheden ga ontvangen.

Contactgegevens

U kunt mij telefonisch bereiken onder nummer: 06-53288036
U kunt mij ook mailen op e-mailadres: p.m.jamin@live.nl
Op mijn website  kunt u verdere informatie over mijn organisatie https://leden.solopartners.nl/lid/108030
vinden.

Dienstverlening

Ten behoeve van mijn cliënten verleen ik zorg gerelateerde diensten en niet-voorbehouden handelingen 
met betrekking tot die zorg.

Wat ik voor u ga doen

Op basis van een door u aan mij te verstrekken opdracht ga ik u de zorg verlenen die is geïndiceerd dan 
wel door u wordt gewenst.

Uw persoonsgegevens

Om de zorg te kunnen verlenen die bij uw situatie past, ga ik met u in gesprek. In dit gesprek stel ik u 
verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw gezondheidssituatie, medicijngebruik, 
zorgbehoefte en wensen voor zover nodig ten behoeve van de geïndiceerde of gewenste zorg en uw eigen 
mogelijkheden.

Ik ga zorgvuldig met uw gegevens om

Met de gegevens die ik van u ontvang, ga ik zorgvuldig om. Ik heb technische en organisatorische 
maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van deze gegevens.

Hoe gebruik ik de van u ontvangen gegevens?

Ik gebruik de gegevens die ik van u krijg om mij een beeld te vormen van uw gezondheidssituatie en om 
u zo goed mogelijk de zorg te verlenen die u wenst of nodig heeft.

Ik geef de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door in het kader van de door u aan mij 
gegeven opdracht om bepaalde zorgtaken voor u te verrichten. Ik geef alleen de gegevens aan deze 
derden door voor zover zij deze gegevens ook echt nodig hebben om de benodigde of door u gevraagde 
zorg te verlenen.

Hoe lang bewaar ik uw gegevens?

Ik bewaar de gegevens niet langer dan dat ik deze nodig heb voor de zorg die ik u verleen. Uiterlijk vijf 
jaar nadat de zorg die ik aan u heb verleend is geëindigd, vernietig ik de persoonsgegevens die ik van u in 
dit kader heb ontvangen.

Wat zijn uw rechten?

https://leden.solopartners.nl/lid/108030


U bent mijn klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens ik van u wel of niet ontvang. 
Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Ik vat deze hieronder samen.

U mag mij altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die ik van u heb. Dit overzicht verstrek 
ik u kosteloos.

Indien u meent, dat ik bepaalde gegevens over u onjuist in mijn administratie heb verwerkt, dan kunt u 
om correctie vragen. Ik stel dit zeer op prijs, omdat ik uiteraard alleen mijn werk goed kan doen, wanneer 
de gegevens op basis waarvan ik zorg verleen correct zijn.

Indien u niet langer wilt dat ik bepaalde gegevens in mijn administratie bewaar, dan kunt u mij verzoeken 
deze gegevens te verwijderen. Aan dit verzoek zal ik dan voldoen.

Ik heb hierboven aangegeven op welke wijze ik de van u ontvangen gegevens gebruik. Mocht u op enig 
moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat ik bepaalde gegevens niet aan een bepaalde 
organisatie mag doorgeven, dan kunt u mij dit laten weten. Ook aan dit verzoek zal ik dan voldoen.

Indien u dat wenst, kunt u mij vragen uw gegevens door te geven aan een derde. Na ontvangst van uw 
verzoek zal ik zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.

Indien ik van derden persoonlijke informatie van u ontvang, dan informeer ik u over de bron waaruit ik 
deze informatie heb ontvangen.

Wat is de situatie indien u mij bepaalde informatie niet geeft of mij beperkt in het gebruik? Het verlenen 
van goede zorg staat of valt met het kunnen beschikken over alle benodigde en/of relevante informatie.

Heb ik onvoldoende informatie om verantwoorde zorg te verlenen dan zal ik u informeren dat ik de 
benodigde of gewenste zorg voor u niet kan uitvoeren.

Heeft u vragen of klachten?

Heeft u vragen over de wijze waarop ik omga met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem 
hierover contact met mij op. Ik zal dan mijn best doen om deze vragen zo goed mogelijk te 
beantwoorden.

Indien u klachten heeft over de wijze waarop ik met uw persoonsgegevens ben omgegaan, dan spreek ik 
de wens uit dat u hierover eveneens contact opneemt met mij. Ik beloof u dat deze klacht mijn aandacht 
krijgt.

Mocht u toch van mening blijven, dat ik niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens ben 
omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.
autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Elektronische communicatie

Als u het contactformulier op mijn website invult, of mij een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u 
mij toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor 
de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn 
website zijn verbonden. Ik garandeer niet dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw 
persoonsgegevens omgaan. Ik raad u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van 
deze websites gebruik maakt.
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Wijziging van deze privacyverklaring

Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u deze 
privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

Cookies

Op mijn website maak ik gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een 
internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u mijn 
website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om mijn website beter te laten functioneren en het 
gebruik van mijn website te kunnen analyseren. Wanneer ik u op mijn website om uw gegevens vraag, is 
dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat u zich aanmeldt voor een specifieke dienst of 
service. Deze gegevens gebruik ik alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat om de 
volgende gegevens:

de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox);
het tijdstip en de duur van uw bezoek;
welke pagina's bezocht zijn;
foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.
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