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Databescherming in de praktijk

„De HSM SECURIO C18 is geniaal. Mijn 

patiënten kunnen ervan op aan, dat hun 

gegevens na afloop van de wettelijke 

bewaartermijnen correct vernietigd wor-

den. Daarbij is voor mij de databescher-

ming net zo belangrijk als de naleving 

van mijn zwijgplicht. En beide gaan in de 

dagelijkse praktijkgevallen nu eenmaal 

hand in hand.“

Nicola Kentrup

Natuurgeneeskundige en psychotherapeute 

Of er klachten met het bewegingsap-
paraat of om andere niveaus van het 
lichaam zijn – bij de psychotherapie 
en klassieke homeopathie van Nicolai 
Kentrup bevinden de praktijkbezoekers 
zich in bekwame handen. Daarbij staat 
een holistische behandeling van lichaam, 
geest en ziel op de voorgrond. En natuur-
lijk ook de databescherming, waarbij 
de inachtneming van de AVG (DSGVO) 
conforme datavernietiger van HSM een 
hoofdrol vervult. 

Sinds mei 2018 schrijft de Algemene 
verordening gegevensbescherming 
voor, dat persoonsgebonden data alleen 
zolang bewaard mogen worden, als dat 
dit voor de behandeling beslist noodzake-
lijk is. En bij gevoelige data van patiënten 
is het vooral belangrijk, om deze na het 
bereiken van de gestelde doelstellingen 
respectievelijk na de wettelijke of via een 
overeenkomst afgesloten bewaringster-
mijn te vernietigen. 

Regionale kwaliteit wordt gevraagd

Dat geldt ook voor de praktijk psychothe-
rapie van Nicola Kentrup in Salem-Neu-
frach (Duitsland), waar sinds de start een 
datavernietiger in gebruik was. Met de tijd 
werd de kwaliteit en ook het bedienings-
comfort minder, want de opvanghouder 
moest op basis van de geringe omvang 
veelvuldig geleegd worden. En omdat het 
direct vernietigen ter plekke veiliger is en 
een externe dienstverlener vanwege de 
kosten- en geassocieerd met risico’s toch 

Hoe de praktijk voor psychotherapie van Nicolai Kentrup middels een HSM 
datavernietiger met betrekking tot databescherming haar zaken in de gaten 
blijft houden. 

niet in aanmerking kwam, was er een 
nieuwe oplossing noodzakelijk. 

Bij het rondstruinen op het internet trok 
HSM met zijn grote portfolio aan AVG- 
(DSGVO) conforme datavernietigers 
direct de aandacht. Daarbij gaf mevrouw 
Kentrup de voorkeur aan een regionale 
onderneming en omdat HSM praktisch 
om de hoek in de fabriek in Frickingen 
fabriceert, stond snel vast: Een SECURIO 
C18 „Made in Germany“ met het veilig-
heidsniveau P-4 zou het antwoord 
moeten zijn. 

Voor de AVG- (DSGVO) conforme vernie-
tiging van persoonsgebonden data 
vernietigt de datavernietiger het papier in 
snippers met een maximale grootte van 
160 mm² bij ca. 389 deeltjes (DIN A4). De 
laatste doorslag voor HSM gaf uiteinde-
lijk de garantie van drie jaren, en voor de 



05/2021

HSM GmbH + Co. KG 

Austraße 1-9 

88699 Frickingen / Germany 

Tel. +49 7554 2100-0 

info@hsm.eu 

www.hsm.eu

Nicola Kentrup

Haldenbühlstraße 1

D-88682 Salem-Neufrach

Tel. +49 7553-918 06 01

mail@nicola-kentrup.de

www.nicola-kentrup.de

www.meli-photodesign.de

Voor Nicola Kentrup is databeveiliging in haar praktijk net zo belangrijk, als het welbevinden van 

haar patiënten. 

geharde en tegen nietjes en paperclips 
bestand zijnde stalen snijwalsen is de 
garantie zelfs levenslang. 

Hoge doorvoer bij groot volume

Nu overtuigt de SECURIO C18 in de prak-
tijk met hoge doorvoerprestatie en een 
ruime opvangvolume. Daarbij werkt de 
shredder geruisarm en verbruikt weinig 
stroom. Om die reden werd het appa-
raat zelfs met de Blauwe Engel onder-
scheiden. Door zijn compactheid heeft de 
datavernietiger ook weinig plaats nodig. 
De papierinvoer met een bescherming 
tegen eventuele overbelasting reduceert 
op betrouwbare wijze de papierophoping. 
Door het zichtvenster is de vulstand van 
de opvanghouder steeds goed zichtbaar. 
En ook het legen gaat tijdens het dage-
lijkse werk snel, eenvoudig en op een 
schone wijze. 

Nicola Kentrup is met haar nieuwe data-
vernietiger meer dan tevreden. Vooral 
de persoonlijke ingebruikname van het 
product was voor haar heel bijzonder. En 
in het geval er eens iets met de vernie-
tiger gebeurt, is HSM altijd dichtbij en 
met deskundige hulp voor zijn klanten 
beschikbaar. Net zoals de eigenares van 
de praktijk dat is voor haar patiënten.  

HSM SECURIO C18


