
Analytics cookies 

Naam Techniek Domein Doel Geldigheid Link privacy extern 

Google Analytics 
     

_ga Cookie / local 
storage gezondheidsplein.nl 

Met Google Analytics meet 
gezondheidsplein hoe de gebruiker 
de website gebruikt en hoe de 
gebruiker de 
www.gezondheidsplein.nl website 
heeft gevonden. Deze kennis 
gebruikt gezondheidsplein om de 
sites te verbeteren. Google Analytics 
is de Web analyse applicatie 
waarmee op geaggregeerd niveau 
bezoekersgedrag wordt 
geanalyseerd teneinde op basis van 
geaggregeerde inzichten de website 
te verbeteren voor de bezoekers en 
deze beter te laten aansluiten bij de 
voorkeuren 

1 jaar https://www.google.com/policies/privacy/ 

_ga Cookie gezondheidsplein.nl Zie hierboven 1 jaar Zie hierboven 

_gid Cookie gezondheidsplein.nl Zie hierboven 1 dag Zie hierboven 

_gali Cookie gezondheidsplein.nl 
Deze cookie zorgt ervoor dat 
Analytics juist registreert via welke 
link een pagina wordt bereikt 

1 minuut Zie hierboven 

_gat_UAxxxx Cookie gezondheidsplein.nl Zie hierboven 1 jaar Zie hierboven 

_gat_initialTracker Cookie gezondheidsplein.nl Zie hierboven 5 minuten Zie hierboven 

_gat_mainTracker Cookie gezondheidsplein.nl Zie hierboven 5 minuten Zie hierboven 

collect Web beacon http://www.google-
analytics.com Zie hierboven n.v.t. Zie hierboven 

analytics.js Script http://www.google-
analytics.com Zie hierboven n.v.t. Zie hierboven 



pv Cookie gezondheidsplein.nl 
Deze cookie wordt gebruikt voor het 
meten van de tijdsduur die iedere 
bezoeker doorbrengt op onze 
webpagina's. 

Sessie N.v.t. 

a1t Cookie gezondheidsplein.nl 
Deze cookie wordt gebruikt voor het 
meten van de tijdsduur die iedere 
bezoeker doorbrengt op onze 
webpagina's. 

Sessie N.v.t. 

a2t Cookie gezondheidsplein.nl 
Deze cookie wordt gebruikt voor het 
meten van de tijdsduur die iedere 
bezoeker doorbrengt op onze 
webpagina's. 

Sessie N.v.t. 

Twitter 
     

_ga Cookie twitter.com 

Wij maken gebruik van de functie 
User ID. Google biedt de 
mogelijkheid om surfgedrag van 
verschillende apparaten en 
meerdere sessies te koppelen aan 
één bezoeker. Hierdoor krijgen we 
een samenhangend beeld van onze 
bezoekers en het surfgedrag zodat 
we op basis hiervan onze website 
kunnen verbeteren. We bewaren 
deze cookie twee jaar. 

716 dagen https://help.twitter.com/en/rules-and-
policies/twitter-cookies 

Eu_cn Cookie twitter.com Zie hierboven 270 dagen Zie hierboven 

Pinterest 
     

_auth Cookie pinterest.com 
Deze cookie wordt gebruikt voor het 
doormeten van conversies waarbij 
Pinterest onderdeel is geweest van 
de customer journey 

97 dagen https://policy.pinterest.com/nl/cookies 

_ga Cookie pinterest.com Zie hierboven 730 dagen Zie hierboven 

_gid Cookie pinterest.com Zie hierboven 1 dag Zie hierboven 

_pinterest_cm Cookie pinterest.com Zie hierboven 59 dagen Zie hierboven 

Pinterest_ Cookie pinterest.com Zie hierboven 97 dagen Zie hierboven 



Stream events 
     

dseventstream Web beacon 
weeu-s04-acc-ams-
dseventstream-
01.azure-api.net 

Met de eventstream meet 
gezondheidsplein hoe een gebruiker 
de website gebruikt. Deze informatie 
wordt door gezondheidsplein 
geanalyseerd om de website te 
optimaliseren. 

n.v.t. n.a. 

main_dseventstream Web beacon 
weeu-s04-acc-ams-
dseventstream-
01.azure-api.net 

Met de main event stream meet 
gezondheidsplein hoe de 
ingelogde/herkende gebruiker de 
website gebruikt. Deze informatie 
wordt door gezondheidsplein 
gebruikt om de website te 
personaliseren. 

n.v.t. n.a. 

 
 


