
COOKIES BIJ VITAM.NL
Alle cookies die binnen het domein vitam.nl worden gebruikt staan hier onder beschreven.

Naam Doel Duur Techniek

__cfduid [x8] Gebruikt door het inhoudsnetwerk, Cloudfla-
re, om vertrouwd webverkeer te identificeren.

1 jaar HTTP Cookie

__cfruid Deze cookie maakt deel uit van de 
diensten die worden aangeboden door 
Cloudflare - inclusief taakverdeling, levering 
van website-inhoud en leveren van een 
DNS-verbinding voor website-exploitanten.

Sessie HTTP Cookie

cf_use_ob Wordt gebruikt om te detecteren of de web-
site ontoegankelijk is, in het geval van onder-
houd van inhoudsupdates - De cookie staat 
de website toe om de bezoeker een kennisge-
ving over het probleem in kwestie te geven.

1 dag HTTP Cookie

CONSENT Gebruikt om te detecteren of de bezoeker de 
marketingcategorie in de cookie-banner heeft 
geaccepteerd. Deze cookie is nodig voor GD-
PR-naleving van de website.

6624 
dagen

HTTP Cookie

CookieConsent Slaat de cookiestatus van de gebruiker op 
voor het huidige domein

1 jaar HTTP Cookie

rc::c Gebruikt in context met video-advertenties. 
De cookie beperkt het aantal keren dat een 
bezoeker dezelfde advertentie te zien krijgt. 
De cookie wordt ook gebruikt om de relevan-
tie van de video-advertentie voor de specifie-
ke bezoeker te waarborgen.

Sessie HTML Local Storage

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als 
paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. 
Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

NOODZAKELIJKE COOKIES



Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, 
door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

STATISTIEKEN

Naam Doel Verval termijn Type

_ga Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om 
statistische gegevens te genereren over hoe de 
bezoeker de website gebruikt.

2 jaar HTTP Cookie

_gat Gebruikt door Google Analytics om 
verzoeksnelheid te vertragen

1 dag HTTP Cookie

_gid Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om 
statistische gegevens te genereren over hoe de 
bezoeker de website gebruikt.

1 dag HTTP Cookie

collect Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te 
verzenden over het apparaat en het gedrag van 
de bezoeker. Traceert de bezoeker op 
zverschillende apparaten en marketingkanalen.

Sessie Pixel Tracker

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoe-
ken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele 
gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

MARKETING COOKIES

Naam Doel Verval termijn Type

__ptq.gif Sends data to the marketing platform Hubspot 
about the visitor’s device and behaviour. Tracks 
the visitor across devices and marketing 
channels.

Sessie Pixel Tracker

GPS Registreert een uniek ID op mobiele apparaten 
om tracking mogelijk te maken op basis van 
geografische GPS-locatie.

1 dag HTTP Cookie

IDE Gebruikt door Google DoubleClick om de 
acties van de websitegebruiker te registreren 
en te rapporteren na het bekijken of klikken op 
een van de advertenties van de adverteerder 
met het doel de effectiviteit van een adverten-
tie te meten en om gerichte advertenties aan 
de gebruiker te presenteren.

1 jaar HTTP Cookie



Naam Doel Verval termijn Type

NID Registreert een uniek ID die het apparaat van 
een terugkerende gebruiker identificeert. Het 
ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties.

6 maanden HTTP Cookie

PREF Registreert een unieke ID die door Google 
wordt gebruikt om statistieken bij te houden 
over hoe de bezoeker YouTube-video’s op 
verschillende websites gebruikt.

8 maanden HTTP Cookie

rc::a Gebruikt in context met video-advertenties. 
De cookie beperkt het aantal keren dat een 
bezoeker dezelfde advertentie te zien krijgt. 
De cookie wordt ook gebruikt om de relevan-
tie van de video-advertentie voor de specifie-
ke bezoeker te waarborgen.

Persistent HTML Local 
Storage

rc::b Gebruikt in context met video-advertenties. 
De cookie beperkt het aantal keren dat een 
bezoeker dezelfde advertentie te zien krijgt. 
De cookie wordt ook gebruikt om de relevan-
tie van de video-advertentie voor de specifie-
ke bezoeker te waarborgen.

Sessie HTML Local 
Storage

test_cookie Gebruikt om te controleren of de browser van 
de gebruiker cookies ondersteunt.

1 dag HTTP Cookie

VISITOR_INFO1_LIVE Probeert de bandbreedte van gebruikers te 
schatten op pagina’s met geïntegreerde You-
Tube-video’s.

179 dagen HTTP Cookie

vuid Verzamelt gegevens over de bezoeken van de 
gebruiker aan de website, zoals welke pagina’s 
zijn gelezen.

2 jaar HTTP Cookie

YSC Registreert een unieke ID om statistieken bij 
te houden van welke video’s van YouTube de 
gebruiker heeft gezien.

Sessie HTTP Cookie

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn.

NIET GECLASSIFICEERDE COOKIES

Naam Doel Verval termijn Type

wp-api-schema-modelht-
tps://www.vitam.nl/wp-js-
on/wp/v2/

In afwachting Sessie HTML Local 
Storage


