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Introductie
Huidtherapeut Jos Westerveld van Huid- en oedeemtherapie Wijdemeren hecht veel waarde aan uw
privacy en aan uw vertrouwen in het werken van de huidtherapeut. Er wordt dagelijks gewerkt met
uw persoonsgegevens, waaronder gegevens over uw gezondheid. U mag van de huidtherapeut
verwachten dat zij alles doet, wat in redelijkheid van haar verwacht mag worden, om uw privacy te
waarborgen.

Wetten en regels rondom privacy
De Algemene Verordening Gegevensbescherming vervangt vanaf 25 mei 2018 de Nederlandse Wet
bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op basis van de Wbp hebben veel branches en
beroepsgroepen een gedragscode of beroepscode opgesteld.
In de Beroepscode Huidtherapeuten is de zorgvuldige omgang met uw gegevens gewaarborgd. Deze
beroepscode geeft de beginselen en gedragsregels weer waaraan huidtherapeuten zich moeten
houden als zij omgaan met persoonsgegevens. De huidtherapeut leeft de beroepscode na. (hier een
link naar pdf document over beroepscode huidtherapie)
Met deze privacyverklaring informeert Huid- en oedeemtherapie Wijdemeren u over de redenen van
gegevensverzameling. U krijgt uitleg hoe uw privacy wordt beschermd, onder welke voorwaarden er
gegevens aan anderen kan worden verstrekt en welke rechten u heeft.

Voor wie is deze verklaring geschreven?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle cliënten die via Huid- en oedeemtherapie
Wijdemeren geholpen worden bij het invullen van hun zorgbehoefte, alwaar persoonsgegevens
verwerkt worden. Onder ‘verwerkt’ wordt verstaan, het opvragen, bewaren en verstrekken van
persoonsgegevens.

Waarom wordt bepaalde informatie verzameld?
Als u een behandelingsovereenkomst aangaat worden uw persoonsgegevens gebruikt om deze
overeenkomst aan te gaan en uit te voeren. De huidtherapeut houdt van iedere cliënt een dossier bij
volgens de Richtlijn Verslaglegging van de beroepsvereniging. Dit is een verzameling van gegevens,
verkregen door de huidtherapeut, die bewaard dient te worden in het belang van de kwaliteit en de
continuïteit van de huidtherapeutische behandeling. Uw gegevens worden onder andere gebruikt
voor de beoordeling en acceptatie van u als verzekerde. Voor het beheren van gegevens in de cliënt
administratie. Voor het afhandelen van declaraties naar zorgverzekeraars en naar u. Voor het
bestellen van hulpmiddelen bij leveranciers. Voor rapportage aan de verwijzend specialist of huisarts.
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Beveiliging persoonsgegevens
De bescherming van uw privacy is belangrijk, zowel voor u als voor de huidtherapeut. Daarom zijn er
technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. De toegang
tot de praktijk en de computer is beveiligd. Clientgegevens worden niet langer bewaard dan
noodzakelijk is. Hoe lang dat precies is, kan in de wet zijn vastgelegd en hangt af van het specifieke
gegeven en het doel waarvoor uw gegevens verwerkt worden.

Gegevens delen met anderen
Behalve de huidtherapeut die u behandelt hebben ook waarnemers toegang tot de gegevens die in
de registratie zijn opgenomen. Zij hebben een geheimhoudingsplicht.
Uw gegevens worden voor het aanvragen van therapeutisch elastische kousen, compressie en
verbandproducten ook met Human Healthcare gedeeld. Het privacyreglement van Human
Healthcare is hierop van toepassing, tevens is een verwerkersovereenkomst met deze partij gesloten.

Uw rechten en mogelijkheden met betrekking tot uw persoonsgegevens
-

U mag uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U mag vragen uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken (recht van verzet) als u vindt dat
uw gegevens op een verkeerde manier zijn gebruikt.

Niet in alle gevallen kunnen of mogen uw gegevens wijzigen of verwijderen. Bijvoorbeeld als dit in
strijd is met de wet.
Wilt u anderen toestemming geven om uw gegevens in te zien? Dan wordt u gevraagd om dit per
machtiging te regelen.

Klachten
Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens, omdat u van mening bent dat de
huidtherapeut daar niet zorgvuldig mee omgaat? Ga dan altijd eerst naar de huidtherapeut zelf.
Komt u er samen met haar niet uit dan kunt u naar de rechter gaan. U doet daarbij een beroep op de
rechtsbescherming die de Wet bescherming persoonsgegevens u biedt. Voor meer informatie
hierover kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens,
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
Over algemene, zorginhoudelijke klachten kunt u meer lezen in de Algemene voorwaarden Huid- en
oedeemtherapie Wijdemeren. Hoofdstuk 9, klachten klachtenloket Paramedici.
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