
 

 

Verwerkingsregister  
 

Inleiding 

Dit verwerkingsregister bevat  informatie betreft de relatie tussen Huidtherapeutisch Centrum 

Weert en de patiënten.  

 

1 Behandelingen 
1.1 Huidtherapeutisch centrum Weert biedt de volgende behandelingen: 

Medische en cosmetische behandelingen van de huid en Oedeemtherapie . 

1.2 Behandelingen als boven omschreven vinden plaats in praktijklocatie Stramproy  en 

praktijklocatie Weert. 

1.3 Naast behandelingen biedt Huidtherapeutisch Centrum Weert producten aan voor o. a.   

huidverzorging.  

 

2 Medewerkers en hun autorisatie 
2.1 Mw. LV Aquarius, Huidtherapeut/praktijk eigenaresse 

      Behandelen patiënten, invoer, beheer en eindverantwoordelijke i.z. persoonsgegevens. 

2.2 Mw. B. van Niel, Huidtherapeut,  

      Behandelen patiënten, invoer en beheer persoonsgegevens. 

2.3 Mw. M. Verboogen, Huidtherapeut,  

      Behandelen patiënten, invoer informatie over behandelingen. 

2.4 Mw. E. Aquarius, Interieur verzorger. 

      Schoonmaken praktijklocatie Stramproy waarbij zij geen toegang tot persoonsgegevens en 

      nooit geconfronteerd wordt met patiënten. 

 

3. Vastlegging persoonsgegevens 
3.1 De persoonsgegevens worden door ons vastgelegd met toestemming van de patiënt. 

      Aan de hand van ons toestemmingsformulier wordt de patiënt uitgelegd welke 

      gegevens worden vastgelegd en met welk doel. Tevens wordt aan de patiënt zijn/haar 

      rechten inzake de persoonsgegevens uitgelegd en hoe deze persoonsgegevens zijn 

      beveiligd: te weten het recht om de persoonsgegeven in te zien, het recht de 

      persoonsgegevens te wijzigen, het recht om vergeten te worden en het recht heeft om de 

      persoonsgegevens over te dragen.  

3.2 Als duidelijk is dat patiënt de uitleg heeft begrepen en begrijpt hoe de persoonsgegevens 

      zijn beveiligd tekent hij/zij het toestemmingsformulier daarvoor. 

3.3 Na het ondertekenen van toestemmingsformulier vindt een intakegesprek plaats, indien 

      van toepassing aan de hand van een verwijzing van arts. 

3.4 Bij minderjarigheid van de patiënt vindt uitleg toestemmingsformulier en intake plaats in 

      bijzijn van diens ouders/verzorgers. 

3.5 Aan de hand van de intake wordt behandeling voorgesteld en indien patiënt akkoord gaat 

      met behandeling geeft hij daartoe een door hem/haar ondertekende opdracht.  

3.6 Gedurende het behandeltraject wordt de voortgang geëvalueerd waarvan aantekening in 

      het patiëntendossier. 

3.8 Bij de voortgang van de behandeling heeft de patiënt steeds het recht zijn  

      persoonsgegevens te wijzigen dan wel, bij tussentijdse beëindiging van de behandeling, 

      de persoonsgegevens te verwijderen. 

3.9 De patiëntendossiers maken deel uit van dit verwerkingsregister. 

 



 
 

4. Administratie 
4.1 Patiëntendossiers maken deel uit van de financiële administratie. 

4.2 Van behandelingen die door zorgverzekeraars worden rechtstreeks vergoed worden  

      facturen rechtstreeks naar zorgverzekeraars gemaild ten behoeve van declaraties.  

4.3 Ook leveranciers van (compressie)hulpmiddelen worden daartoe rechtstreeks 

      gefactureerd. 

4.4 Van behandelingen die niet rechtstreeks door zorgverzekeraars worden vergoed 

      krijgt patiënt factuur waarop de toegepaste behandeling en/of geleverde product(en) 

      is vermeld. 

4.5 Facturen voor patiënten worden geregistreerd onder vermelding van naam patiënt, 

      factuurdatum en -nummer ten behoeve van financiële administratie, BTW aangifte en 

      controle op ontvangst factuurbedragen. Te zijner tijd worden deze patiënten opgenomen in  

      een volledig geautomatiseerde debiteuren administratie. 

 

5 Beveiliging 
5.1 Patiëntendossiers met risicovolle persoonsgegevens zijn elektronisch en digitaal beveiligd 

      en zijn alleen toegankelijk voor de daartoe geautoriseerde medewerkers en patiënten 

      onder invoer van gebruikersnaam, wachtwoord en telefonisch verkregen code. 

5.2 Persoonsgegevens op facturen voor patiënten worden zonder NAW-gegevens in financiële 

      ingeboekt. Deze persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor de medewerkers die 

      toegang hebben tot de patiëntendossiers en door medewerker financiële administratie. 

5.3 Persoonsgegeven van medewerkers zijn voor patiënten niet toegankelijk en zijn alleen 

      toegankelijk ten behoeve van verzekeringen en gegevens belasting aangiftes, alsmede het 

      opstellen van jaarrekeningen. 

5.4 In geval van ambulante zorg worden de daartoe benodigde patiëntendossiers vervoerd in  

      afgesloten attaché koffer die op locatie alleen te openen, en na behandeling weer te 

      sluiten zijn, door medewerker die behandeling uitvoert. 

5.5 Facturen voor patiënten worden per post verstuurd en in uitzonderlijke gevallen via 

      beveiligde zorgmail 

 

6 Bewaartermijn gegevens 
6.1 Bewaartermijn van patiëntendossiers is in ieder geval net zo lang als behandelingen 

      duren. 

6.2 Na beëindiging behandelingen worden patiëntendossier in principe bewaard conform de 

      wettelijke regeling daaromtrent. 

6.3 De gegevens inzake financiële bewaartermijn worden voor een termijn bewaard conform 

      de wettelijke regeling daaromtrent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 Externe partijen 
7.1 Zorgverzekeraars verklaren in hun verwerkersovereenkomst wat zij wel en niet 

      mogen doen met de persoonsgegevens in onze patiëntendossiers en met welk doel.  

7.2 Leveranciers van (compressie)producten die toegang hebben tot de persoonsgegevens 

      In onze patiënten dossiers verklaren in de verwerkersovereenkomst hetzelfde als  

      zorgverzekeraars.   

7.3 Verzekeraar van behandelaars/medewerkers in onze praktijk heeft geen toegang tot 

      patiëntendossiers. 

7.4 Software- en Websitebeheerder kunnen, als wij hun helpdesk raadplegen, 

     persoonsgegevens van patiënten inzien. Leidt dit tot datalekken dan zal AP hierover 

     ingelicht worden. 

7.5 In geval van samenwerkingsverbanden met andere medische zorgverleners zoals bv 

      dermatologen die toegang hebben tot onze patiëntendossiers, al dan niet rechtstreeks, 

      verklaren in de verwerkersverklaring hetzelfde als zorgverzekeraars indien gegevens 

      leiden tot declaraties.   

7.5 Accountant heeft geen toegang tot patiëntendossiers. De enige persoonsgegevens die 

      accountant kan inzien zijn de vermeldingen op facturen. 

7.6 Kiest of moet  een patiënt om welke reden dan ook de behandeling door een andere 

      behandelaar voort te zetten, dan kiest de patiënt er al dan niet voor zijn 

      patiëntendossier aan de andere behandelaar rechtstreeks te doen toekomen. 


