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Privacyverklaring Kleinschalig Wonen 

 

Wanneer u verblijft op een afdeling Kleinschalig Wonen of zich hiervoor inschrijft, is het noodzakelijk 

om persoonlijke gegevens van u vast te leggen en te verwerken.  

 

Persoonsgegevens en verwerking 

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om 

op een goede en zorgvuldige manier uitvoering te geven aan de zorgovereenkomst. Onderstaand is 

weergegeven welke categorieën van persoonsgegevens wij voor welk doel verwerken en hoe lang deze 

gegevens door ons bewaard worden. 

 

Categorie persoonsgegevens Doel van de verwerking Bewaartermijn 

Algemene persoonsgegevens, 

BSN, CIZ indicatie, juridische 

handelingsbekwaamheid, 

opnamedatum 

 

Aangaan van overeenkomst en 

voldoen aan wettelijke 

voorschriften 

Tot minimaal zeven jaar na 

beëindiging van de 

zorgovereenkomst 

Financiële en 

verzekeringsgegevens 

 

Facturatie en declaratie Tot minimaal zeven jaar na 

beëindiging van de 

zorgovereenkomst  

 

Medisch profiel, medische 

gegevens en medische 

rapportage, reanimatiewens 

 

Het leveren van adequate zorg Twintig jaar vanaf moment 

van de laatste registratie 

Persoonlijke gegevens en 

levensgeschiedenis 

 

Het leveren van persoonlijke 

zorg 

Twintig jaar vanaf moment 

van de laatste registratie 

Contactgegevens van derde 

dienstverleners en agenda-

afspraken met hen 

 

Het leveren van adequate zorg Twintig jaar vanaf moment 

van de laatste registratie 

Contactgegevens eerste 

contactpersoon, (afgeschermde) 

kopie legitimatiebewijs 

Het communiceren met de 

familie van de bewoner en het 

contact leggen in geval van 

calamiteiten. 

Tot minimaal zeven jaar na 

beëindiging van de 

zorgovereenkomst  

 

Uitwisseling van gegevens 

De uitvoering van de zorgovereenkomst brengt met zicht mee dat het St. Pieters en Bloklands Gasthuis 

persoonsgegevens deelt met andere partijen zoals: 

 andere zorgverleners voor zover direct betrokken bij de zorgverlening; 

 het CAK (Centraal Administratie Kantoor) voor de financiële afwikkeling van zorg in het 

kader van de Wlz (Wet langdurige zorg); 

 het Zorgkantoor voor de afstemming van de zorg in het kader van de Wet langdurige zorg 

(Wlz). 
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Uitwisseling geschiedt op basis van de regels en richtlijnen die hiervoor binnen de zorg gelden. Dit 

betekent onder meer dat het St. Pieters en Bloklands Gasthuis zonder daarvoor uw toestemming te 

vragen gegevens mag verstrekken aan andere zorgverleners die direct bij uw behandeling zijn 

betrokken.  U kunt hiertegen echter wel bezwaar maken en dan zal het St. Pieters en Bloklands 

Gasthuis uw gegevens niet meer aan mede-behandelaren verstrekken.  

Als het St. Pieters en Bloklands Gasthuis andere behandelaren toegang tot uw dossier wil geven (in 

plaats van bepaalde gegevens daaruit aan hen te verstrekken), zullen wij daar altijd uw toestemming 

voor vragen. 

 

Beveiliging en opslag van persoonsgegevens 

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis zorgt, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en 

richtlijnen, voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij beheert. Gegevens worden 

opgeslagen in een beveiligde omgeving; de toegang daartoe is strikt gereguleerd. Opslag van gegevens 

is lokaal of, wanneer wij derden hebben gecontracteerd voor de verwerking van persoonsgegevens, in 

Nederland of eventueel een andere Europees land. Altijd is de AVG van toepassing. 

 
 


