
 
 
 
Privacy reglement V0119 

 

Het privacy reglement van Wasvenzorg staat vermeld in de Algemene Voorwaarden (punt 13; 

Zorgdossier en punt 14; Privacy en geheimhouding). Deze zijn hieronder verwoord. 

Zorgdossier 

Het persoonlijk plan maakt deel uit van het zorgdossier. Hierin houdt Wasvenzorg alle relevante 

gegevens bij met betrekking tot (de voortgang van) de begeleiding en dagbesteding van deelnemer. 

Wasvenzorg zorgt ervoor dat anderen dan deelnemer geen inzage krijgen in het zorgdossier, anders 

dan na schriftelijke toestemming van de deelnemer. Op verzoek heeft de deelnemer het recht op 

inzage, correctie wijziging, aanvulling of verwijdering van gegevens in het dossier. Aan degenen die 

betrokken zijn bij de uitvoering van de zorgovereenkomst binnen het Wasven kan zonder 

toestemming van de deelnemer inlichtingen of inzage worden gegeven, voor zover nodig is voor de 

uitoefening van hun werkzaamheden. Door ondertekening van de zorgovereenkomst geeft de 

deelnemer toestemming voor het gebruik van gegevens uit het zorgdossier voor ondersteunende 

functies, zoals de financiering van zorg, opleidingsdoeleinden en kwaliteitsbevordering. Een kopie 

van het zorgdossier wordt op verzoek overgedragen na beëindiging van de overeenkomst. 

Privacy en geheimhouding 

Wasvenzorg verplicht zich, zowel gedurende de looptijd als ook na beëindiging ervan, 

geheimhouding te betrachten betreffende alle zaken die te maken hebben met de begeleiding van 

de deelnemer op het Wasven. Correspondentie en documenten die betrekking hebben op de 

begeleiding worden door Wasvenzorg zodanig beheerd dat onbevoegde derden daarvan geen kennis 

of inzage kunnen nemen. Wasvenzorg is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens 

van de deelnemer tegenover derden, behoudens afgesproken in het persoonlijk plan. Wasvenzorg zal 

in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de 

belangen van de deelnemer. Wasvenzorg verwerkt de persoonsgegevens volgens de Wet 

bescherming persoonsgegevens (Wbp). Of deelnemer toestemming geeft voor foto- of filmopnames 

wordt per deelnemer besproken en vastgelegd. Met betrekking tot publiciteit voor het Wasven, in 

directe relatie met de deelnemer, vindt met het oog op de privacy van de deelnemers en zorgvuldige 

berichtgeving, vooraf overleg plaats. 

Indien er sprake is van onderaanneming dan geldt tevens het privacy reglement van de betreffende 

zorginstelling.  

Hoe om wordt gegaan met de persoonsgegevens is verwoord in de privacyverklaring. Deze is te 

vinden op onze website onder de noemer ‘privacy’. 

 

 

 

 


