
 

 

Privacyverklaring 

 

 

De huidtherapeut(en) van Huid -en oedeemtherapie Heerlen verwerkt/verwerken in 
het kader van uw behandeling in de huidtherapiepraktijk uw persoonsgegevens en 
medische gegevens.   

Huid – en oedeemtherapie Heerlen verwerkt de volgende persoonsgegevens:  

- Uw voor- en achternaam                           
- Uw adresgegevens 
- Uw telefoonnummer 
- Uw e-mailadres 
- Burgerservice nummer 
- Verzekeringsgegevens 
- Uw medische gegevens (indicatie, voorgeschiedenis en relevante persoonlijke 

gegevens) 

Huid -en oedeemtherapie Heerlen verwerkt uw persoonsgegevens en medische 
gegevens in het kader van uw behandeling in de praktijk. Huid -en oedeemtherapie 
Heerlen heeft uw gegevens nodig om te voldoen aan de eisen voor dossiervorming, 
om een behandelplan op te stellen en de behandelingen (die zijn overeengekomen) 
uit te voeren,  om uw behandelingen voor declaratie aan te bieden bij de 
zorgverzekeraar en om uw huisarts en verwijzer op de hoogte te stellen van het 
verloop van de behandeling. Daarnaast is het nodig om telefonisch contact of per 
email met u op te kunnen nemen indien gewenst/noodzakelijk.  

Bewaartermijn 
Huid -en oedeemtherapie Heerlen bewaart uw persoons- en medische gegevens. Bij 
beëindiging van uw behandeltraject wordt uw dossier gesloten, echter kan te allen 
tijden weer worden heropend. Indien behandeling heeft plaatsgevonden, zijn wij 
verplicht (WGBO) uw dossier 15 jaar te bewaren na de laatste wijziging.  
Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen 
behandelovereenkomst met u tot stand komt.  
 
Gegevens verstrekken aan derden 
Huid -en oedeemtherapie Heerlen verstrekt uw persoons- en medische gegevens 
alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van huidtherapeutische zorg, 
of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op uw verzoek.  
Derden zijn; huisarts of verwijzer, declaratie firma’s i.vm. leveren hulpmiddelen, 
klanttevredenheidsonderzoek (email) 
 
 



Inzage, aanpassen en verwijderen gegevens 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de praktijk of via 
info@huidtherapieheerlen.nl.   
Huid -en oedeemtherapie Heerlen zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier 
weken, op uw verzoek reageren. 
 
Beveiliging 
Huid -en oedeemtherapie Heerlen neemt de bescherming van uw gegevens serieus 
en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 
van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Huid -en 
oedeemtherapie Heerlen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met 
Huid -en oedeemtherapie Heerlen op via telefoon of info@huidtherapieheerlen.nl.  

Huid -en oedeemtherapie Heerlen is als volgt te bereiken:  

Contactpersoon: Suze van Beusekom 

Postadres: Welterlaan 23, 6417CG Heerlen 
Vestigingsadres: Welterlaan 23, 6417CG Heerlen 
Inschrijvingsnummer handelsregister KVK 14090766 

Telefoon: 045-5715423 
E-mailadres: info@huidtherapieheerlen.nl 
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