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Dit verwerkingsregister bevat informatie betreft de relatie tussen Skin in Motion en de patiënten. 
 
1 Behandelingen 
1.1 Skin in Motion biedt de volgende behandelingen: 
Medische en cosmedische behandelingen van de huid en oedeemtherapie . 
1.2 Behandelingen als boven omschreven vinden plaats in praktijklocatie Zwijndrecht of aan huis. 
1.3 Naast behandelingen biedt Skin in Motion producten aan voor o. a. huidverzorging. 
 
2 Medewerkers en hun autorisatie 
2.1 Mw. S. van Rooijen, Huidtherapeut/ praktijk eigenaresse, 
 Behandelen patiënten, invoer, beheer en eindverantwoordelijke i.z. persoonsgegevens, 
behandelingen en boekhouding. 
2.2 Mw. J. Duindam, Huidtherapeut, 
 Behandelen patiënten, invoer en beheer persoonsgegevens en behandelingen. 
2.3 Mw. A. Boon, Huidtherapeut, 
 Behandelen patiënten, invoer en beheer persoonsgegevens en behandelingen. 
2.4 Dhr TF. Hulleman, ondersteunend in bedrijfsvoering, 
 Inzage en beheer van boekhouding.  
2.5 Interieurverzorger. 
 Schoonmaken praktijklocatie waarbij er geen toegang is tot persoonsgegevens en er geen 
 contact is met patiënten. 
 
 
3. Vastlegging persoonsgegevens 
3.1 De persoonsgegevens worden door ons vastgelegd met toestemming van de patiënt. In de 
privacyverklaring kan de patiënt teruglezen 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 persoonsgegevens 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. 



VERWERKINGSREGISTER 

 
Skin in Motion Huid- & Oedeemtherapie  

Burgemeester de Bruïnelaan 140, 3331 AJ Zwijndrecht  
T: 06-30569412 ● E: info@skininmotion.nl ● I: www.skininmotion.nl 

 
 

4.2 Van behandelingen die door zorgverzekeraars vergoed worden en welke elektronisch 
gedeclareerd kunnen worden, dienen wij deze facturen rechtstreeks in bij de zorgverzekeraars ten 
behoeve van declaraties. 
4.3 Ook leveranciers van (compressie)hulpmiddelen en verbandmiddelen 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, 
adresgegevens, bsnnummer, zorgverzekeringsnummer, patiëntnummer, 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 
debiteurenadministratie. 
 
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 twee-authenticatiefactor. 
5.2 Persoonsgegevens op facturen voor patiënten worden automatisch met NAW-gegevens in de 
financiële administratie ingeboekt. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de medewerkers die 
toegang hebben tot de patiëntendossiers en door de medewerker financiële administratie. 
5.3 Persoonsgegevens van medewerkers zijn voor patiënten niet toegankelijk en zijn alleen 
toegankelijk ten behoeve van verzekeringen en gegevens belastingaangiftes, alsmede het opstellen 
van jaarrekeningen. 
5.5 Facturen voor patiënten worden per e-mail en per hoge uitzondering via whats-app (op verzoek) 
of per post verzonden. 
 
6 Bewaartermijn gegevens 
6.1 Bewaartermijn van patiëntendossiers is in ieder geval net zo lang als behandelingen duren. Na 
beëindiging behandelingen worden patiëntendossier bewaard conform de wettelijke regeling 
daaromtrent. 
6.2 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 Verzekeraars 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 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. 


