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Privacyverklaring Stichting De Skuul 
Cliënten van De Skuul 
 
Algemeen 
De Skuul biedt behandeling aan mensen met een verslavingsprobleem.  
 
De Skuul is verplicht gegevens over cliënten vast te leggen op grond van de Wet op de geneeskundige 
behandelovereenkomst  (WGBO) en de Zorgverzekeringswet (ZVW).  
De Skuul legt alleen persoonsgegevens vast, waaronder het Burgerservicenummer, die door jou als cliënt zelf 
worden verstrekt.  
Als je om bepaalde redenen geen persoonsgegevens wil verstrekken kun je niet in behandeling worden 
genomen. 
Naast persoonsgegevens legt de Skuul ook informatie vast over het probleem of de hulpvraag waarmee je je 
aanmeldt. Ook over je behandeling worden gegevens vast gelegd. In de bijlage vind je een opsomming van wat 
we vastleggen. 
 
Doel 
De Skuul legt persoonsgegevens vast voor zover ze nodig zijn om: 

• je aanmelding te verwerken, 

• de zorg te kunnen declareren bij je zorgverzekeraar, 

• te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. 
 
Recht op inzage, wijzigen of wissen 
Als cliënt heb je recht op inzage van de gegevens die de Skuul vastlegt. Dat geldt voor de persoonsgegevens, 
maar ook voor de gegevens over je behandeling.  
Persoonsgegevens kun je inzien bij de administratie. Tijdens je behandeling kun je daarvoor een afspraak 
maken met de Zorgadministratie. Voor de start van de behandeling kun je bellen met De Skuul, 0222-319413 of 
een verzoek per mail sturen naar info@deskuul.nl  
 
Als cliënt heb je recht op het wijzigen van persoonsgegevens. Je kunt de Zorgadministratie vragen dit te doen 
door het kantoortje binnen te lopen, te bellen of te mailen. 
Je hebt ook het recht gegevens te laten wissen, daartoe kun je schriftelijke een verzoek indienen bij de 
Zorgadministratie. Vraag in zo’n geval wat de gevolgen kunnen zijn. 
 

Voorbeelden 
Als het wissen van gegevens betekent dat de zorgverzekering de behandeling niet meer (volledig) 
vergoedt moet je die zelf betalen.  
 
Als het wissen van gegevens betekent dat we je veiligheid niet meer kunnen garanderen betekent het 
dat we de behandeling zullen stoppen. 

 
Bescherming persoonsgegevens 
De informatie over jouw behandeldoelen en de voortgang van de behandeling kan worden gezien door de 
behandelaars die bij jouw behandeling betrokken zijn, maar niet door de gastdocenten. 
De Skuul deelt alleen informatie over jou met anderen als je daar vooraf schriftelijk toestemming voor hebt 
gegeven. Die toestemming geldt alleen voor de persoon of instelling die met naam en toenaam wordt vermeld 
en is eenmalig.  
 
Op die regel zijn een aantal uitzonderingen: 
1. Jouw gegevens worden vastgelegd in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) 

• De zorgadministratie werkt met dit dossier, maar kan in dit dossier alleen administratieve informatie 
zien, zoals adresgegevens, welke behandelaars bij je behandeling betrokken zijn en de duur van de 
behandelsessies. 

• De huisarts die je verwezen heeft krijgt na afloop een terugkoppeling over de behandeling. 
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2017-10-10#Boek7_Titeldeel7_Afdeling5
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2017-10-10#Boek7_Titeldeel7_Afdeling5
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0018450&z=2018-01-01&g=2018-01-01
mailto:info@deskuul.nl
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De leverancier van het EPD heeft geen inzage in jouw gegevens, de gegevens worden niet buiten de EU 
opgeslagen en worden ook niet door de leverancier aan andere partijen ter beschikking gesteld. Dit is 
vastgelegd in een ‘Verwerkersovereenkomst’. Het EPD is beveiligd volgens de normen die daarvoor gelden. 

 
2. Sommige gegevens, zoals diagnosecategorie, Burgerservicenummer, polisnummer en duur van de 

behandeling worden verstrekt aan jouw zorgverzekeraar. Zij weten dus dat je bij ons een behandeling 
volgt en voor verslavingsproblematiek, wie de Regiebehandelaar is en hoeveel tijd de behandeling in 
beslag neemt. 

 
3. De gegevens uit de vragenlijsten o.a. de ROM,  die je tijdens de behandeling invult worden in een 

beveiligde omgeving opgeslagen en alleen met de betreffende cliënt gedeeld. 
     
Hoe lang bewaart De Skuul de gegevens? 
Het is wettelijk verplicht het behandeldossier 15 jaar te bewaren.  
 
Recht op het indienen van een klacht    
De Skuul leert graag van haar fouten. Wij verzoeken je om het bij ons te melden als je vindt dat De Skuul jouw 
privacy onvoldoende beschermt. Je kunt dit doen bij iedere medewerker van de Skuul, of bij de bestuurder. Je 
kunt als je dat nodig vindt altijd een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
 
 
 
Ewout Nonhebel 
Bestuurder   

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
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Bijlage: Vastlegging gegevens 
 
De volgende persoonsgegevens worden door De Skuul vastgelegd: 

• naam,  

• geslacht,  

• geboortedatum,  

• adres, woonplaats,  

• BSN-nummer,  

• telefoonnummer, 

• e-mailadres,  

• rekeningnummer,  

• nationaliteit,  

• medicatie,  

• gegevens over de indicatie/hulpvraag,  

• achtergrond/problematiek(en),  

• zorgverzekeraar, 

• behandeldoelen (behandelplan) en de voortgang van de behandeling, 

• inhoudelijke informatie per behandelsessie, 

• de reden van het afsluiten van de behandeling, 

• de behandeltijd (in minuten), 

• startdatum en einddatum van de behandeling. 
 


