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Privacywet
In Nederland is er een wet over privacy.

Deze Wet heet de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

We noemen deze privacywet ook wel de AVG.

In deze wet staat beschreven hoe we met jouw gegevens om 

moeten gaan. 

En dat doen we ook.

Over welke  
gegevens gaat het?
De Twentse Zorgcentra weet veel over jou.

Hoe je heet, waar je woont en hoe oud je bent.

Dit noemen we persoonsgegevens.

De Twentse Zorgcentra weet ook welke 

beperkingen en ziektes je hebt.

Dit zijn bijzondere persoonsgegevens. 

We noemen dat ook wel 

gezondheidsgegevens.

Met gezondheidsgegevens moeten we heel 

voorzichtig zijn.

Dit zijn hele gevoelige gegevens.

De Twentse Zorgcentra heeft 

persoonsgegevens nodig, bijvoorbeeld:

•  Om goed voor je te kunnen zorgen.

•  Om goede informatie te kunnen geven 

aan de medewerkers die zorg verlenen.

•  Om het zorgkantoor te laten zien dat wij 

ons aan de regels houden.

Cliëntendossier  
‘Mijn Leven’
Binnen De Twentse Zorgcentra hebben we 

een Elektronisch Cliënten Dossier. 

Dat heet Mijn Leven.

Hierin staan al jouw gegevens.

Jij mag zelf kijken in Mijn Leven.

Meestal mag je ook anderen laten 

meekijken.

Dit regel je door toestemming te geven. 

Je moet dan wel opletten aan wie je 

toestemming geeft.

Geef deze bijvoorbeeld niet aan mensen met 

verkeerde bedoelingen. 

Denk daarom altijd goed na voordat je dit 

doet! 

Informatie voor  
bewoners en deelnemers

Samen praten over een mooi leven bij De Twentse Zorgcentra
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Geheimhouding
Medewerkers van De Twentse Zorgcentra 

die jou ondersteunen zien jouw gegevens.

Dit zien ze om jou goede ondersteuning te 

kunnen geven.

Ze mogen deze gegevens niet zomaar delen 

met anderen.

Medewerkers mogen wel informatie delen 

met andere medewerkers van De Twentse 

Zorgcentra. 

Als dat nodig is om goed voor jou te kunnen 

zorgen.

Soms moet De Twentse Zorgcentra jouw 

persoonsgegevens delen buiten DTZC.

Bijvoorbeeld omdat jij gebruik maakt van 

dagbesteding buiten De Twentse Zorgcentra.

Of omdat wij het zorgkantoor moeten laten 

zien dat wij ons aan de regels houden.

Wij maken daarover goede afspraken met 

de andere organisaties.

Bewaren van informatie
Jouw persoonsgegevens worden goed 

bewaard.

In de wet staat hoelang deze gegevens 

worden bewaard.

•  Jouw dossier ‘Mijn Leven’ wordt minimaal 

15 jaar bewaard.

•  Jouw Bopz gegevens worden 5 jaar 

bewaard.

Verwerken van 
persoonsgegevens
Alles wat je kunt doen met 

persoonsgegevens heet verwerken van 

persoonsgegevens.

Bijvoorbeeld: verzamelen, vastleggen, 

bewaren, bewerken, versturen en 

vernietigen, zelfs bekijken.

De Twentse Zorgcentra verwerkt algemene 

persoonsgegevens.

Zoals hoe je heet, waar je woont en hoe oud 

je bent. 

De Twentse Zorgcentra verwerkt ook 

bijzondere persoonsgegevens.

Zoals gegevens over je gezondheid.



Wanneer mag  
De Twentse Zorgcentra 
persoonsgegevens 
verwerken?
De Twentse Zorgcentra mag jouw gegevens 

verwerken als:

•  Jij zorg of ondersteuning van ons krijgt 

(als jij akkoord bent met ‘Mijn Leven’).

•	 	Als	jij	ons	specifiek	toestemming	geeft	

(bijvoorbeeld voor het gebruiken van een 

foto).

•  De Twentse Zorgcentra dit moet vanuit 

de wet (bijvoorbeeld voor de Bopz).

•  Er andere belangrijke dingen zijn 

(bijvoorbeeld als er gevaar is voor jou of 

een ander).

Vertegenwoordiging
Ben je jonger dan 12 jaar oud?

Dan zijn jouw gezaghebbende ouders of 

voogd vertegenwoordiger.

Ben je tussen de 12 en 16 jaar oud?

Dan geef jij samen met  jouw ouders of 

voogd toestemming.

Ben je tussen de 16 en 18 jaar oud en lukt 

het niet?

Dan helpt je ouder of voogd.

Ben je 16 jaar of ouder en wilsonbekwaam?

Dan beslist iemand anders voor je.

Bijvoorbeeld je (wettelijk) 

vertegenwoordiger.

Of je partner, broer, zus of kind.

Camera’s
Binnen De Twentse Zorgcentra gebruiken 

we camera’s of uitluisterapparaten.

Dit mag niet zomaar, daar zijn ook regels 

voor. 

De camera’s hangen er om eigendommen te 

beschermen.

Eigendommen van jou, van je 

medebewoners en van de medewerkers. 

Soms hangt er een camera in je slaapkamer 

of in de woonkamer.

Dit mag alleen als het echt nodig is om 

goed voor jou te zorgen.

Jij moet hier in ieder geval zo weinig 

mogelijk last van hebben.



Social Media
De Twentse Zorgcentra gebruikt soms  

foto’s	of	films.

Bijvoorbeeld op de website, of in de Blij!

Wij	mogen	een	foto	of	filmpje	niet	zomaar	

gebruiken.

We moeten eerst aan jou vragen of dat mag.

Tijdens het ‘Mijn Leven’ gesprek kun je 

aangeven waar je toestemming voor geeft.

Je mag een toestemming ook altijd 

stopzetten.

Bij	feestjes	maken	we	vaak	foto’s	en	filmpjes.	

Wil	je	niet	op	de	foto	of	in	een	film?

Dan kun je dat aangeven.

Jij	beslist	of	er	een	foto	of	filmpje	gemaakt	

mag worden van jou. 

Soms	wil	je	zelf	een	foto	of	filmpje	delen	 

op Facebook.

Je weet dan alleen niet wie het allemaal 

kan zien. 

Soms staan er medebewoners op een foto 

die je wilt plaatsen.

Je moet dan toestemming vragen aan de 

mensen die op de foto staan. 

Denk daarom altijd goed na voordat je  

iets deelt!

Praat er eens over met je begeleider of 

iemand anders die je vertrouwt.

Zij kunnen je daarbij helpen. 

Of vraag een training aan bij Bureau 

Zeggenschap.

Heb je een klacht?
Vind je dat er niet goed wordt omgegaan 

met jouw privacy?

Of heb je een klacht?

Praat er dan over met je begeleider.

Ben je na het gesprek met je begeleider niet 

tevreden?

Praat dan met de cliëntvertrouwenspersoon.

Je kunt ook het boekje van Rosalie lezen.

Daarin staat uitgelegd waar je terecht kunt 

met je klacht.

Meer informatie
Wil je meer weten?

Wil je meer informatie?

Of gewoon eens met iemand praten?

Vraag dan eens aan je (persoonlijk) 

begeleider.

Of aan de gedragskundige of 

vertrouwenspersoon.

Zij kunnen je zeker verder helpen.

Kijk ook eens op de site  

www.rechtenvanclient.nl


