
 
 
 
 
 
 

 

Privacyregeling. 
Uw privacy staat vooropbij alles wat we doen 
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Uw gegevens zijn in vertrouwde handen 
Veel cliënten zijn tevreden over de dienstverlening van Attent wonen welzijn zorg. In een 
onafhankelijk onderzoek geven ze ons een hoge waardering, ruim boven het landelijk 
gemiddelde. Dat geldt voor onze dienstverlening, maar óók voor de zorgvuldige wijze waarop 
we omgaan met uw persoonsgegevens.  
 
Met het oog op goede zorg  
Van welke dienst u ook gebruik maakt, in vrijwel alle gevallen zullen we een aantal 
persoonlijke gegevens van u noteren. Zoals adres en leeftijd natuurlijk, maar ook informatie 
over uw gezondheid en medicijngebruik bijvoorbeeld. We leggen alle gegevens vast die 
noodzakelijk zijn voor een goede dienstverlening.  
 
Recht op inzage 
Attent wonen welzijn zorg is een open en transparante organisatie. Daar hoort bij dat u als 
cliënt altijd inzage heeft in uw persoonlijk dossier. U heeft het recht om er vragen over te 
stellen, opmerkingen over te maken of aanvullingen te geven. Ook kunt u erop vertrouwen 
dat we uw dossier zorgvuldig bewaren, volgens een wettelijke termijn (daarna wordt het 
vernietigd). Alleen medewerkers voor wie het uit hoofde van hun functie nodig is, mogen uw 
gegevens inzien. 
Zwijgplicht, recht op inzage, zorgvuldige bewaring – Attent wonen welzijn zorg neemt élke 
cliënt serieus. 
 
Alleen na úw toestemming 
Vanzelfsprekend gaan we zorgvuldig met uw gegevens om. Strikt volgens de regels van het 
privacyreglement van Attent wonen welzijn zorg. Dit betekent onder meer dat onze 
medewerkers tot strikte geheimhouding verplicht zijn. Soms is het belangrijk dat we 
overleggen of informatie uitwisselen met uw huisarts of medisch specialist. Maar dat doen we 
alleen als u daar vóóraf toestemming voor geeft. 
 
Anoniem verstrekken van gegevens 
Attent wwz is verplicht een aantal gegevens die worden vastgelegd te gebruiken voor 
bijvoorbeeld onderzoeken aangaande kwaliteit van zorg. Ook moeten wij aan kunnen tonen 
waar wij het ‘zorggeld’ aan hebben uitgegeven. Dergelijke gegevens worden altijd anoniem 
aangeleverd. Het gaat ook altijd om gegevens van meerdere cliënten. Het zal nooit 
voorkomen dat u herkenbaar in dergelijke onderzoeken voor komt. 
Dat geldt uiteraard ook voor bijvoorbeeld cliënttevredenheidsonderzoeken. Bij dergelijke 
onderzoeken kan het voorkomen dat u persoonlijk wordt gevraagd deel te nemen. Uiteraard 
is dat niet verplicht, maar als u deelneemt zullen uw antwoorden nooit tot u te herleiden zijn. 
Wij garanderen uw privacy. 
 
Privacyreglement 
 
Attent wonen welzijn zorg heeft een privacyreglement opgesteld, waarin alle regels omtrent 
het vastleggen, bewaren en beschikbaar stellen van gegevens zijn opgenomen. 
U kunt dit reglement desgewenst opvragen bij onze centrale klantenservice, het Attentiepunt, 
of bij de eerst verantwoordelijk verzorgende / woonbegeleider. 



 
Veel gestelde vragen 
 
‘Ik wil meer weten over het omgaan met persoonsgegevens. Bij wie moet ik zijn?’ 
 
U kunt contact opnemen met de medewerkers van onze centrale klantenservice, het  
Attentiepunt, die u ook het privacyreglement kunnen toesturen. Onderaan deze pagina kunt u 
lezen hoe u het Attentiepunt kunt bereiken. 
Het privacyreglement kunt u ook opvragen bij de eerst verantwoordelijk verzorgende / 
woonbegeleider. 
 
‘Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens nadat de dienstverlening van Attent wwz 
is beëindigd? 
 
Dan gaat uw dossier achter slot en grendel, totdat u weer een beroep op ons doet. Zo 
kunnen we u in de toekomst snel en goed van dienst zijn. Na 15 jaar worden uw gegevens 
vernietigd. 
 
‘Als ik vind dat mijn privacy geschonden is, wat kan ik dan doen?’ 
 
Iedere locatie van Attent wwz beschikt over een klachtencontactpersoon. Als u contact 
opneemt met de klachtencontactpersoon zal hij of zij zal u adviseren over te nemen stappen. 
Als mocht blijken dat uw klacht over het schenden van uw privacy niet op een voor u 
bevredigende wijze kan worden opgelost, kan hij of zij u helpen met het indienen van een 
klacht bij de klachtencommissie. Over onze klachtenregeling is een aparte folder 
beschikbaar. 
 
Hoe kom ik in contact met de klachtencontactpersoon? 
 
U kunt dit vragen bij uw eerst verantwoordelijk verzorgende / woonbegeleider. Indien een 
locatie beschikt over een receptie, kunnen ook de medewerkers van de receptie u verder 
helpen. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met onze centrale klantenservice, het 
Attentiepunt. Onderaan deze pagina kunt u lezen hoe u het Attentiepunt kunt bereiken. 
 

 

Attent in welzijn en zorg, waar u ook woont 
 
Wilt u weten wat Attent wonen welzijn zorg voor u kan betekenen? Kijk op www.attentwwz.nl.  
U kunt ook contact opnemen met onze centrale klantenservice, het Attentiepunt. 
Onze mensen nemen graag de tijd om uw vragen te beantwoorden, 24 uur per dag. 
telefoon: 0800-2883689. 
e-mail:  attentiepunt@attentwwz.nl. 
 
bezoekadres : Simon Carmiggelthof 6-8 
 6994 AD De Steeg 

 


