
Privacy Statement 

 

Algemeen. 
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is opgesteld ter bescherming van 
privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie, die met  
persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens 
zijn, bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de 
privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet  
geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo). Dit Reglement verstrekt informatie  
over onze plichten en uw rechten die gelden op grond van de Wbp en de Wgbo. 

Kijksluiter. 
Kijksluiter is een bibliotheek van animatievideo’s, waarin de belangrijkste informatie uit 
de bijsluiter van een medicijn in begrijpelijke spreektaal wordt uitgelegd. Eind 2017 
bestaat de bibliotheek uit ongeveer 5.000 Kijksluiters. Kijksluiter wordt per gebruiker 
aangepast op geslacht, leeftijd en reden van gebruik van het medicijn. Kijksluiter is er in 
4 talen (Nederlands, Engels, Turks, Arabisch) en is in het Nederlands ondertiteld. 

Gebruik van uw emailadres.  
Uw apotheek wil u Kijksluiter aanbieden. Daarvoor wil de apotheek u een email sturen.  
Om dat mogelijk te maken, moet u uw emailadres opgeven. In de email staat een link,  
waarop u kunt klikken om naar de Kijksluiter bibliotheek te gaan.  
Om u de best mogelijke Kijksluiter-service te leveren, kan de apotheek ook uw 
geslacht, leeftijd en reden voor gebruik van het medicijn invoeren. Indien hij dat doet, 
zult u door klikken op de u toegezonden link direct naar de juiste Kijksluiter(s) gaan.  
Een emailadres is een persoonsgegeven, dat herleidbaar is naar u. Doordat u uw  
emailadres opgeeft, zijn theoretisch ook uw medicijn(en) herleidbaar naar u. Dat geldt  
tevens als de apotheek uw geslacht, leeftijd en/of reden van gebruik heeft ingevoerd.  
Voor het aanbod van Kijksluiter wordt uw emailadres echter NIET opgeslagen. 
Daardoor  zijn in de praktijk uw medicijn(en), geslacht, leeftijd en reden van gebruik 
NIET herleidbaar naar u. 

Vastleggen van persoonsgegevens.  
De anonieme gegevens medicijn(en) – en indien van toepassing geslacht, leeftijd en  
reden van gebruik – worden voor de volgende specifieke doeleinden verzameld:  
•  Selecteren van het juiste medicijn.  
•  Personifiëren van Kijksluiter.  
Daarnaast worden gegevens die samenhangen met het feitelijke gebruik van Kijksluiter  
anoniem geanalyseerd en gerapporteerd voor inzicht-, benchmark- en leerdoeleinden.  

Omgang met persoonsgegevens.  
De gegevens medicijn(en) – en indien van toepassing geslacht, leeftijd en reden van  
gebruik – worden anoniem bewaard en bewerkt in overeenstemming met alle  



bepalingen van de Wbp en Wgbo. Er vindt geen verwerking plaats voor andere  
doeleinden dan hierboven vermeld. 

Uw toestemming.  
U hebt het recht om te weten of en hoe persoonsgegevens van u verwerkt worden. U  
dient hiervoor ook vooraf toestemming te geven. Indien u uw toestemming niet wilt  
geven, dan kan uw apotheek u geen email sturen om u Kijksluiter aan te bieden. 
Verder heeft het onthouden van uw toestemming geen gevolgen.  

Vragen. 
Vragen kunt u stellen aan uw apotheek of via een email naar info@stichtingkijksluiter.nl. 


