
Inzet en werkwijze Interventie Expert 

Uw werkgever (bedrijfsarts, leidinggevende of HR adviseur) heeft een aanvraag ingediend voor inzet van de 

Interventie Expert. De Interventie Expert adviseert over en organiseert zo spoedig mogelijk de voor u best 

passende behandeling bij het interventiebedrijf.  

 

Zoals telefonisch met u besproken, hebt u toestemming gegeven om u aan te melden voor een interventie. 

In dit bericht informeren wij u over de gegevens die wij opvragen, voor welke doeleinde deze gegevens 

gebruikt worden en met wie wij deze gegevens delen.  

 

Hoe gaat het verder? 

Het traject ziet er als volgt uit: 

 

1. De Interventie Expert meldt u aan bij het interventiebedrijf. 

2. Het interventiebedrijf koppelt uw persoonlijke en gezondheidsgegevens terug aan de Interventie 

Expert (bevestiging van de aanmelding en planning intakedatum). 

3. De Interventie Expert en het interventiebedrijf delen noodzakelijke gegevens met uw werkgever.  

4. Het interventiebedrijf neemt na het aanmelden van de interventie contact met u op voor het maken 

de afspraak. Het eventuele vervolgtraject wordt rechtstreeks tussen u, het interventiebedrijf en uw 

werkgever afgestemd. 

5. We verwerken uw gezondheid-en persoonsgegevens voor de doeleinden, die hieronder worden 

uitgelegd.  

Gegevens die gedeeld worden met uw werkgever 

Voor deze interventie worden enkele gegevens met uw werkgever gedeeld. Omdat uw werkgever (een 

deel) van de kosten van de interventie betaald, kunnen ook tot de persoon herleidbare 

gezondheidsgegevens met uw werkgever worden gedeeld. Het gaat dan om logistieke rapportages (met 

informatie over de planning, het aantal sessies van de interventie en de verwachte einddatum), offertes en 

declaraties.  

Deze gegevens heeft uw werkgever nodig, omdat hij de mogelijkheid moet hebben om de door hem te 

betalen facturen te kunnen controleren. In geen geval worden gegevens uit het medische dossier aan uw 

werkgever verstrekt.  

 

Van alle interventies maken wij een groepsrapportage ten behoeve van uw werkgever. Hierin staat 

informatie over aantallen interventies die een zorgaanbieder verleent. In geen geval bevatten deze 

rapportages gegevens die tot individuele personen herleidbaar zijn, dus ook niet tot u. Voor de 

werkgeversrapportage geldt: 

• dat de rapportage minimaal 15 personen bevat 

• dat de werkgever minimaal 50 personen in dienst moet hebben  

Kosten 

Aan de inzet van de Interventie Expert zijn voor u geen kosten verbonden. In principe betaalt uw werkgever 

de kosten van de interventie. Indien de interventie onder de vergoeding van uw basisverzekering valt, kan 

uw eigen risico van toepassing zijn. Hierbij maakt het niet uit bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent. 

Dit hebben we telefonisch nader toegelicht.  

 

Toestemming 

U hebt telefonisch toestemming gegeven dat u via de Interventie Expert wordt aangemeld voor de inzet van 

een interventie. U geeft uitdrukkelijk toestemming dat uw persoons- en/of gezondheidsgegevens worden 

verwerkt voor de doeleinden zoals hiervoor vermeld. U hebt uiteraard de volledige vrijheid om uw 

toestemming alsnog in te trekken. U kunt hiervoor, via een reactie op deze e-mail, een verzoek indienen. 

De dienstverlening van de Interventie Expert stopt op het moment dat wij uw verzoek ontvangen en wij 

sluiten op dat moment uw dossier.  

Wij informeren uw werkgever dan over uw besluit.  


