
  
Toestemmingsverklaring 

SamenGezond wordt uitgevoerd door Menzis. Als je meedoet met SamenGezond deel je gegevens 
met Menzis. Je gegevens worden nooit gebruikt voor de acceptatie van je verzekeringsaanvraag, de 
bepaling van de hoogte van je verzekeringspremie, toegang tot zorg of de beoordeling van een 
declaratie. 
 
Jouw gegevens deel je alleen met SamenGezond met jouw toestemming. Je kunt hieronder lezen 
waarvoor je precies toestemming geeft. 
 
Ik geef hierbij toestemming aan Menzis Zorgverzekeraar N.V. en Menzis N.V.: 

• om alle gegevens uit SamenGezond te gebruiken voor de volgende doelen:  
1. om mijn fitscore en de onderliggende scores vast te stellen,  
2. om mij SamenGezond-punten toe te kennen,  
3. om mijn activiteiten te kunnen tonen, en  
4. om bestellingen in de webshop mogelijk te maken; 

• om voor analyses en selecties specifieke gegevens uit SamenGezond te gebruiken, namelijk:  
1. alle gegevens in SamenGezond die niets zeggen over mijn gezondheid, waaronder mijn 

klikgedrag in SamenGezond e-mails, de SamenGezond-app en op de SamenGezond 

website; en  

2. gegevens in SamenGezond die misschien wel iets over mijn gezondheid zeggen, namelijk: 

-  mijn fitscore, 

-  de onderliggende scores (Voeding, Genotmiddelen, Activiteiten, Mindfulness, Slaap, 

Fysieke Gezondheid, Mentale Gezondheid),   

-  detailgegevens over mijn activiteiten; 

-  de producten die ik van Menzis of Anderzorg afneem, 

en deze analyses en selecties uit te voeren voor de volgende doelen: 

1. om onderscheid te kunnen maken tussen deelnemers die wel of niet bij Menzis of 

Anderzorg zijn verzekerd, die wel of niet collectief bij Menzis zijn verzekerd of 

deelnemers die gebruik maken van SamenGezond via hun werkgever. Zie ook de 

Algemene Voorwaarden SamenGezond.  

2. het geven van advies, bijvoorbeeld het voorstellen van preventieve maatregelen; 

3. het toetsen of mijn fitscore en onderliggende scores verbeteren na opvolging van 

geadviseerde preventieve maatregelen; 

4. het toetsen van de juiste werking en effectiviteit van de SamenGezond-app; 

• om mij gepersonaliseerde berichten (in de app of via e-mail) te sturen gebaseerd op de hierboven 
genoemde gegevens en analyses. Bijvoorbeeld gezondheidsadvies, uitdagingen of tips voor het 
gebruiken van SamenGezond. 
 

 


