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Verklaring Persoonsgegevens & Privacy beleid 

Met het ondertekenen van deze verklaring geeft u orikami en Drug Target ID B.V., 

toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken voor de ontwikkeling van DiaPro-MS. 

Orikami & Drug Target ID ontwikkelen DiaPro-MS om mensen met de ziekte Multiple 

Sclerosis (MS) te ondersteunen bij het managen van hun ziekte en om het verloop van de 

ziekte op individuele basis te kunnen voorspellen. Wij gebruiken uw gegevens alleen om te 

leren hoe we DiaPro-MS kunnen verbeteren. Hoe dat werkt en waarvoor we precies welke 

gegevens nodig hebben, leest u hieronder.  

De volgende gegevens slaan we op: 

• Uw naam en e-mailadres - om zeker te weten dat u het bent. 

• Uw geslacht, geboortedatum, lengte en gewicht - om een zo volledig mogelijk profiel 

van u op te stellen. 

• Leeftijd waarop MS bij u werd gediagnosticeerd, uw EDSS score en het type MS dat 

bij u is vastgesteld. 

• Biomarkers* en informatie over uw levensstijl - op die manier leren we het beste met 

welke adviezen we gebruikers in het algemeen en u in het bijzonder kunnen helpen. 

*Bij biomarkers en informatie over uw levensstijl gaat het om het meten van gegevens zoals: 

uw hartslag, gebruik van medicijnen, gevoel, vermoeidheid, activiteit, slaap, concentratie, 

stress, geheugen, pijn, humeur, energie, de 2 minuten looptest, Symbol Digit Modalities Test 

(SDMT) en de vermoeidheidstest.  

Dit gaan we doen met uw gegevens 

We maken door het samenvoegen van alle gegevens en het analyseren van die gegevens een 

nauwkeurig persoonlijk profiel, nodig voor het begrijpen van de ziekte MS. 

Daarmee willen wij deze vragen beantwoorden: 

• Hoe verschilt het ene persoonlijke MS profiel van dat van andere persoonlijke 

profielen van gebruikers? 

• Komen bepaalde symptomen van MS alleen voor bij een bepaald soort persoonlijk 

profiel? 

• Welke adviezen kunnen gebruikers krijgen op basis van deze informatie, zodat zij hun 

ziekte beter kunnen managen? 
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Gegevens meten en vastleggen 

Vragenlijst of app 

Veel gegevens zullen we van u ontvangen via een vragenlijst. Het gaat dan om gegevens als 

uw: naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en (mobiel) telefoonnummer. 

De app 

Biomarkers zoals uw hartslag en informatie over uw levensstijl zoals het aantal stappen dat u 

per dag zet en het aantal uren dat u slaapt meten we automatisch via de app. Dat kan 

doordat wearables (zoals de Fitbit Charge HR of Fitbit Charge 2), meetapparatuur die u op 

uw lichaam draagt, deze informatie doorgeven aan de app op uw telefoon. Andere 

informatie, zoals medicijngebruik, hoe u zich voelt, uw concentratie, stress, geheugen, pijn, 

humeur en energie kunt u zelf invullen in de app. Tijdens de vermoeidheidstest meten we 

uw vermoeidheid aan de hand van camerabeelden gemaakt met uw telefoon, en tijdens de 

looptest berekenen we de door u afgelegde afstand na opslag van de locatiegegevens 

bepaald met uw telefoon.  

Waar uw gegevens zijn en hoe u ze kunt inzien 

Overdracht onderneming 

Bij de verdere groei en ontwikkeling van orikami en Drug Target ID B.V. kan het voorkomen 

dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een 

ander persoon of bedrijf. Dan zullen ook uw gegevens, verkregen voor de ontwikkeling van 

DiaPro-MS met de groots mogelijke zorgvuldigheid worden overgedragen.  

Uw gegevens buiten de EU 

Soms kan het nodig zijn dat uw gegevens worden doorgegeven naar computerservers van of 

aan bedrijven buiten Europa. Deze bedrijven zijn altijd bij ons bekend. De bescherming van 

uw gegevens is daar misschien niet hetzelfde als in de Europese Unie. Wij nemen altijd 

passende maatregelen om er voor te zorgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden 

beschermd. 

Uw gegevens bekijken en wijzigen 

U kunt uw eigen gegevens altijd inzien en zo nodig wijzigen. Als u wilt weten welke gegevens 

wij van u hebben vastgelegd of als u uw gegevens wilt wijzigen, kunt u contact opnemen 

met support@orikami.nl. 
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Wijzigingen privacyverklaring 

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt aan 

u via de bijgeleverde applicatie of via de website http://msthuis.nl. 

 

 

 

 

Vragen of opmerkingen 

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of ons privacy beleid, kunt u 

een e-mail sturen naar support@orikami.nl. 

 

 

 

 

 


