AVG, wat moeten we ermee in 10 stappen, zie: LINK naar
Autoriteit Persoonsgegevens
Omschrijving

Wie onderneemt
actie?

Het gaat om digitale én gegevens op papier!
Goed om te realiseren.
WGBO wet regelt gegevensuitwisseling die
binnen de behandelrelatie plaatsvindt, ook
met ketenpartners. AVG regelt uitwisseling
buiten de behandelrelatie.
Verwerkingsregister: welke soort gegevens
worden verwerkt worden, met welk doel,
met wie wordt uitgewisseld en welke
maatregelen van toepassing zijn voor
bescherming van de privacy.
Eventueel DPIA uitvoeren (Data Protection
Impact Assesment), zeker bij nieuwe
technologieën
Verwerkersovereenkomst nodig?

Hiervan bewust zijn.

PrivacyZorg

Online evaluatie invullen

PrivacyZorg

Online evaluatie invullen

Praktijk zelf

Check welke organisaties hiervoor
in aanmerking komen.
- Online evaluatie invullen
- Aangeboden
verwerkersovereenkomst tekenen
- Aangeboden
Verwerkersovereenkomst tekenen.
- Aangeboden
Verwerkersovereenkomst tekenen.
- Online evaluatie invullen
- Aangeboden
verwerkersovereenkomst tekenen
Verwerkersovereenkomst
aanbieden.
Verwerkersovereenkomst
aanbieden.
- Online evaluatie invullen
- Publiceren op de website van de
praktijk
Online evaluatie invullen

PrivacyZorg / HIS /
Praktijk zelf

Verwerkersovereenkomsten KIS

Salarisadministratie

PrivacyZorg /
Praktijk zelf
PrivacyZorg /
Praktijk zelf
PrivacyZorg /
Zorgdomein /
Praktijk zelf
PrivacyZorg /
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Praktijk zelf

Privacyverklaring

PrivacyZorg

Collectieve Functionaris
Gegevensbescherming (FG), die toezicht
houdt op de privacy en daarbij advies/hulp
biedt

PrivacyZorg

Zorgdomein

Veilige mail

Extra
informatie

Hiervan bewust zijn.

Verwerkersovereenkomsten HIS

Verwerkersovereenkomst Synchroon

Wat dien je te doen als praktijk?

Correspondentieadres: Postbus 3274, 5203 DG ’s-Hertogenbosch Email: info@synchroon.info

Beslisboom
InEen
Medicom
voorbeeld

Voorbeeld

Voorbeeld

Gedrag omtrent veilig werken. Kennis en
bewustwording rondom privacy en privacy
eisen zijn belangrijk in uw praktijk. Zorg er
dus voor dat ieder die er
werkt op de hoogte is en zich aan de
afspraken houdt.

Praktijk zelf

Melden en registreren van datalekken

Praktijk zelf/
Privacyzorg
Praktijk zelf

Toestemming vragen voor
gegevensuitwisseling. Dit gebeurt al.
Toestemmingsvraag dient voldoende
specifiek te zijn om doel van
gegevensverwerking duidelijk te maken.
Toestemming intrekken dient net zo
makkelijk te zijn als toestemming geven.
Nieuw is dat u moet kunnen aantonen dat u
geldige toestemming van mensen heeft
gekregen om hun persoonsgegevens te
verwerken.
Niet alleen de patiëntgegevens zijn aan te
merken als gevoelig, maar ook
gegevens van medewerkers van de praktijk.
In veel gevallen worden ook deze gegevens
aan een verwerker beschikbaar gesteld
(verzekeraar, ARBO dienst en/of
accountant). Daar waar dat het geval is,
dienen ook afspraken te worden gemaakt
met betrokkenen, waarbij de eisen van de
AVG worden gevolgd. U dient zelf uw
verzekering, ARBO dienst,
salarisadministratie of accountant te
informeren.
U moet nieuwe rechten van patiënten
naleven.

Wet cliëntenrechten bij
elektronische verwerking
van gegevens: Gespecificeerde toestemming
en digitale inzage (vanaf 2020).

Praktijk zelf

-In overleg met medewerkers
-Gedragsregels opnemen in
arbeidsovereenkomsten
- Geheimhouding regelen
- Wachtwoordbeleid
- Niet onbeheerd
achterlaten van PC’s met potentiele
toegang tot gevoelige data etc etc
etc.
Via de app van Synchroon
Vastleggen in HIS / KIS. Patiënten
informeren over hun rechten.

Verwerkersovereenkomst
aanbieden.

- Recht tot inzage, correctie en
verwijdering (‘vergeetrecht’)
regelen en communiceren.
- Informatie uit het dossier te laten
exporteren in een standaard
sjabloon (recht op
‘dataportabiliteit’)
- ‘kennisgevingsplicht’: andere
partijen op de hoogte brengen bij
aanpassingen in persoonsgegevens
Link

