
Privacy Proof voor de kleine zorgaanbieder 
 
Speciaal voor de kleine zorgaanbieder heeft Zorg Zaken Groep een volledig Privacy Proof 
pakket voorgeprogrammeerd. Dit pakket wordt specifiek toegepast op de individuele 
zorgaanbieder, zodat het helemaal passend is. Door te werken met een 
voorgeprogrammeerd pakket wordt efficiënt gewerkt en blijven de kosten laag! 
 
Met de komst van de nieuwe AVG verandert er veel voor de zorgaanbieder. Er gelden 
strengere eisen met betrekking tot de privacy. Deze eisen gelden extra zwaar voor de 
zorg, omdat bijzondere gegevens verwerkt worden. Zorgaanbieders die de privacy niet 
op orde hebben, kunnen gestraft worden met boetes die oplopen tot € 20 miljoen. Ook 
al bent u een kleine zorgaanbieder. Daarnaast bestaat er het risico op reputatieschade. 
Het is daarom uiterst belangrijk te voldoen aan de nieuwe wetgeving.  

 

Wat houdt het Privacy Proof pakket voor de kleine zorgaanbieder in? 
 

 Het Privacy Proof pakket voor kleine zorgaanbieders wordt in drie stappen doorlopen.   

 

 

 
 

1. Allereerst onderzoeken we hoe uw organisatie op dit moment omgaat met de 
privacy. Dit gebeurt door middel van een Privacy Impact Analyse (PIA). Wij 
komen naar uw praktijk/instelling om alles te onderzoeken. Alle aspecten van de 
privacy worden onderzocht, bijvoorbeeld: 
  

- Hoe heeft u uw privacybeleid ingericht?   
- Waar bewaart u uw personeelsdossiers?  
- Wat doet u bij een verzoek om gegevens uit het dossier te verwijderen? 
- Hoe gaat u om met medische dossiers? 
- Heeft u een verwerkersregister en voldoet deze aan de eisen? 

 
Na het onderzoek stellen we een rapport op met onze bevindingen. Ook zullen 
concrete aanbevelingen volgen. Voldoet u al aan alle eisen of moeten 
verbeteringen worden doorgevoerd?  

 
 

2. Vervolgens gaan we, indien nodig, de privacy binnen uw organisatie verbeteren. 

In onze database hebben we allerhande modellen die we kunnen aanpassen op 

uw organisatie, zoals: 

- Privacybeleid of privacyverklaring voor op uw website  

- Beveiligingsbeleid   



- Verwerkingsregister  

- Procedure datalekken  

- Digitaal communicatiemateriaal omtrent de patiënten- of 

cliëntenrechten 

- Standaardovereenkomsten   

 

3. Nadat we alle documenten hebben opgesteld en u ook op andere vlakken 
voldoet aan de privacy wetgeving … bent u Privacy Proof! U kunt onbezorgd 
zorgen, want de Privacy is geregeld. En mocht toch iets misgaan, dan kunt u 
contact met ons opnemen. Wij blijven namelijk met u in verbinding staan als 
Functionaris voor de Gegevensbescherming. 

 

Functionaris voor de Gegevensbescherming 
 
Iedere zorgaanbieder is verplicht om een Functionaris voor de Gegevensbescherming  
(F-G) te benoemen. Een F-G dient betrokken te worden bij alle privacyaangelegenheden. 
Heeft u vragen over privacy? Dan kunt u die voorleggen aan de F-G en hij kan u hierover 
adviseren.  
Kiest u voor Zorg Zaken Groep om uw kleine praktijk of instelling Privacy Proof te maken, 
dan mag u één jaar lang gratis gebruik maken van onze dienst F-G. Op deze manier 
wordt u alle zorg uit handen genomen.  
 
Bent u geïnteresseerd in ons Privacy Proof pakket voor kleine zorgaanbieders of heeft u 
vragen, neemt u dan contact met ons op.   
 
Zorg Zaken Groep 
Telefoon: 053-4345490 
Mail: info@zorgzakengroep.nl 
Groep  

 Waarom Zorg Zaken Groep? 

 
De juristen en adviseurs van Zorg Zaken Groep zijn gespecialiseerd in de 
zorgsector. Wij weten wat u bezig houdt én wat er nodig is om als zorgaanbieder 
te voldoen aan de privacyregels voor de zorg. Onze gedreven en betrokken 
juristen en adviseurs zetten zich graag voor u in!  
 
Ons motto: ‘U de zorg, wij de zaken!’ 
 
Al meer dan 10 jaar helpen we zorgaanbieders met oplossingen voor alle soorten 
juridische vraagstukken, zoals aanbestedingen, contracten, fusies, privacy en alles 
omtrent de IGZ. We ondersteunen de zorgsector ook met opleidingen en 
workshops.   

 


