AVG voor kleine instellingen en eerstelijns praktijken
Zorg Zaken Groep ondersteunt kleine zorginstellingen en praktijken (zoals huisartsen,
fysiotherapeuten, tandartsen en de GGZ) met het invoeren van de nieuwe privacywetgeving.
Het is verplicht én best een klus om aan de nieuwe Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) te voldoen. Er worden extra eisen gesteld aan zorgaanbieders
omdat er met bijzondere gegevens gewerkt wordt.
Als specialisten in de zorg hebben we twee pakketten ontwikkeld, met een vaste prijs.
1. Het basispakket AVG in de praktijk
Bij gebruikmaking van het basispakket doen onze gedreven juristen een onderzoek op
afstand naar de privacy in uw instelling of praktijk. De resultaten die volgen uit dit
onderzoek worden naast de wettelijke verplichtingen gelegd waarna we u een
schriftelijk advies geven over de te nemen maatregelen en de prioriteiten daarvan.
Aan de hand van ons duidelijke rapport voert u zelf de maatregelen door. Desgewenst
kunt u gebruik maken van onze modellen.
2. Het totaalpakket AVG ingevoerd
In dit pakket besteedt de praktijk of instelling het onderzoek naar de privacy en de
invoering van de maatregelen helemaal aan ons uit. We brengen een bezoek aan uw
praktijk of instelling en zorgen dat alle documenten, processen, registers en
maatregelen in beeld zijn en passen deze waar nodig aan of maken deze op maat.
Daarnaast heeft u een jaar lang recht op ondersteuning in privacyvraagstukken,
bijvoorbeeld over het al dan niet melden van een datalek. Hiermee vervullen we de rol
van uw persoonlijke Functionaris voor de Gegevensbescherming, die wettelijk
verplicht is voor zorgaanbieders.
De kosten voor het basispakket AVG in de praktijk bedragen € 950,-- en de kosten voor het
gebruik van onze modellen bedraagt € 250,-- exclusief BTW.
De kosten voor het totaalpakket AVG ingevoerd bedragen € 2.750,-- en de reiskosten bedragen
€ 0,35/km exclusief BTW.

Zorg Zaken Groep
Bij Zorg Zaken Groep werken gedreven juristen en adviseurs die gespecialiseerd zijn in alle
juridische zaken (en meer) waar een zorgaanbieder mee te maken heeft.
De juristen en adviseurs van Zorg Zaken Groep hebben jarenlange ervaring in de zorg met
contracten, aanbestedingen, rechtsvormen, governance, fusies, overnames, de inspectie voor
de gezondheidszorg, opleidingen binnen zorgkantoren, gemeenten, incompany bij bedrijven
en de universiteit van Twente en natuurlijk met privacy in de zorg.
Bent u geïnteresseerd in ons AVG pakket voor kleine zorgaanbieders of heeft u vragen over de
pakketten, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Zorg Zaken Groep
Ariënsplein 2
7511 JX Enschede
Telefoonnummer: 053 - 4345490
E-mail: info@zorgzakengroep.nl

