AVG - Wat moet u doen?
Op 25 mei 2018 gaat de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) in
Ook moet u voldoen aan de NEN 7510-norm

De AVG bevat aangescherpte privacyregels die
per mei 2018 in de gehele EU gaan gelden. Deze
regels gaan de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) vervangen.

AVG - Wat moet u weten?
De AVG versterkt de zeggenschap van mensen over
hun gegevens. Organisaties moeten aantonen dat ze
zich aan de AVG houden. De regels dwingen u om
zorgvuldig om te gaan met privacygevoelige
informatie van uw patiënten. U moet hierbij denken
aan:




Gegevens beter beveiligen
Patiënt heeft meer controle over gegevens
Beleid maken op gebruik en verwerking van
persoonsgegevens

De AVG staat naast uw medisch beroepsgeheim; daar
verandert niets aan.
Zorgverzekeraars
U mag onder de AVG de persoonsgegevens
verstrekken aan de zorgverzekeraar die nodig zijn
voor declaraties, het aanvragen van machtigingen en
het uitvoeren van materiële controles.

U mag persoonsgegevens niet meer in een Cloudservice bewaren indien deze service buiten de EU
gevestigd is (bv. Dropbox, Google Drive).
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Informatie voor de huisartsenpraktijk

Sluit verwerkersovereenkomsten
U moet een verwerkersovereenkomst sluiten met alle
instanties die in uw opdracht persoonsgegevens
beheren. Denk hierbij aan HIS-, VOIP- of IT-leverancier,
salarisadministratie en website host (indien u gegevens
beheert).
U hoeft geen overeenkomst te sluiten met partijen die
niet onder uw verantwoordelijkheid vallen maar waar u
wel mee samenwerkt en informatie uitwisselt (andere
zorgverleners, ziekenhuizen). Er moeten wel afspraken
gemaakt worden over hoe gegevens beschermd zijn.
Houd een verwerkingsregister bij
U moet kunnen aantonen dat u de AVG naleeft. Dit doet
u o.a. door een register bij te houden. Hierin staat welke
persoonsgegevens u verwerkt, met welk doel, hoe u aan
de gegevens komt en met wie u de gegevens deelt.
Publiceer een privacyverklaring
U moet uw patiënten infomeren over de
persoonsgegevens die u verwerkt. Dit kunt u op uw
website doen aan de hand van het verwerkingsregister.
Evalueer regelmatig
U wordt geadviseerd om regelmatig uw verwerking van
gegevens te evalueren. Ga na of uw
informatiebeveiliging en bescherming van
persoonsgegevens nog steeds voldoet aan de eisen.
Bij aanpassingen in een verwerking van de gegevens
kunt u een DPIA (Data Protection Impact Assessement)
uitvoeren om vooraf de privacyrisico’s in kaart te
brengen.
Medisch dossier patiënt
Patiënten hebben recht op inzage in hun medisch
dossier. U mag geen kosten meer in rekening brengen
voor het opvragen hiervan of het uitdraaien van een
kopie. U hoeft geen toegang te geven tot persoonlijke
aantekeningen.
Functionaris Gegevensbescherming (FG)
Instellingen moet een FG aanstellen. Een huisartsenpraktijk in principe niet, maar dit is afhankelijk van de
praktijkgrootte. Uw zorggroep informeert u over wat zij
hierin kan betekenen voor u.

NEN 7510 norm - informatiebeveiliging
Per 1 januari 2018 moet u als zorginstelling voldoen aan de
NEN 7510: norm voor informatiebeveiliging in de zorg. Het
Ministerie van VWS eist van instellingen in de zorg dat de
informatiebeveiliging op orde is.
In de NEN 7510 gaat aandacht uit naar het waarborgen van
de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de
patiëntinformatie.
Het is nog onduidelijk of u ook een certificaat moet behalen.
U moet wel kunnen aantonen dat u bezig bent met de eisen
die gesteld worden.

Vragen? Neem contact met ons op

