
ICTAVG: samen waar
borgen we  privacy 
en gegevens
bescherming
Privacy – een veelbesproken 
 onderwerp dankzij de AVG die op 25 mei 
2018 is ingevoerd. Waarschijnlijk heb je 
genoeg mails ontvangen over je  eigen 
persoonsgegevens. Hoe krijg je het 
 beleid en de uitvoering daarvan in lijn 
met de AVG? Intrakoop kijkt graag mee 
en ondersteunt je.

Intrakoop ziet zorgorganisaties worstelen met 
wat op ze afkomt door de AVG. Daarom hebben 
wij voor leden een aantal diensten ontwikkeld die je 
 ondersteunen bij AVG-verplichtingen. Zorg dat jouw 
organisatie AVG-compliant wordt en vooral blijft door 
 bijvoorbeeld:
•		 gebruik	te	maken	van	een	Functionaris	

 Gegevensbescherming van Intrakoop; 
•		 een	van	onze	consultants	te	laten	adviseren	over	

de AVG;
•		 je	personeel	bewust	te	maken	van	het	hoe	en	

waarom van gegevensbescherming;
•		 software	aan	te	schaffen	die	voldoet	aan	de	eisen	

van gegevensbescherming.

Intrakoop levert Functionaris 
Gegevensbescherming
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft 
 richtlijnen. Bijvoorbeeld wanneer als  zorgorganisatie 
een functionaris voor de gegevensbescherming (een 
FG)	wenselijk	is.	De	AP	geeft	daarmee	een	eigen	uitleg	
aan de AVG. Let er daarbij goed op dat de AP niet 
de wetgever is!  Als er sprake is van grootschalige 
 verwerking van persoonsgegevens in jouw  organisatie 
is	een	FG	verplicht.	De	verwerking	van	bijzondere	
 persoonsgegevens door ziekenhuizen, huisartsen-
posten en zorggroepen is volgens de AP altijd 
 grootschalig, ongeacht het aantal patiënten. 

Voor de overige zorgaanbieders beschouwt de AP een 
verwerking als grootschalig als: die praktijk of instel-
ling meer dan 10.000 patiënten heeft ingeschreven óf 
als die gemiddeld meer dan 10.000 patiënten per jaar 
behandelt én de gegevens van deze patiënten in één 
informatiesysteem staan. Dat is dus de indicatie die 
de AP hanteert, in de AVG zelf staat dat getal niet. 
Voorop blijft staan, om dat aan te tonen met de Data 
Protection Impact Analyse (DPIA). De AP adviseert 
zorgaanbieders	om		vrijwillig	een	FG	te	benoemen.	
Maar wie gaat die functie uitvoeren? Via Intrakoop 
kun je deze functionaris met collega-instellingen 
 delen. Eén van onze AVG-experts kan in deeltijd als 
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FG	werken	voor	jouw	zorgorganisatie.	Uitgangspunt	
voor	deze	FG	is	de	AVG.	Maar	jouw		zorgorganisatie	
kan ook vragen meer te doen dan deze wettelijke 
  basis. Samen bepalen we hoe jouw organisatie de 
	FG-taak	invult.

AVG-compliant dankzij advies van experts
Ook	al	heb	je	geen	FG,	je	zult	hoe	dan	ook	wel	aan	
de AVG moeten voldoen. De AVG dwingt je om hier 
 permanent mee bezig te zijn. Daarbij gaat het 
niet alleen om de AVG, maar ook om alle andere 
wet- en regelgeving  gericht op het beschermen 
van persoonsgegevens, met name binnen de zorg. 
Wil je weten of jouw organisatie daaraan voldoet? 
Of zit je met een specifieke vraag over privacy of 
 gegevensbescherming? Check dan eens onze AVG- 
experts: de Intrakoop privacy consultants. Je huurt 
één iemand in en krijgt toegang tot de kennis en 
 ervaring van onze hele organisatie. Handig toch? 
 Samen bepalen we wat jouw zorgorganisatie nog te 
doen	heeft.	Uiteraard	houd	jij	de	regie;	wij	helpen	je	
daarbij.

Trainingen die je personeel AVG-bewust maken  
Weet je personeel eigenlijk al wat de nieuwe 
 privacywet en gegevensbescherming inhoudt? 

 Natuurlijk hoeven zij niet alle details te weten. Maar 
het is wel belangrijk dat iedere zorgprofessional 
 bewust leert omgaan met persoonlijke gegevens. 
Daarom bieden wij samen met partnerleveranciers 
bewustwordingstrainingen aan op verschillende 
 niveaus. Hierbij kun je uit verschillende trainings-
vormen kiezen: van e-learning tot klassikale training, 
maar ook phishingtest e.d.. Net wat past bij jouw 
organisatie.
 
Vindt de juiste software voor gegevensbescherming
Als lid kun je gebruikmaken van onze ICT-oplossingen. 
Dus ook van de raamovereenkomsten met partner-
leveranciers die software-oplossingen bieden voor 
 gegevensbeheer. Deze oplossingen helpen je bijvoor-
beeld om accuraat verwerkersovereenkomsten af te 
sluiten en te beheren. Of je administratie te voeren 
met zorg voor privacy.

Geen zorg meer om de AVG
Of je nou uitbesteedt, advies inhuurt of personeel 
traint: samen werken we aan een AVG-compliant 
organisatie. 

Neem contact op
Ondersteuning nodig bij je AVG-verplichtingen? 
Bel of mail dan gerust.

Patrick van Lonkhuijzen
ICT-Adviseur

06 55 72 12 81 / 0418 65 70 70
patrick.van.lonkhuijzen@intrakoop.nl
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