
 
 

 

Begeleidingstraject AVG Huisartsen Eemland 

De AVG stelt een aantal aanvullende eisen ten opzichte van de Wet bescherming persoonsgegevens 

(WBP). Deze nieuwe verplichtingen zijn er vooral op gericht om: 

 Persoonsgegevens beter te beveiligen; 

 patiënten meer controle te geven over hun gegevens; 

 u te stimuleren gericht beleid te maken op het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens. 

 

De belangrijkste nieuwe verplichtingen voor de huisarts zijn: 

1. Het sluiten van verwerkersovereenkomsten met leveranciers 

2. Het bijhouden van een register van verwerkingen 

3. Het opstellen en publiceren van een privacyverklaring 

4. Zorgen dat u aan kunt tonen dat persoonsgegevens passend beveiligd zijn.  
 

Wij helpen onze huisartsen hier graag bij en hebben samen met het bureau ‘ Informatiebeveiliging 

doejezo’ een begeleidingstraject georganiseerd. De consultants van dit bureau hebben veel ervaring 

met het ondersteunen van organisaties in de zorg (jeugdzorg en gezondheidszorg) op het gebied van 

informatiebeveiliging.  

We hebben het begeleidingstraject in Eemland als volgt georganiseerd.  

Ondersteuning Informatiebeveiliging in Eemland doe je zo 

Doelgroep  : huisartsen en/of praktijkmanagers 
Inhoud bijeenkomst : Kick-off en workshop 
Aantal deelnemers : Kick-off max 20 – workshop max 10 
Kosten   : 100 euro 
Tijdsinvestering : totaal 4,5 uur 
Locatie   : Nijverheidsweg- Noord Amersfoort 
Data   : Kick-off 11 en 12 april – van 14.30-17.30 
   : Workshops – vanaf 3e en 4e week mei elke maand. Data volgen. 
Aanmelden  : www.huisartseneemland.nl/nascholingsagenda 
 
1. Kick-off  
We starten met een ‘kick-off’ bijeenkomst van drie uren. De kick off is bedoeld voor de huisartsen en 
praktijkmanagers die ingezet worden bij het inrichten van privacy en security binnen hun eigen 
praktijk. Tijdens kick off bijeenkomst worden de volgende onderwerpen behandeld: 
 
1. privacyaspecten en wetgeving 
2. Informatiebeveiliging, risicobeoordeling en soorten maatregelen 
3. Het inrichten van een kwaliteitssysteem voor informatiebeveiliging.  
 

https://www.lhv.nl/service/verwerkersovereenkomst-beslisschema-checklist-en-voorbeeldovereenkomst
https://www.lhv.nl/service/verwerkingsregister
https://www.lhv.nl/service/privacyverklaring-voor-praktijkwebsite


 
 

In het eerste uur van deze bijeenkomst wordt de theorie behandeld. In het tweede deel van deze 
bijeenkomst gaan we concreet in op de acties om het traject te starten. De deelnemers verlaten de 
kick-off bijeenkomst met een helder beeld van de acties die ze moeten ondernemen de opvolgende 
maand. Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst worden ook de hulpmiddelen toegelicht, zoals 
een format voor het register van verwerkingen, een voorbeeld van een verwerkersovereenkomst en 
een format voor een risicoregister. Aan de kick-off kunnen maximaal 20 personen deel nemen. 
 
2. Workshop  
Om de huisartsen en praktijkmanagers praktisch te ondersteunen gedurende het traject, wordt een 
terugkom workshop gehouden. Tijdens de workshops kunnen deelnemers vragen stellen en 
problemen voorleggen die ze in de praktijk tegen komen. We zullen deze vragen plenair behandelen, 
zodat alle deelnemers ervan kunnen leren. Deze workshop duurt 1,5 uur. En hier kunnen maximaal 
10 personen aan deelnemen. 
 
3. Extra workshop 
Om de huisartsen en praktijkmanagers te blijven ondersteunen gedurende het traject, wordt vanaf 
juni elke maand een workshop gehouden. De workshop wordt gegeven als er 10 deelnemers zijn. 
Tijdens de workshop kunnen deelnemers vragen stellen en problemen voorleggen. We zullen deze 
vragen plenair behandelen, zodat alle deelnemers ervan kunnen leren. Deze workshop duurt 1,5 uur.  
De kosten hiervoor zijn 40 euro. 
 
4. Informatiepunt AVG Huisartsen Eemland 
Vragen kunnen gemaild worden naar info@huisartseneemland.nl. Wij zullen deze verzamelen en 
individueel terug koppelen en ook een FAQ van maken, zodat we van elkaars vragen kunnen leren. 

mailto:info@huisartseneemland.nl

