
Nieuwsbrief AVG        Nummer 2 
 
 
Onlangs ontving u een nieuwsbrief waarin in werd geattendeerd op alle veranderingen 
en verplichtingen die de nieuwe privacy wetgeving (AVG) voor uw praktijk met zich 
meebrengt. 
Veel van de veranderingen gaan op 25 mei a.s. in. 
In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de vorderingen. 
 
Welke acties zijn er uitgevoerd? 
De zorggroep heeft naar  de leverancier van het nieuwe KIS (VIP Calculus) actie 
ondernomen om ervoor te zorgen dat de verwerkersovereenkomsten voldoen aan de 
eisen van de AVG. 
U ontvangt een nieuwe verwerkersovereenkomst van VIP Calculus die door ons zal zijn 
doorgenomen op de eisen van de AVG. 
 
Aan alle 6 HIS leveranciers in ons gebied is een brief gestuurd met het verzoek om aan te 
geven of de verwerkersovereenkomst tussen huisartspraktijk en HIS leverancier en 
betrokken serviceprovider is aangepast aan de AVG. 
Er is verzocht de gewijzigde overeenkomst op te sturen naar de zorggroep. 
Wij beoordelen of de overeenkomst in orde is en voldoet aan de nieuwe AVG eisen. 
We zullen u hier in een volgende nieuwsbrief over infomeren.  
 
Voor een huisartsenpraktijk zijn niet alleen de patiëntgegevens aan te merken als 
gevoelig, maar ook gegevens van een medewerkers en van de praktijk. 
In veel gevallen worden ook deze gegevens aan een verwerker beschikbaar gesteld 
(verzekeraar, ARBO dienst en accountant). Daar waar dat het geval is, dienen ook 
afspraken te worden gemaakt met betrokkenen, waarbij de eisen van de AVG worden 
gevolgd. We hebben bij deze nieuwsbrief een brief (zie bijlage) gevoegd waarmee u uw 
verzekering, ARBO dienst of accountant kunt informeren. U dient deze zelf aan te passen 
en te verzenden naar betreffende organisatie. Waar nodig kan de zorggroep adviseren 
over vragen. 
 
Welke acties zijn er in bewerking? 
Op dit moment is er nog geen richtlijn bekend welke organisaties dienen te beschikken 
over een FG (Functionaris Gegevensbescherming). Naar verwachting zal in elk geval de 
zorggroep daartoe worden verplicht, maar mogelijk ook de individuele huisartspraktijk 
(met meerdere medewerkers). De zorggroep heeft deze deskundigheid beschikbaar en 
zal ervoor zorgen dat deze, zodra dat verplicht is, wordt ingesteld en ook de 
huisartsenpraktijken daarvan gebruik kunnen maken. 
Gelijktijdig zullen de verplichting rond datalekken en klachten worden geregeld. 
 
In de AVG wordt de huisartsenpraktijk gevraagd de grondslag voor de 
gegevensvastlegging en de toelichting daarvan naar de patiënt duidelijk te 
communiceren.  Op dit moment zijn we met een instructie in voorbereiding welke u 
binnenkort zal worden verstrekt. 
 
Gelijktijdig werken we aan een voorbeeldregister waarin gebruik van patiëntgegevens 
wordt vastgelegd.  



 
Tenslotte werken we aan een register om datalekken in vast te leggen. 
Op 25 mei wijzigt de verplichting om datalekken te melden bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP).  
Na 25 mei is die verplichting aangevuld door het moeten bijhouden van alle gevallen van 
datalekken die zich hebben voorgedaan. Daarbij moet worden vastgelegd wat er gedaan 
is om herhaling te voorkomen. Tenslotte moet worden aangegeven of de betrokken 
patiënten zijn geïnformeerd. 
Een verdere uitwerking ontvangt u binnenkort. 
 
Indien u vragen heeft over deze nieuwsbrief of de AVG, stuur dan een mail naar 
info@omegamc.nl (Jan Weber), die waar nodig deze vraag zal beantwoorden. Ook kan 
hij contact leggen met ene ter zake deskundige praktijk ondersteuner.  
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