
Wat u echt móet weten over de

 AVG

Wanneer geldt de verplichting om een FG aan te stellen? 
Wat houdt het recht op dataportabiliteit in? 

En hoe dient een verplichte PIA uitgevoerd te worden?

 
Cure4 zet in dit document de belangrijkste aandachtspunten voor u op een rij.



Houdt rekening met het volgende:

#1  |  De AVG / GDPR geldt voor alle Europese organisaties

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacywetgeving AVG in werking en  
zal de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen. Deze nieuwe ver-
ordening schetst voor alle organisaties in de Europees Unie (dus ook zorginstellingen) de  
nieuwe randvoorwaarden omtrent de opslag, het gebruik en de verwerking van  
persoonsgegevens.

Het zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacyrechten van burgers, 
meer verantwoordelijkheden voor organisaties die persoonsgegevens verwerken en  
steviger bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders.

#2  |  Grote consequenties bij het niet naleven van de AVG

De sancties liegen er niet om: een boete van maximaal 4 procent van de jaaromzet of 20 
miljoen euro. Daar komt nog eens een flinke reputatieschade bij. Er zijn twee categorieën 
overtredingen en bijbehorende maximale boetes die de Autoriteit Persoonsgegevens 
mag opleggen:

1.Komt een verantwoordelijke organisatie de onder de AVG bepaalde verplichtingen, 
zoals een documentatieplicht, niet na? Dan volgt een boete van maximaal 10 miljoen 
euro. Of een boete van 2% van de wereldwijde jaaromzet, mocht dat bedrag hoger uit-
komen.

2.Overtreedt een verantwoordelijke de beginselen of grondslagen van de AVG?  
Of de privacyrechten van de betrokkenen? Dan kan er een boete opgelegd worden van 
maximaal 20 miljoen euro. Of een boete van 4% van de wereldwijde jaaromzet, mocht dat 
bedrag hoger uitkomen.



#3  |  Breng alle gegevensverwerkingen in kaart

In de AVG is de meldplicht voor verwerkingen van persoonsgegevens aan de Autoriteit 
Persoonsgegevens (art. 27 Wet bescherming persoonsgegevens) niet opgenomen. Dus 
verwerkingen hoeven niet meer vooraf aan de AP gemeld worden. Maar met de komst 
van de AVG dienen wel alle verwerkingsactiviteiten in een register opgenomen te worden. 
Het bijhouden van de register met de verwerkingsactiviteiten is verplicht voor alle zor-
gaanbieders waarbij het waarschijnlijk is dat verwerkingen die worden verricht;

# een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokken;
# niet incidenteel is;
# of bijzondere gegevens betreft (art. 9 lid 1 AVG);
# of persoonsgegevens beftreft in verband met strafrechtelijke veroordelingen en straf-
   bare feiten (art. 10 AVG)

Registreer dus zorgvuldig alle verwerkingen in de organisatie en houdt dit nauwkeurig bij. 
Vergeet ook niet in kaart te brengen welke persoonsgegevens door externe aanbieders 

#4  |  Bepaal de wettelijke grondslagen van de gegevensverwerkingen

Het doel van verzamelen dient vooraf en voordat gegevens überhaupt worden op-
gevraagd, bepaald te worden. Voor elke verwerking van persoonsgegevens dient er een 
wettelijke grondslag aanwezig te zijn. De verwerking moet aan tenminste aan één van de 
zes grondslagen voldoen.

# De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking.
# De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
# De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
# De verwerking dient de vitale belangen van de betrokkene.
# De verwerking dient het algemeen belang.
# De verwerking dient het gerechtvaardigd belang.



#5  |  Houdt u zich aan de informatieplicht

Zorgaanbieders zijn verplicht hun patiënten te informeren over de gegevens die zij over 
hen verwerken, voor welk doel dat gebeurt, in voorkomend geval ook wie mogelijke ont-
vangers van deze gegevens zijn. 

Ook dient de zorgaanbieder de betrokkene te informeren van wie de gegevens zijn ont-
vangen op het moment dat de aanbieder deze niet zelf heeft verzameld.

De bedoeling van deze regeling in de AVG is patiënten meer inzage en vervolgens ook 
zeggenschap te geven over de verwerking van hun gegevens. Houdt hierbij rekening mee 
met de privacyrechten van betrokkenen.worden bewaard en verwerkt!

#6  |  De privacyrechten van betrokkenen moeten gewaarborgd zijn

Onder de AVG krijgen betrokkenen meer en verbeterde privacyrechten. U dient ervoor te 
zorgen dat de mensen van wie u persoonsgegevens verwerkt, hun privacyrechten goed 
kunnen uitoefenen. 

Denk daarbij aan bestaande rechten, zoals het recht op inzage en het recht op correctie 
en verwijdering.

Maar houd ook rekening met nieuwe rechten, zoals het recht op dataportabiliteit. Bij dit 
recht moet u ervoor zorgen dat betrokkenen hun gegevens makkelijk kunnen krijgen en 
vervolgens kunnen doorgeven aan een andere organisatie als ze dat willen.



#7  |  Breng vooraf privacyrisico’s in kaart middels een privacy impact assessment 

Het kan zijn dat u verplicht bent een zogeheten privacy impact assessment (PIA) uit te 
voeren. Dat is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in 
kaart te brengen en vervolgens maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verklein-
en. 

U dient een PIA uit te voeren als uw beoogde gegevensverwerking waarschijnlijk een 
hoog privacyrisico met zich meebrengt. Het is in ieder geval verplicht als een organisatie:

# systematisch en uitvoerig persoonlijke aspecten evalueert, waaronder profiling.
# op grote schaal bijzondere persoonsgegevens.
# op grote schaal en systematisch mensen volgt in een publiek toegankelijk gebied 
   (bijvoorbeeld met cameratoezicht).

#8  |  Stel zo snel mogelijk een Functionaris Gegevensbescherming aan

Op het moment dat de AVG van toepassing is, kan het zijn dat u als zorgaanbieder ver-
plicht bent een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. 

De FG is een sleutelfiguur binnen de organisatie als het gaat om het toepassen en naleven 
van de AVG. Maar de FG is niet verantwoordelijk voor de naleving van de regels op het 
gebied van gegevensbescherming. 

Deze verantwoordelijkheid ligt bij de zorgaanbieder of een andere organisatie die per-
soonsgegevens verwerkt. Bepaal alvast of dit voor uw organisatie geldt en wacht niet te 
lang met het werven van een FG. 

Bekijk ook de bijlage met meer informatie over de Functionaris Gegevensbescherming.



#9 |  Privacy by design & privacy by default

Privacy by design houdt in dat u er al bij het ontwerpen van producten en diensten voor zorgt dat 
persoonsgegevens goed worden beschermd. 

Bij privacy by default moet u technische en organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zor-
gen dat u, als standaard, alleen persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het specifieke 
doel dat u wilt bereiken. De AP raadt organisaties aan om nu al te starten de gehele organisatie ver-
trouwd te maken met de onder de AVG verplichte uitgangspunten van privacy by design en privacy 
by default. Ook geeft de AP advies over hoe deze beginselen het beste binnen uw organisatie kunt 
invoeren.

#10  |  De Meldplicht Datalekken blijft gelden

Veel bedrijven waren bang dat de AVG de meldplicht datalekken zou aanpassen, maar goed nieuws: 
de meldplicht datalekken blijft onder de AVG grotendeels ongewijzigd. 

De AVG stelt wel strengere eisen aan uw eigen registratie van de datalekken die zich in uw organi-
satie hebben voorgedaan. U moet alle datalekken documenteren. Met deze documentatie moet de 
AP kunnen controleren of u aan de meldplicht heeft voldaan. Dit gaat verder dan de huidige proto-
colplicht uit de Wbp, die alleen betrekking heeft op de gemelde datalekken.

#11  |  Neem het cookie beleid van uw website(s) onder de loep

Door het plaatsen van bepaalde cookies op websites worden gegevens van bezoekers verzameld. 
Veel websites van zorgaanbieders bevatten zogenaamde tracking cookies.

Omdat de gegevens die verzameld worden door tracking cookies mogelijk iets kan zeggen over 
de gezondheid van de bezoeker, is het van belang om als zorgaanbieder goed in kaart te brengen 
welke cookies u plaatst en hoe ze gebruikt mogen worden volgens de Cookiewet. Zorgaanbieders 
die tracking cookies op hun website gebruiken zonder toestemming van de bezoeker, lopen het 
risico op een boete of dwangsommen van de AP. 
Met het enkel vragen van voorafgaande toestemming voor het plaatsen van tracking cookies bent 
u er dan ook nog niet.

De verwerking van de gegevens die u verzamelt met de cookies zal moeten voldoen aan alle eisen 
die de AVG stelt aan de verwerking van gezondheidsgegevens.



|  PRAKTISCHE TIPS

TIP 1 
Stel een projectteam samen met daarin IT, kwaliteit, HR en andere afdelingen waar veel met gegevens wordt 
gewerkt.

TIP 2 
Formuleer samen met het projectteam deelprojecten en stel vast welk project prioriteit heeft. 

TIP 3 
Start bij het verwerkingenregister. Deze geeft inzicht in gegevensverwerkingen en geeft overzicht van ge-
gevensverwerkingen binnen de organisatie

TIP 4 
Werk aan de basis! Passende organisatorische en technische maatregelen in het kader van privacy beginnen 
bij een goed privacy en informatiebeveiligingsbeleid. 

TIP 5 
Informeer de personen van wie de gegevens zijn op een heldere wijze in je privacystatement op de website, 
portal, tijdens de chat en stel deze informatie overzichtelijk en in duidelijke bewoordingen ter beschikking. 

TIP 6 
Stel een gedragscode op, waarin helder wordt uitgewerkt welke aspecten medewerkers mee moeten nemen 
in hun werk. 

TIP 7 
Communiceer frequent met je organisatie over deze onderwerpen. Bewustwording op het gebied van privacy 
en informatiebeveiliging is het halve werk. 

TIP 8 
Werk vanuit een risico-analyse en bepaal vanuit de benoemde risico’s waar je gaat beginnen.

TIP 9 
Zorg voor een toegankelijk meldpunt voor datalekken en dat mensen in de organisatie ook weten wat een 
datalek is.

TIP 10 
Het lijkt een open deur en toch begint hier het bewustzijn rondom privacy. Is het niet duidelijk of bepaalde  
patiëntgegevens wel verzameld mogen worden of aan derden verstrekt mogen worden, maak dit dan  
bespreekbaar binnen de organisatie en ga na of hiervoor mogelijk toestemming van de patiënt is vereist. 
Zorg van tijd tot tijd voor herhalingsacties, zoals terugkerende trainingen.



Aanwijzing Functionaris Gegevensbescherming

 |  AANSTELLING VAN DE FG

In dit hoofdstuk geven we een korte toelichting op de 
aanstelling van de FG vanuit de AVG. Vervolgens worden 
de functie-eisen uiteengezet waaraan de FG bij de zorgin-
stelling zal moeten voldoen en hoe de FG binnen de or-
ganisatie van de zorginstelling zal moeten worden gepo-
sitioneerd. De AVG biedt de mogelijkheid om een externe 
organisatie aan te wijzen als FG. Cure4 biedt die mogeli-
jkheden, waarbij zij de voordelen van de aanwijzing van 
een externe organisatie als FG zo optimaal mogelijk voor 
de zorginstelling zal invullen.

Nieuw in de AVG is de verplichte aanstelling van een Data 
Protection Officer (DPO), oftewel de Functionaris Gegevens-
bescherming (FG). Hoewel het begrip DPO of FG niet nieuw is, 
is het wel nieuw dat de Verordening de aanstelling van deze 
functionaris nu in bepaalde gevallen verplicht stelt. 

Zorginstellingen in Nederland zijn verplicht om een FG aan 
te stellen vanwege het feit dat zij hoofdzakelijk zijn belast met 
grootschalige verwerking van bijzondere categorieën van per-
soonsgegevens. Binnen zorginstellingen worden immers ge-
gevens betreffende de gezondheid van mensen verwerkt, die 
in de AVG zijn aangeduid als een bijzondere categorie van per-
soonsgegevens. 

Het is niet noodzakelijk om een medewerker werkzaam binnen de 
organisatie als FG aan te stellen. Het is ook mogelijk om een per-
soon of organisatie extern op basis van een service contract aan 
te stellen als FG. Voordeel van het aanwijzen van een organisatie 
als FG kan zijn dat binnen die organisatie een team kan worden 
ingericht waarbij ieder individu met zijn expertise invulling geeft 
aan de rol van FG. 

Met de aanwijzing van Cure4 als FG wordt op deze wijze optimaal 
gebruik gemaakt van de uiteenlopende expertise en ervaring van 
de legal counsels en privacy officers van Cure4. 

Daarbij zal de zorginstelling de FG de nodige informatie en ande-
re resources beschikbaar moeten stellen om zijn taken goed uit 
te kunnen voeren.



De AVG schrijft voor op basis waarvan een FG dient te worden aangewezen. Een FG wordt aangewezen op grond van zijn 
professionele kwaliteiten en, in het bijzonder, zijn deskundigheid op het gebied van de wetgeving en de praktijk inzake 
gegevensbescherming en zijn vermogen de in de Verordening bedoelde taken te vervullen.

Het gaat er hier om dat de FG expertise heeft op het gebied van nationale en Europese privacywetgeving en de praktijk 
en de Verordening tot in detail begrijpt. Adequate en regelmatige opleiding en training van de FG wordt hierbij zeker 
aangeraden. Daarbij zal de FG de sector en de organisatie van de organisatie waarvoor hij werkt zeer goed moeten begri-
jpen om de implicaties van de Verordening goed te begrijpen en hiernaar te kunnen handelen.

Als het gaat om zijn vermogen om zijn taken uit te oefenen wordt verwezen naar zowel de persoonlijke kwaliteiten van de 
FG als zijn positie binnen de organisatie. De FG vervult een key role in verband met de zorg voor de juiste cultuur binnen 
de organisatie in verband met de bescherming van persoonsgegevens en helpt bij de implementatie van de essentiële 
elementen uit de Verordening. Denk hierbij aan de inrichting van een register van verwerkingsactiviteiten, de bescherm-
ing van persoonsgegevens by design en by default of het waarborgen van rechten van betrokkenen.

Taken
In het kader van zijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de zorginstelling compliant is als het gaat om de AVG 
heeft de FG in ieder geval de volgende taken:
- Het verzamelen van informatie om alle verwerkingsactiviteiten te kunnen identificeren;
- Het analyseren en controleren van de verwerkingsactiviteiten op compliance met de AVG;
- Het informeren en adviseren van de directie en waar nodig doen van aanbevelingen.

Deze lijst is geen uitputtende takenlijst. Zo schrijft de AVG ook voor dat er een register wordt opgesteld van alle verw-
erkingsactiviteiten die de verantwoordelijke uitvoert. De FG kan bij de inrichting of controle op dit register ook een rol 
spelen.

De FG is echter niet verantwoordelijk voor het compliant zijn van de zorginstelling aan de AVG. Dat is de zorginstelling als 
verantwoordelijke, de directie van de zorginstelling, zelf.

Prioriteitstelling
Omdat de FG bij de uitvoering van zijn werkzaamheden ook prioriteiten zal moeten stellen, is het van belang dat de FG 
ook in staat is om zich een oordeel te geven over de risico’s verbonden aan de verschillende verwerkingsactiviteiten. Het 
is niet zo dat de FG dan verwerkingen met een laag risico kan laten liggen, maar dit geeft hem een indicatie van de focus 
die hij bij de uitvoering van zijn taken moet aanbrengen. 

De FG houdt bij de uitvoering van zijn taken rekening met de aan de verwerking verbonden risico’s en met de aard, de 
omvang en de context van de verwerkingsdoeleinden.

 |  TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE FG



Om ervoor te zorgen dat de FG zijn taken naar behoren kan uitvoeren, geldt dat deze geen instructies in verband met 
de uitvoering zijn taken mag ontvangen van het bestuur. De FG moet zijn taken onafhankelijk kunnen uitvoeren. De FG 
heeft hierbij binnen de organisatie een adviserende rol die hij autonoom moet kunnen invullen. Het is aan de directie 
van de zorginstelling om de door de FG gegeven adviezen te volgen of niet, waarbij zoals gezegd duidelijk moet worden 
gemotiveerd als van een advies van de FG wordt afgeweken. Uiteindelijk blijft de directie verantwoordelijk voor de com-
pliance van de zorginstelling met privacyregelgeving. De FG moet in ieder geval altijd de mogelijkheid hebben om in 
voorkomend geval zijn mening afwijkend van de directie duidelijk te maken.

Daarbij mag de FG niet worden “ontslagen” of anderszins “gestraft” voor de uitvoering van zijn taken. Hierin neemt de FG 
een vergelijkbare positie in als leden van de ondernemingsraad. Tot slot zal de FG altijd onafhankelijk moeten kunnen 
opereren.

 |  ONAFHANKELIJKHEID

Op het moment dat de zorginstelling Cure4 aanwijst als FG, zullen de contactgegevens intern bekend worden gemaakt. 
Betrokken moeten met de FG contact kunnen opnemen over alle zaken die de verwerking van persoonsgegevens betref-
fen. De contactgegevens van de FG dienen ook te worden doorgegeven aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 |  AANMELDEN VAN FG

Samenwerking met de Autoriteit Persoonsgegevens
Verder werkt de FG samen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in verband met aangelegenheden die de verwerking 
van persoonsgegevens betreffen. De FG fungeert als contactpunt voor de AP en pleegt waar nodig overleg met de AP. 
Waar nodig raadpleegt de FG de AP ook. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als uit een gegevenseffectbeoordeling 
blijkt dat een hoog risico verbonden is aan een bepaalde verwerking en de verantwoordelijke besluit hierop geen maatre-
gelen te nemen. De AVG schrijft in dat geval voor dat de FG de AP raadpleegt en de AP om advies vraagt.



Met de aanwijzing van Cure4 als FG worden voor de zorginstelling een aantal zaken goed geborgd:

# Cure4 draagt ervoor zorg dat de nodige expertise van het team van legal counsels en privacy officers op 
hoog niveau wordt gewaarborgd;

# Kennis opgedaan binnen de zorg wordt breed ingezet bij de uitoefening van de werkzaamheden als FG; waar 
mogelijk wordt voorkomen dat de zorginstelling zelf het wiel moet uitvinden;

# Cure4 draagt ervoor zorg dat de continuïteit van de beschikbaarheid van de FG gewaarborgd is door te 
werken vanuit een team van experts die elkaar waar nodig kunnen aanvullen en vervangen;

# Als externe organisatie vervult Cure4 een onafhankelijke rol ten opzichte van de verantwoordelijke organi-
satie zelf.

 |  CURE4 ALS FG

# Zorg voor voldoende betrokkenheid bij de organisatie;

# Rechtstreekse toegang tot verantwoordelijke bestuurders van de organisatie;

# Zorg voor voldoende tijd en faciliteiten om de functie te kunnen vervullen;

# Toegang tot informatie en systemen waar dat nodig is om de functie goed te kunnen vervullen;

# Directe betrokkenheid bij het team dat verantwoordelijk is voor de afwikkeling beveiligingsincidenten in de
   organisatie;

# Benoeming van de FG voor een zodanige periode waarbij beëindiging niet afhankelijk is van zijn functione-
   ren als FG volgens de eisen die de AVG daaraan stelt.

 |  WAT WORDT VAN U VERWACHT ALS ORGANISATIE?



Cure4 is gespecialiseerd in bedrijfskundige, financiële en juridische vraagstukken in de gezondhe-
idszorg.

In de zorgmarkt volgen wijzigingen in wet- en regelgeving elkaar in hoog tempo op en zijn kostenbeheers-
ing en productiviteitsverhoging aan de orde van de dag. Optimaliseren van de bedrijfsprocessen is dan ook 
ons antwoord op deze uitdagingen. 

Met onze specialistische dienstverlening op het gebied van zorgadministratie, finance en control, privacy 
en AFAS Software, hebben we al meer dan 300 zorgaanbieders ondersteund en écht verder mogen helpen.

Cure4 |  BUSINESS PARTNER VOOR DE ZORG

Kennis delen met ons netwerk is een van onze belangrijkste speerpunten

Als kennisorganisatie hebben we als doel gesteld om middels kennisdeling nieuwe inzichten en inspirerende 
oplossingen in het zorgdomein te stimuleren. Het faciliteren van discussies en bijeenkomsten over actuele 
en complexe zorgthema’s is hier een mooi voorbeeld van. De meerwaarde die wij als kennisorganisatie willen 
bieden is de combinatie van onze ervaring, vaardigheden en attitude die we op een juiste manier inzetten om 
complexe informatie tot pragmatische know-how te promoveren.

Op de hoogte blijven van onze kennisactiviteiten? 
Abonneer op onze nieuwsbrief of volg ons op Linkedin.

www.cure4.nl
www.cure4legal.nl 

Cure4 |  WIJ BEGRIJPEN DE ZORG

Hoe realiseert u een veilige verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens in uw zorgorganisatie?

In het kader van zorgverlening worden steeds meer persoonsgegevens verwerkt én met steeds meer partijen 
binnen de zorgsector gedeeld. Het risico op beveiligingsincidenten neemt hierdoor flink toe, terwijl de wet- 
en regelgeving omtrent privacy (o.a. AVG | GDPR) steeds strenger wordt.

Met onze allround Legal Counsels ondersteunen wij zorgaanbieders en andere stakeholders in de zorg, met 
het in kaart brengen van de risico’s en uitdagingen omtrent de verwerking en uitwisseling van persoons-
gegevens in de zorg. Naast de inzet als Privacy Officer of Functionaris Gegevensbescherming, kunnen wij u 
ook op diverse andere juridische terreinen van dienst zijn.

Cure4 |  LEGAL IN DE ZORG


