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Programma

Kennismaking met Cure4

Welkom

Privacy in de zorg; lessen uit de praktijk

Gegevensuitwisseling in de Zorg

Workshop 1: ZA over 10 jaar - Struisvogelpolitiek of Risicovreugde?
Workshop 2 : Op weg naar het ideale zorgadministratieve proces

Hopelijk meer wijsheid, inspiratie en inzichten verkregen

Terugkoppeling

Wanneer spreken we eigenlijk van een ideale ZA?

De Ideale ZA
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Gegevensuitwisseling in de zorg



Marieke van Dijk
Manager Legal

Frouke Snoep
Manager ZA Cure



Hoe slikken
we de blauwe
olifant door?



Privacy Principes

Loyaal aan de betrokkene

Beschermende maatregelen / 
minimaliseren van risico’s 

Eerlijk

Discreet



Rechtmatige verwerking
De principes in verband met de verwerking van persoonsgegevens | Artikel 5

Rechtmatig, behoorlijk en 
transparant

Doelspecificatie en 
doelbinding Dataminimalisatie

Kwaliteit van de 
gegevens

Beperkte 
bewaartermijn

Integriteit en 
vertrouwelijkheid

ACCOUNTABILITY



Maak een keuze en leg die vast
Grondslagen voor de verwerking | Artikel 6 AVG

• Ondubbelzinnige toestemming

• Noodzaak uitvoering overeenkomst

• Noodzaak uitvoering wettelijke plicht

• Noodzaak bescherming vitaal belang van de betrokkene

• Noodzaak uitvoering publieke taak overheidsorgaan

• Noodzakelijk voor behartiging van een gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke of een derde, 

tenzij de belangen of fundamentele rechten van de betrokkene prevaleren = balance test.



Wie legt dit vast en waar legt u dit vast?
Toestemming | Artikel 7 AVG

• Moet kunnen worden aangetoond

• Vrijelijk gegeven

• Verzoek om toestemming moet apart worden gevraagd en in duidelijke en eenvoudige taal

• Betrokkene moet geïnformeerd worden over zijn recht om toestemming ook weer in te trekken; net zo  

makkelijk als toestemming geven



Zorgvuldig omgaan met gegevens uit het zorgdossier

• Heeft u vastgelegd wie er deel uitmaken van de behandelrelatie?

• Is de verwerking van de persoonsgegevens of de uitwisseling daarvan met andere zorgverleners recht

matig?

! Wat doet u met een gemeente die gegevens opvraagt?

! Wat doet u als u een patiënt doorverwijst of als u zelf gegevens van een andere 

behandelaar nodig heeft?



Dus waarmee houdt u in ieder geval rekening bij 
de uw zorgadministratie?

• Voor welk doel zijn de gegevens verzameld en waarvoor worden ze gebruikt?

• Door wie zijn de gegevens in te zien?

• Van wie zijn de gegevens afkomstig?

• Met wie worden de gegevens gedeeld?

• Kunt u verantwoorden wat u doet?

• Weet de patiënt/cliënt wat er met zijn gegevens gebeurt en waarom?



Informatie moet voor de betrokkene beknopt, eenvoudig 
toegankelijk en begrijpelijk zijn en moet duidelijke en 
eenvoudige taal. Waar mogelijk kan aanvullend ook van 
visualisatie gebruik worden.

Informatie en toegang in de AVG 
transparantiebeginsel

De patiënt moet op de hoogte worden 
gesteld van het feit dat er een verwerking 
plaatsvindt en van de doeleinden 
daarvan. 
De verantwoordelijke moet de patiënt 
zodanig informeren dat transparante 
verwerking gewaarborgd is. 



Staat uw zorgadministratie in verbinding met uw 
register van verwerkingsactiviteiten?

• De doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt

• De categorieën gegevens 

• De categorieën van betrokkenen 

• De categorieën van ontvangers

• Informatie over eventuele doorgifte van gegevens naar landen buiten de EU

• De bewaartermijn van de gegevens

• De manieren waarop de gegevens zijn beveiligd



Wanneer spreken we van een ideale ZA?



ORGANISATIE



ORGANISATIE



niet overal een 10

ORGANISATIE



de ideale ZA
knelpunten

• Gebrek aan kaders en afgebakende processen. Alles gaat ad-hoc
• De angst voor veranderingen
• Goede correcte input om de juiste controles efficiënt uit te voeren
• Wie is eindverantwoordelijk? Rollen, taken verantwoordelijkheden
• Stabiele bezetting om te kunnen bouwen
• Het doorvoeren/implementeren van nieuwe/gewijzigde procesafspraken
• De gemaakte afspraken ook daadwerkelijk structureel uitvoeren
• Mis een stukje tijd qua bezinking/indaling om werk onder controle te krijgen (te veel 

veranderingen achter elkaar, soms wekelijks)
• Onwetendheid door o.a. slechte communicatie over regels, afspraken wijzigingen enz.
• Dossiervereisten niet op orde: WID, COV, verwijzing huisarts, dit is de basis
• Afhankelijkheid van externe factoren bij uitvoeren van controles plus hoeveelheid teru

gkerende controles DBC, vb: WID, vergewist
• Gebrek aan vastleggen van en communicatie van: processen, regels/wetten
• Nodig: volledige procesbeschrijving
• Aanspreekcultuur is gewenst. 

de ideale ZA
WORKSHOPS 2017



de ideale ZA
KNELPUNTEN

de ideale ZA
WORKSHOPS 2017

“Eindverantwoordelijkheid
duidelijker beleggen”

“Meer zicht op wat er nu echt speelt

op de zorgadministratie”



Workshop 1



Struisvogelpolitiek
of Risicovreugde 



Workshop 2





Niet de bezwaren
van vandaag, 

maar de kansen
van morgen!



Risicovreugde
BOEK

Een pleidooi voor gedreven en gedurfd leiderschap. 

liever evident gevaarlijk 
dan ogenschijnlijk veilig!



MentiMeter | WordCloud

Welke 3 woorden komen er bij jou op als je nadenkt over de toekomst van de ZA?

Instructies
• Naar Menti.com
• Code = 759059

Of scan mij!



Toekomst ZA 
over 10 jaar

• Per categorie

• Per tafel brainstorm met flipover

• Plakbriefjes

Brainstorm-sessie
ronde 1



Risicoangst vs. Risicovreugde

Risicoangst
Het vergt heroïsche inspanningen om een krampachtige 
organisatiecultuur van positieve impulsen te voorzien. 
Wat is het alternatief?

Risicovreugde
Leiders van nu hebben voorstellingsvermogen om met een
nieuw verhaal te komen, dat mensen prikkelt en inspireert. 
Met louter pragmatisme kun je immers niemand
mobiliseren. 

“ Zorginstellingen zijn traditioneel wat meer conservatief en risicomijdend ”

voorstellingsvermogen

moed realisatiekracht

slim en leuk

aanpakken

benauwd bewustzijn

verlamming niks doen

kalme

wanhoop



De kop in het zand steken

Ambitieloos voortsudderen

Kiezen voor schijnoplossingen
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Struikelblokken
Risicovreugde

Gebrek aan vers bloed (aan de top)

Incompetentie ontmaskert
zichzelf niet

4

5

1

2

3

4

5



Wat nu?
Volledig benutten ieders potentieel 

Vermijd rampkramp

Verander

Reflecteer met grote
regelmaat

Leg de lat hoger

Doe het met
Risicovreugde



Risk Everything
beloon risicovreugde

Winnaar

Eeuwige Roem

Gratis boek ‘Risicovreugde

Eervolle vermelding



Toekomst ZA 
over 10 jaar

• Rouleren

• Per categorie risicovoller 

Switch-sessie
ronde 2



Bedankt
voor jullie komst en inzet!


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 19
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 32
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 43
	Slide Number 47



