
 

 

Wat mag er nou eigenlijk wel en niet van de AVG? 

Training ‘Alles over privacy voor teamleiders’  
 

Informatie over cliënten op boodschappenlijstjes, mails naar familie met persoonlijke gegevens, het gebruik 

van chattools… schenden we in de zorg zo onbewust de privacy van onze cliënten? In de huidige 

informatiemaatschappij hebben we veel baat bij de (technologische) ontwikkelingen, de risico’s ervan liggen 

hierbij wel op de loer. PrivacyLab en Dosaris hebben samen hun praktische kennis & kunde gebundeld in de 

nieuwe training ‘Alles over privacy voor teamleiders’. We bieden een helder inzicht in de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) en behandelen herkenbare situaties uit de dagelijkse praktijk.  

Bewustwording en wat betekent de AVG voor de zorgprofessional? 
We kennen het belang van beroepsgeheim en we hebben gedragscode over hoe 

om te gaan met privacygevoelige informatie. Maar wat betekent de nieuwe wet 

AVG precies voor de zorg? Cliënten moeten er op kunnen vertrouwen dat ze goede 

zorg krijgen en dat hun gegevens veilig zijn. Medewerkers zijn de sleutel om de 

privacy te waarborgen. Je kunt alles technisch nog zo goed regelen maar als de 

medewerker zich niet bewust is  van het belang en de risico’s, dan werkt het niet. 

 

In onze training krijgt u informatie over wet- en regelgeving en we zoomen zeker 

ook in op vragen als ‘hoe stuurt u op veilig gedrag’, ‘hoe herkent u privacy-risico’s 

in de werksituatie’ en ‘hoe brengt u dit te sprake met uw medewerkers?’  
 

Resultaten training  
In de training ‘Alles over privacy voor teamleiders’ willen wij de volgende resultaten met u bereiken: 

1. U heeft kaders, zoals de privacy principes, om zelf afgewogen keuzes te kunnen maken ten aanzien 

van privacyvraagstukken 

2. U heeft algemene kennis over privacy en informatiebeveiliging; eisen uit de wet (grondslagen, 

rechten betrokkenen, register, 

verwerkersovereenkomsten, meldplicht datalekken, 

aantoonbaarheid) en de boetebevoegdheid van de 

Autoriteit Persoonsgegevens 

3. U herkent de privacy-risico’s in de werksituatie en 

weet hoe u deze ter sprake kunt brengen,  

dit gaat om zaken als: 
 

✓ Verzenden e-mail; phishing; appen/WhatsApp; 

gebruik van gratis diensten als bijvoorbeeld 

Dropbox 

✓ Wie mag welke gegevens, gegevens delen 

intern/extern (wanneer toestemming nodig?) 

en gebruik wachtwoorden 

✓ U kent het belang van het melden van 

incidenten en datalekken en kunt verwijzen 

naar de juiste personen 

“Ik ben nu 

concreet aan de 

slag met het 

veilige gedrag van 

mijn medewerkers 

binnen de AVG!” 



 

 

Op basis van deze kennis en resultaten vanuit het ochtenddeel gaat u in het 

middagdeel praktisch aan de slag met:  

4. Een SWOT analyse van uw eigen organisatie, waarbij u gaat kijken wat de knelpunten zijn op uw  

eigen werkvloer en met elkaar in overleg gaan om elkaars ervaringen en oplossingen te delen 

5. Een concreet een plan van aanpak om de herkenbare situaties uit de dagelijkse praktijk met de 

resultaten van de SWOT analyse effectief aan te pakken 

6. Oefenen hoe je als teamleider deze kennis en kunde aan jouw eigen collega's overbrengt en 

duidelijk maakt wat er van ze verwacht wordt, hoe je elkaar kunt aanspreken, welke weerstanden 

je kunt tegenkomen en hoe hiermee om te gaan. 

 

Direct aan de slag!  
Wij bieden een interactieve training waarin concrete situaties 

uit de praktijk centraal staan. U wordt op creatieve en actieve 

wijze meegenomen in de privacy wereld.  

Wij zijn gespecialiseerd in privacy bewustzijn bij mensen die in 

de zorg werken. Daarom zijn onze trainingen heel concreet en 

sluiten ze direct aan op de dagelijkse praktijk. 

De training is gebaseerd op het principe van Accelerated 

Learning, met deze trainingsmethode is een actieve rol 

weggelegd voor de deelnemers: luisteren, kijken, praten, 

toepassen en in beweging komen.  

 

Praktische informatie training 
 

Doelgroep : Deze training is een handreiking voor teamleiders en beleidsmedewerkers  

Duur : 1 dag waarbij PrivacyLab het 1e deel verzorgt en Dosaris het 2e deel 

SBU : 6 studiebelastingsuren  

Op locatie : Deze training wordt aangeboden op uw eigen locatie 

Nadere info : Mail naar info@dosaris.nl of bel ons op 030 – 6661706 

 

 

PrivacyLab maakt zorgprofessionals bewust van privacy aspecten in hun werk 

Dosaris is als opleidingsinstituut verbonden aan Advisaris 

 

 

“Gluren in dossier realityster 

duidt op een cultuurprobleem” 
 

Medewerkers van het HagaZiekenhuis 

bekeken in groten getale het medisch 

dossier van een realityster! 
Teken dat het met de cultuur niet goed zit, 

dat stelt de Patiëntenfederatie 

Sander van Mersbergen (april 2018) 
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