Beste zorgverlener,
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) … u weet ongetwijfeld dat er voor uw
praktijk zaken geregeld moeten worden. Maar wat precies en waar haalt u de tijd vandaan?
Wat moet er gebeuren?
Het antwoord op die vraag leest u op onze website. Hier leggen we uit welke 5 stappen leiden naar
een situatie waarin u met uw praktijk voldoet aan de AVG. Ook bieden we hier praktische
hulpmiddelen zoals reeds (deels) ingevulde documenten die u kunt gebruiken.
Waar haalt u de tijd vandaan?
Hoewel wij die vraag moeilijk voor u kunnen beantwoorden, hebben we wel een mogelijkheid
gevonden om het u makkelijker te maken. Wij hebben namelijk voor alle eerstelijns zorgverleners in
onze regio een collectiviteitsafspraak gemaakt met Stichting Privacyzorg. Deze non-profit organisatie
is speciaal gericht op de privacy in de zorg!
Dankzij een abonnement met Stichting Privacyzorg dat u via ZEL kunt afsluiten, wordt u veel werk uit
handen genomen. De stichting zorgt vervolgens dat u aantoonbaar voldoet aan de wetgeving. Ook
staat Privacyzorg 24/7 voor u klaar mocht u toch te maken krijgen met een datalek. Op de website
van Privacyzorg leest u meer over de organisatie en het abonnement.
Collectiviteitsvoordeel
De collectiviteitsafspraak die ZEL met Privacyzorg heeft gemaakt, bestaat uit twee delen:
1. Normaal gesproken is het maximaal aantal keer dat u recht heeft op hulp 4 maal per jaar per
vestiging. Dankzij de collectiviteit wordt dit aantal berekend als gemiddelde over de gehele
groep. Mocht u dus vaker hulp nodig hebben, dan hoeft u daarvoor geen kosten te betalen.
Mits het gemiddeld aantal meldingen of vragen in de regio het aantal 4 niet overschrijdt. Die
kans is echter niet groot.
2. Daarnaast krijgen huisartsen en apothekers die zijn aangesloten bij de HC WSD of ZELA
korting.
Lees hier de leveringsvoorwaarden van het abonnement. Als u via ZEL het abonnement afsluit, gaat u
hiermee akkoord.
Kosten
Dit zijn de kosten voor het basisabonnement van Privacyzorg:
Zorgverlener

Lid van:

Paramedici, psychologen en
verloskundigen

VELD, FEL, ELL, Psyzorg Hoflanden, Verve,
Verloskundigenkring DWO, VvOCM én
werkzaam in DWO of NWN
n.v.t.

Paramedici, psychologen en
verloskundigen*
Huisartsen en apothekers
Huisartsen en apothekers

HC WSD of ZELA
n.v.t.

Kosten per jaar incl. btw
(prijspeil 2018)
€ 145,20

€ 150,00
€ 185,13
€ 217,80

*Voor deze groep is het goedkoper om zich zelfstandig via de website van Stichting Privacyzorg aan te
melden, maar u doet dan niet mee aan het collectief.
Inschrijven voor het collectief
Inschrijving geschiedt per vestiging, ofwel per KvK nummer. Meerdere zorgverleners onder één KvK
nummer worden gezien als één vestiging. Werkt u bijvoorbeeld in een HOED, maar heeft u ieder een

eigen KvK nummer? Dan dienen u en uw collega’s zich zelfstandig aan te melden. Het gaat erom dat
uw bedrijf voldoet aan de wetgeving.

U kunt zich hier aanmelden
ZEL verzorgt uw inschrijving bij Stichting Privacyzorg. Hierna ontvangt u informatie van Privacyzorg
over de verdere gang van zaken.
Vragen
Bij vragen kunt u contact opnemen met Jaap Groeneveld.

