
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder. 

ib-support@healthconnected.nl
www.healthconnected.nl

Mandatering huisartsenpost
Denk eraan dat LSP-mandatering via een arts verloopt. 
Als deze arts uit dienst of met pensioen gaat, moeten de 
mandaten opnieuw worden toegevoegd. Gebeurt dit niet 
dan kunnen de triagisten geen dossiers meer opvragen bij 
de huisarts. Regel dit dus tijdig in het systeem.

Mandatering is in de uit-dienstprocedure opgenomen

Certificaten
Denk tijdig aan het verlengen van certificaten van 
bijvoorbeeld Vecozo en het UZI-register. Als dit niet 
gebeurt dan werken sommige functionaliteiten niet meer, 
zoals het opvragen van dossiers vanaf de huisartsenpost 
en het opvragen van patiëntgegevens (NAW) van het 
gemeenteregister. Raadpleeg hiervoor de leverancier.

Het is inzichtelijk wanneer de certificaten verlopen

Veilige dienst voor delen van gegevens
Gebruik veilige diensten als ZorgMail of SecuDoc om 
gegevens te delen. Hiermee kunt u garanderen dat de 
informatie veilig verstuurd wordt en binnen Nederland blijft. 
Vraag ZorgMail aan bij www.enovationgroup.com 
en/of SecuDoc bij www.secudoc.nl.  

ZorgMail en/of SecuDoc staat ingesteld

Uit-dienstprocedure
Gebruik een procedure voor werknemers die uit dienst 
gaan. Denk eraan dat hun accounts en toegangspassen 
tijdig worden geblokkeerd zodat ze geen digitale of 
fysieke toegang meer hebben tot gegevens. U kunt online 
verschillende checklists vinden voor het uit dienst treden 
van medewerkers. Deze kunnen als voorbeeld dienen.

Er is een uit-dienstprocedure omschreven

Automatische software updates
Stel systemen en applicaties zo in dat ze automatisch 
updates uitvoeren en daarmee mogelijke beveiligings-
problemen direct oplossen. Denk ook aan uw Windows of 
Apple besturingssysteem. Als deze systemen niet meer 
ondersteund worden kunt u deze het beste vervangen. 

Automatische updates staan aan alle systemen

Twee-factor-authenticatie
Maak twee-factor-authenticatie verplicht voor alle 
diensten die door medewerkers worden gebruikt. Hiermee 
verkleint u het risico van ongeautoriseerde toegang tot 
accounts. Vraag bij gevoelige diensten na of en hoe zij dit 
aanbieden.

Twee-factor-authenticatie staat aan waar het kan

Accountbeheer
Geef iedere medewerker een eigen account en gebruik 
geen gedeelde accounts. Hiermee kunt u de rechten goed 
instellen en kunt u altijd aantonen welke gegevens door wie 
zijn geraadpleegd of aangepast. 

Alle medewerkers hebben unieke accounts

Wachtwoordbeheer
Laat uw medewerkers gebruik maken van een lokale 
wachtwoordmanager zoals KeePass of 1Password. Hiermee 
kunnen zij veilige wachtwoorden genereren en beheren.

Wachtwoordmanagers geïnstalleerd

Informatiebeveiliging en privacy

Checklist om uw medewerkers veilig te laten werken



Heeft u nog vragen? 
Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl kunt u veel informatie 
vinden. Wij helpen u ook graag verder. 

ib-support@healthconnected.nl
www.healthconnected.nl

Heeft u een overzicht van al uw 
verwerkingen?
Uw patiënten en medewerkers delen hun 
persoonsgegevens met u. U kunt een verwerkingsregister 
aanleggen waarin u bijhoudt wat u met deze gegevens doet 
en waarvoor u ze gebruikt en bewaart. Update dit register 
regelmatig.

Het verwerkingsregister is aangelegd

Heeft u een privacybeleid gepubliceerd voor 
uw patiënten en medewerkers? 
Patiënten en medewerkers hebben verschillende rechten 
die ze over hun persoonsgegevens kunnen uitoefenen, 
bijvoorbeeld het recht om hun gegevens in te zien of te 
corrigeren. Er zijn online sjablonen te vinden die u hiervoor 
kunt gebruiken.

Het privacybeleid is inzichtelijk voor medewerkers 
en patiënten

Heeft u een procedure voor het omgaan met 
privacy-incidenten?  
De meeste datalekken moeten worden gemeld bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens en soms moeten ook de 
betrokkenen op de hoogte worden gebracht. Een eventuele 
Functionaris Gegevensbescherming kan helpen met het 
opstellen van een procedure hiervoor.

Een incidentenprocedure is aangelegd

Heeft u een informatiebeveiligings- en 
privacybeleid en zijn uw medewerkers 
hiervan op de hoogte? 
U kunt hier bijvoorbeeld tips van de andere flyer op zetten. 
Denk aan wachtwoordbeheer, twee-factor-authenticatie, 
delen van gegevens, geheimhoudingsverklaring, etc.

Het IB-beleid is inzichtelijk voor medewerkers

Heeft u een DPIA uitgevoerd?  
Onder de AVG bent u als verwerkingsverantwoordelijke 
verantwoordelijk voor de verwerkingen die u met 
persoonsgegevens uitvoert. Een DPIA (Data Protection 
Impact Assessment) helpt u om de risico’s van (nieuwe) 
verwerkingen in kaart te brengen. Dit is verplicht als de 
gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog privacyrisico 
oplevert voor de patiënten. 

De DPIA-procedure is aangelegd

Hoe gaat u om met het delen van gevoelige 
gegevens? 
Deel persoonsgegevens alleen als het echt nodig is. 
Gebruik P-nummers om de patiënten onherkenbaar te 
maken en stuur zo min mogelijk gegevens op.

Zijn alle verwerkingsovereenkomsten met 
uw verwerkers op orde? 
Uw verwerkers, zoals HealthConnected, verwerken 
persoonsgegevens voor u (in hun systemen). U bent de 
verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens.
Houd ook in gedachten dat de verwerkingsovereenkomst 
dient te worden aangepast als zich er wijzigingen 
voordoen in de mate of doelen waarin of waarvoor u 
persoonsgegevens verwerkt. 

Al onze verwerkingsovereenkomsten zijn op orde

Informatiebeveiliging en privacy

De AVG in een notendop

Houdt u en houden uw verwerkers zich aan 
de bewaartermijnen voor data?
Deze zijn wettelijk vastgesteld en kunt u hier vinden: 
www.tuxx.nl/bewaartermijnen/documenten.


