
www.medilex.nl/avgprivacy
Neem een optie voor 2 weken of reserveer 

direct een plaats.

Onafhankelijke nascholing voor zorgprofessionals

*Het genoemde bedrag is exclusief BTW en exclusief korting.
Het bedrag dient te worden overgemaakt na ontvangst van de 
factuur. 

Medilex organiseert jaarlijks 60 tot
70 onafhankelijke congressen voor 
professionals in de zorg zonder 
enige vorm van sponsoring of
subsidie

Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG)
in de zorg 
Juridische uitleg en praktische ervaringen

Datum
Woensdag 22 mei 2019

Locatie
NH-Hotel, Amersfoort

Prijs
Ochtendprogramma    9.30 - 13.00 uur    € 275,-*

Accreditatie aangevraagd voor:
Medisch specialisten - (ABAN - 3 punten)

Het volgende congres of deze
meerdaagse cursus zijn wellicht 
ook interessant voor u: 

Blijf op de hoogte!

Facebook: Medilex

Twitter: @medilex

LinkedIn: Medilex

Mijn carrière als
medisch specialist
Dinsdag 28 mei 2019

3-daagse cursus 
Functionaris Gegevens-
bescherming in de zorg
Startdatum 6 juni 2019

Programma en inschrijven
www.medilex.nl/avgprivacy

Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) in de zorg

Juridische uitleg en praktische ervaringen  
 

Woensdag 22 mei 2019

www.medilex.nl/avgprivacy

www.medilex.nl/carriere

www.medilex.nl/fg

Meer informatie?
Yvonne van der Hoop, 

congresontwikkelaar en

 -coördinator
y.vanderhoop@medilex.nl

030-6933887



Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

Opening door de dagvoorzitter Theo Hooghiemstra, principal advisor PBLQ

De AVG op hoofdlijnen
Erik Luijendijk, advocaat, KBS Advocaten

Niels van den Burg, partner, KBS Advocaten

   •   Hoe verhoudt de AVG zich tot het medisch beroepsgeheim, de WGBO en andere zorg- en 
  privacywetgeving? 
   •   Wie is de verwerkingsverantwoordelijke bij contractering en samenwerking?
   •   Wat zijn de verplichtingen van de zorgaanbieder onder de AVG?
   •   Hoe gaat u om met verzoeken van betrokken (zoals patiënten), bijvoorbeeld om gegevens te   
  vernietigen?
   •   Wat zijn de ontwikkelingen rondom privacy in de zorg sinds de toepassing van de AVG?

Koffie- en theepauze

De Functionaris Gegevensbescherming in het ziekenhuis
Marcel van der Haagen, Functionaris Gegevensbescherming Amsterdam UMC locatie VUmc

   •   De FG in de zorg in de praktijk - privacyvragen en incidentmeldingen
   •   AVG compliance project VUmc - awareness campagne
   •   Communicatie met de toezichthouder

 
 9.00

9.30

10.00

11.00

11.15 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) in de zorg  
Juridische uitleg en praktische ervaringen 

12.00

12.45

13.00

Tips en valkuilen bij de implementatie van de AVG
Armand Meertens, Privacy en Compliance consultant

Edith König, Beleidsadviseur en directielid Smeets Loopcomfort

   •   Van grove contouren naar fijne details
   •   Hoe ziet een een Data Protection Impact Assessment (DPIA) eruit en wanneer is inzet 
  hiervan nodig?
   •   Awareness creëren bij uw medewerkers - hoe pakt u dit aan?
   •   Een jaar van de introductie van de AVG - wat is er veranderd?

Vragen en casuïstiek

Afsluiting en lunch to go

Onafhankelijke nascholing voor zorgprofessionals


