Beste Deelnemer,
Op donderdag 7 november organiseerden wij de informatiebijeenkomst Informatieveiligheid en Privacy.
Met ruim 60 deelnemers is die naar onze mening geslaagd te noemen. Met enkele inhoudelijke
presentaties rondom Informatieveiligheid en Privacy informeerden wij jullie over de oprichting van de
Stichting IP-Zorg.
Middels werkgroepen willen wij actuele onderwerpen bespreken, onderzoeken en nader uitwerken in
eisen, modellen, leidraden, adviezen, best practices of handleidingen. Deze documenten kunnen daarna
gebruikt worden door andere organisaties in de zorg om in soortgelijke gevallen gebruik te maken van de
kennis van anderen.
In dit bericht vinden jullie de presentaties van 7 november, het antwoord op de vraag die aan MedMij werd
gesteld, over de onderwerpen die zijn genoemd voor het organiseren van werkgroepen, over
aansluiten als Zorgorganisatie of als Kennispartner.
Met vriendelijke groet,
Peter van der Zwan
Douwe de Jong
Nico Keijser
Martine van de Merwe

Presentaties van de sprekers

Openstaande vraag PGO

Tijdens de presentatie van Medmij over PGO's is de vraag gesteld wat er gebeurd met de PGO account
wanneer de gebruiker komt te overlijden. Deze vraag kon niet met zekerheid worden beantwoord.
Medmij heeft laten weten dat dit in het huidige Afsprakenstelsel nog niet is vastgelegd. Dit zou in
een volgende versie moeten worden geregeld.

Onderwerpen voor werkgroepen
Tijdens de bijeenkomst zijn jullie gevraagd om onderwerpen aan te reiken waarvoor een werkgroep
ingericht zou kunnen worden.
Deze eerste inventarisatie heeft de volgende reeks opgeleverd:
2FA, AP uitnodigen, Awarenessprogramma, Belang van veiligheid landelijk bij bestuurders onder de
aandacht brengen, Beleid, Bewaartermijnenbeleid medewerkers/cliënten/vrijwilligers enz., Bewustwording
bestuur, bijv. d.m.v. betrokkenheid AP, bijv. "bestuurders in gesprek met AP", CISO-as-a-service vanuit
IP-Zorg, Clinical trials i.r.t. Clinical Trial Regulation & privacy/GDPR, Collectieve
verwerkersovereenkomsten met leveranciers in de branche, Duiding uitspraken AP/datalekken wetgeving,
Gedragen besluitvorming, Gegevensuitwisseling spoedzorg, Het schrijven van een
informatiebeveiligingsbeleid, Integratie AVG/IB met veiligheidsmanagementsysteem, Interne proces
klantrechten (inzage, verwijdering enz.), Invulling rol FG, ISO 27004 werkbaar krijgen, ISO 27701
integratie NEN 7510, Kennisnetwerk voor FG's in de zorg: - wie is wie en waar FG; - forum, Kennisniveau
FG's opleiding?, Kennisontwikkeling FG, Kleine zorgleveranciers die moeten voldoen aan NEN 7510,
Logging: hoe controleproces in te richten, Masterclass bestuurders, Methodiek uitvoering geven DPIA
(Norea?), Netwerkbijeenkomsten FG's in de zorg (2-3 per jaar), Positieve bewustwordingscampagne
"privacy in de zorg", Privacy & IB in fusie / overname / scheiding van zorgorganisaties, Privacy dashboard
tooling, Risicomanagement, Social media, Stem geven aan medewerkers, Toestemming, Uitwisseling van
medische gegevens in de zorg, Verwerkingsregister (hoeveel, hoe gedetailleerd, enz.), Visie van BoZ /
manifest, Wanneer wel/geen toestemming, Zorgtechnologie versus privacy by design
De veelheid aan onderwerpen geeft naar onze mening een duidelijke behoefte aan voor het doel van IPZorg. Er is veel te doen!
Wij beraden ons over welke onderwerpen we de eerste werkgroepen gaan inrichten.

Aangesloten organisaties - Werkgroepen
Samenkomen met werkgroepen kunnen we alleen maar doen wanneer jullie je aansluiten bij IP-Zorg. Als
zorgmedewerker zijn daaraan geen kosten verbonden. In het Reglement Aangesloten Organisaties
hebben we kort vastgelegd wat we van jullie verwachten.
Op dit moment wordt gewerkt aan een Leidraad voor Werkgroepen zodat verschillende werkgroepen op
dezelfde manier kunnen werken.
Wanneer je bij een zorginstelling werkt kun je je aanmelden via dit formulier.
Pleio
Aangesloten organisaties krijgen toegang tot het platform Pleio platform van CIP-Overheid. BInnen dit
platform bestaat de specifieke groep IP-Zorg.
Over hoe u zich hiervoor kunt aanmelden informeren wij u na aanmelding.

Kennispartners
Kennispartners zijn van belang voor het leveren van basisinformatie die werkgroepen kunnen benutten.
Zij hebben aantoonbare ervaring in de zorg- en welzijnssector en hebben kennis over de diensten of
producten die zij aanbieden. Zij hebben een goede staat van dienst en staan als zodanig bekend.
Het Bestuur besluit over aangaan van de samenwerking, op basis van de aangeleverde informatie op het
aanvraagformulier. Kennispartners worden betrokken bij onderzoeken, bijeenkomsten, ontwikkelen van
eisen, modellen of richtlijnen, zowel als bij opleidingen aan aangesloten organisaties.
Leidraad daarbij is inbreng van expertise en kwaliteit, boven een puur commercieel doel. Daarom is de
inbreng van Kennispartners streng geregeld in het Reglement Kennispartners.
Kennispartners kunnen zich aanmelden via dit formulier.

