Beste Lezer,
Je ontvangt de eerste Nieuwsbrief van IP-Zorg, platform voor informatieveiligheid en privacy in de zorg.
IP-Zorg heeft ten doel bij te dragen aan de verbetering van de informatieveiligheid en privacy binnen de
zorg- en welzijnssector.
In deze nieuwsbrief:
- Informatiebijeenkomst
- Aangesloten Organisaties. Meld je aan!
- Werkgroepen
- Kennisplatform cip.pleio.nl
- Actueel Nieuws
- Deel deze Nieuwsbrief
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Stichting IP-Zorg

Eerste bijeenkomst IP-Zorg
Op donderdag 7 november organiseerden wij de
informatiebijeenkomst Informatieveiligheid en
Privacy. Met ruim 60 deelnemers is die naar onze
mening geslaagd te noemen. Naast enkele
inhoudelijke presentaties rondom
Informatieveiligheid en Privacy informeerden wij
de deelnemers over de oprichting van de
Stichting IP-Zorg. De presentaties zijn te vinden
op de website.

Aangesloten Organisaties: Meld je aan!
Tijdens en na de bijeenkomst van 7 november hebben we veel reacties gekregen;
aanmeldingen voor de Nieuwsbrief en ook aanmeldingen om als organisatie aan
te sluiten. Vooral dit laatste is van groot belang. Hoe meer zorgorganisaties zich
bij ons aansluiten, hoe meer kennis en kunde worden ingebracht in de
werkgroepen, hoe meer we kunnen betekenen op het gebied van
informatieveiligheid en privacy voor de zorg.
Bij deze dus de oproep: kijk op de website bij het menu Zorginstellingen; staat
jouw organisatie er nog niet bij, vul dan het Aanmeldformulier aangesloten
organisaties in! Zo kun je bijdragen aan werkgroepen van IP-Zorg.

Aanmelden Aangesloten Organisatie

Werkgroepen
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Kennisplatform cip.pleio.nl
IP-Zorg werkt samen met CIP Overheid; het Centrum voor Informatieveiligheid en Privacybescherming.
We kunnen gebruik maken van het kennisplatform cip.pleio.nl. Op dat platform is allerhande materiaal
beschikbaar, worden discussies gevoerd, is er een ‘Privacy Vraagbaak’ en kunnen mensen elkaar
vinden aan de hand van kennis die ze willen delen. En voor geïnteresseerden in de zorgsector is de
groep IP Zorg aangemaakt.
Medewerkers van bij de Stichting IP-Zorg aangesloten organisaties en van kennispartners kunnen lid
worden van de groep IP Zorg op cip.pleio.nl. Ga daarvoor naar de website IP-Zorg / Reglementen en
Besluiten / Aanmelding Groep IP Zorg.

Actueel nieuws
1.

Er is een nieuwe Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg gepubliceerd.
In deze nieuwe Gedragscode EGiZ zijn speciefieke AVG eisen verwerkt, evenals de Wet
Aanvullende Bepalingen Verwerking van Persoonsgegevens in de Zorg (WAB-VPZ) en het
Besluit Elektronische Gegevensverwerking door Zorgaanbieders.

2.

Er is door het Informatieberaad Zorg een statusoverzicht gepubliceerd dat aangeeft hoe ver
leveranciers aangeven te zijn met het voldoen aan de NTA 7516, de nieuwe norm voor veilig
e-mailen in de zorg. Natuurlijk kan hier nog geen zekerheid aan worden ontleend. Die
zekerheid is er pas na certificering, naar verwachting vanaf april/mei 2020.

3.

De landelijke voorziening voor de gespecificeerde toestemming in het kader van de WABVPZ gaat niet door !!! Daarmee is het ook niet mogelijk om op 1 juli 2020 aan dit onderdeel
van de WAB-VPZ te voldoen en zal waarschijnlijk dit deel van de wet worden ingetrokken !!
Het beoogde landelijke toestemmingsregister werd na onderzoek als onwerkbaar bestempeld.
Echter, wat dit betekent voor het gebruik van elektronische uitwisselingssystemen (systemen
waarbij gegevens opvraagbaar zijn voor nog onbekend later gebruik, in plaats van een al
aanwezige behandelrelatie) is nog niet bekend.

Op CIP Pleio kun je in het onderdeel IP-Zorg de hiervoor genoemde documenten vinden. Nog niet
geregistreerd op CIP Pleio ? Wij raden aan dit zo snel mogelijk alsnog te doen. Hier lees je hoe je dat
kunt doen.

