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Tips voor het typen van 
de tekst: 

 

•  Gebruik maximaal  
6 opsommingstekens. 

•  Per zin maximaal  

6 woorden. 

•  Meer vertellen? Maak 
een nieuwe sheet. 

•  Cijferinformatie in 

een aparte sheet. 

De kern 
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Tips: 
 

•  Deze dia is optioneel. 

•  Als u een grafiek 
invoegt, wordt 

automatisch het 

juiste kleurenpalet 

gebruikt. 

Hulpmiddelen 

•  Digitalisering in de zorg 
•  ”alles wordt nu eenvoudiger” 
•  “Betere registratie mogelijk” 
•  “privacy beter gewaarborgd” 

•  (landelijk) EPD 
•  5 April 2011 “zwarte dag”? 
•  Ontwikkeling EPD door verschillende marktpartijen 

•  NU wordt alles beter (evolutie!) voor iedereen! 
•  Echter, nog even regelgeving aanpassen 
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Tips: 
 

•  Deze dia is optioneel. 
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Wetgeving 

•  Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst 
(WGBO) en in de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) 

 
•  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

•  KNMG: “Alleen per e-mail wanneer voldoende beveiligd” 

•  FMS voorzitter MARCEL DANIËLS: “Privacy discussie 
vertraagt uitwisseling medische data” 

•  Security officers: “ Gij zult niet mailen” 
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Tips: 
 

•  Deze dia is optioneel. 

•  Als u een grafiek 
invoegt, wordt 

automatisch het 

juiste kleurenpalet 

gebruikt. 

Privacy van patiënten bij elektronische 
gegevensuitwisseling 
 •  Project uit het 2e periode-programma ‘Regionale 

Oncologienetwerken’ – Citrienfonds 

•  Gesprekken met: 
•  AP, juristen, advocaten, patientenvereniging, 

security-officers, ICT specialisten ….. 
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Tips: 
 

•  Deze dia is optioneel. 

•  Als u een grafiek 
invoegt, wordt 

automatisch het 

juiste kleurenpalet 

gebruikt. 

“ AVG werkt met u mee” 
 

•  “In overleg met en in belang van patiënt mag alles” 
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“ nu de ICT nog!” 


