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FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING IN DE ZORG 
 

Als organisatie binnen het zorgdomein beschikt u over veel persoonsgegevens. Daarbij 

verwerkt u veelal op grote schaal informatie over de gezondheid van uw cliënten of patiënten. 

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is geregeld dat u daarom een 

Functionaris voor gegevensbescherming (FG) moet aanstellen. De FG houdt toezicht op de 

wijze waarop uw organisatie de AVG toepast en naleeft. Het is vaak ook uw sparringpartner 

voor alle vragen en actiepunten over verwerking van persoonsgegevens. De FG neemt daarom 

niet alleen een prominente rol in, maar ook een proactieve houding aan. U kunt 

vanzelfsprekend ook een FG aanstellen als dit niet verplicht is.  In deze flyer leest u wat wij voor 
u kunnen betekenen.  

 



Uw organisatie en persoonsgegevens  

U wilt vooral dat doen waarin u goed bent, namelijk de beste zorg bieden. Maar of u dit nu doet als 

landelijke zorginstelling of als kleine dienstverlener, in alle gevallen hebt u dag in dag uit te maken 

met informatie over de gezondheid van degenen die u helpt. Dit kunnen zorgindicaties of 

vergoedingenstaten zijn, diagnoses of voortgangsverslagen, maar gemene deler zal zijn dat er een 

medisch component aan verbonden is. En daarmee zijn het volgens de AVG bijzondere 

persoonsgegevens waarmee u extra zorgvuldig dient om te gaan. Deze zorgvuldigheid wordt op 

onafhankelijke wijze getoetst door een FG.  

 

De voordelen van een externe FG 

De FG houdt op onafhankelijke en onpartijdige wijze toezicht op de toepassing en naleving van de 

AVG binnen een organisatie. Hij beschikt over voldoende parate kennis over de AVG en andere 

Europese en Nederlandse privacyrechtelijke wet- en regelgeving. Vanwege de vereiste 

onpartijdigheid en onafhankelijkheid is het beleggen van deze rol op managementniveau niet 

mogelijk. De afdeling legal & compliance neemt vaak al een adviserende rol in. Tot slot hebben 

uitvoerende collega’s doorgaans niet de capaciteit om alle ins & outs rondom de voortdurend 

veranderende wetgeving te monitoren.   

 

Van Gelder Advocaten als uw FG  

Wij verzorgen voor diverse zorgorganisaties de rol van FG. Wij bieden daarmee doorlopend onze 

brede expertise op het gebied van privacy en zorgen ervoor dat u een deskundig professional aan 

uw organisatie verbindt. Wij werken doorgaans op abonnementsbasis, afgestemd op uw behoeften.  

 

De voordelen nog eens op een rij:  

• u haalt jarenlange ervaring in huis;  

• u profiteert van documenten en procedures, toegesneden op de AVG;  

• u bent verzekerd van een onafhankelijke, onpartijdige en deskundige professional;  

• doorlopende beschikbaarheid, ook in het geval van calamiteiten zoals een datalek; 

• registratie bij de Autoriteit Persoonsgegevens als uw gecertificeerde FG.  

 

Met het inschakelen van een externe FG van Van Gelder Advocaten hebt u een toegankelijke FG 

dichtbij. Bent u benieuwd naar onze dienstverlening? Wij ook naar die van u! Bel of mail ons voor 

een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Wij zijn bereikbaar via 088-8840840 of via het e-mailadres 

privacyrecht@vangelderadvocaten.nl.  

 
Op onze dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.   


