
ACTUALITEITEN PRIVACY IN HET SOCIAAL DOMEIN EN DE ZORG 
– Rechten patiënt/cliënt en bevoegdheden curator & mentor –

Voor mentoren & curatoren

● Datum: 29 juni 2022 van 9.30 – 16.30. ● Duur: 6 uren; 6 PE-punten
● Docent: mr. Anna Marie de Klerk (jurist & psycholoog)

● Locatie: De Fabriek, James Wattstraat 4, 8912 AR Leeuwarden (gratis parkeren) 
● Investering: € 385 (plus 21% BTW) - thee, koffie en lunch wordt verstrekt.

 Inschrijvingsformulier.►  Klik hier.

NB. De training (al dan niet op maat gemaakt) kan ook als Incompany Training 
bij u op locatie plaatsvinden. 

- Er is voldoende tijd voor discussie en inbreng van uw eigen ervaringen -

Algemeen
De verwerking en bescherming van persoonsgegevens van uw cliënten betreffende 
begeleiding, verpleging, verzorging en behandeling, is in een verscheidenheid van wetten en 
regels vastgelegd. Onder andere: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de 
Wmo 2015, de Wlz, de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo), de
Zorgverzekeringswet, de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang. 

Doel
Het vergt nogal wat om bij het bestaan van al deze verschillende wetten en regels, de bomen
door het bos te kunnen zien. Het doel van deze training is om ‘alles’ op een rijtje te zetten 
zodat u uw werkzaamheden als curator of mentor goed kunt uitvoeren. 

Onderwerpen
De onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer: 

● De AVG op hoofdlijnen en de relatie AVG en de wetten in het sociaal domein en de 
zorg; 

● De vereisten voor een rechtsgeldige toestemming; 
● De omvang en het belang van de geheimhoudingsplicht van BIG-geregistreerden en 

de aard van de geheimhoudingsplicht van niet-BIG-geregistreerden, ambtenaren 
curators en mentoren alsmede de gronden voor de doorbreking van de 
geheimhoudingsplicht van BIG-geregistreerden; 

● De rechten van betrokkene bij de verwerking en bescherming van persoonsgegevens;
● Privacy en de verwerking en bescherming van persoonsgegevens in de bemoeizorg en

veiligheidshuis; 
● De verwerking van persoonsgegevens bij incidenten en calamiteiten, geweld in de 

zorgrelatie en melding van huiselijk geweld & kindermishandeling; 
● De rol/bevoegdheden van de curator en mentor bij de verwerking en bescherming 

van persoonsgegevens van hun cliënten.  
 

http://adkjuridischadvies.nl/wp-content/uploads/2022/03/INSCHRIJFFORMULIER-TRAININGEN-2022.pdf

