
VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE OVERHEID,
PRIVATE ORGANISATIES, IN DE ZORG EN UZELF

– Wat zijn de mogelijkheden, de beperkingen en de (mogelijke) risico’s? -

Voor bewindvoerders, mentoren & curatoren

● Datum: 22 juni 2023 van 13.00 – 17.15 ● Duur: 4 uren
● Docent: mr. Anna Marie de Klerk (jurist & psycholoog)

● Locatie: De Fabriek, James Wattstraat 4, 8912 AR Leeuwarden (gratis parkeren) 
● Investering: € 295 (plus 21% BTW) – thee/koffie wordt verschaft 

Inschrijvingsformulier.►  Klik hier

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

- U kunt tot 2 weken voor de training onderwerpen voorstellen 
zodat deze in de training verwerkt kunnen worden -

Inleiding
In uw dagelijkse praktijk van de verwerking van persoonsgegevens van uw cliënten kunnen er 
allerlei vraagstukken en dilemma’s opduiken. U heeft er vast al mee te doen gehad. Bijvoorbeeld: 
(i) gemeenten die allerlei persoonsgegevens van uw cliënten opvragen waarvan het de vraag is of 
deze wel noodzakelijk zijn, (ii) ondersteuningsplannen Wmo 2015 met een te gedetailleerde 
uiteenzetting van de persoonlijke levenssfeer van uw cliënt, (iii) u vraagt om gezondheidsgegevens 
van een cliënt aan een (huis)arts, psycholoog of psychiater, maar krijgt nul op het rekest, óf (iv) een
cliënt die uw e-mailwisseling met het gemeente, wijkteam of hulpverleners wil inzien om zich 
ervan te vergewissen wát u over hem of haar heeft geschreven. Wat zou u in deze en andere 
situaties kunnen (behoren te) doen? 

Onderwerpen
In de training wordt aan de hand van huidige en toekomstige wetgeving, rechtspraak en casuïstiek
ingegaan op onder meer het volgende: 

● Doorgeven van persoonsgegevens van uw cliënten.  Waaraan toets u of u deze gegevens ook
     echt aan bijvoorbeeld een gemeente of hulpverlener kan/moet doorgeven? 
● Bewaartermijnen. Hoe stelt u vast dat u niet meer persoonsgegevens van uw cliënten bewaard 

dan nodig? Denk bijvoorbeeld aan allerlei documenten waarin gegevens over de gezondheid,  
strafrechtelijke gegevens of andere privacy gevoelige gegevens in staan. 

● Inzagerecht  in  uw dossier.  Heeft uw cliënt  recht  op  een kopie  van  uw dossier,  WhatsApp  
berichten en e-mailwisselingen waarin persoonsgegevens van de cliënt worden verwerkt? 

● Het medisch beroepsgeheim in een notendop: in leven zijnde & overleden patiënten.
● Elektronische verwerking van persoonsgegevens in de zorg.  Stand van zaken en toekomstige  

ontwikkelingen in Nederland en de Europese Unie.
● Privacy schending door o.a. de gemeente, hulpverleners of uzelf. Wat houdt dit in? Hoe zit het 

met het eisen van een schadevergoeding door/voor uw cliënt? 
● Uw bedrijfsvoering: gebruik van Google Analytics op uw website. Is dit onwettig? Informatie  

delen over cliënten via WhatsApp: (g)een goed idee? Wat zijn de alternatieven? 
● Toekomstige wetgeving o.a. Europees Digitaal ID met zgn. wallets waarin allerlei gegevens over 

de persoonlijke levenssfeer van elke burger zijn vastgelegd en een Centrale Bank Digitale Euro. 

http://adkjuridischadvies.nl/wp-content/uploads/2023/01/INSCHRIJFFORMULIER-TRAININGEN-2023.pdf

