
 
 
 
 
 
 

 

Over de helpdesk 

De meeste zorgverleners en sociaalwerkorganisaties zijn al volop aan de slag met de implementatie 

van de nieuwe privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Via de 

koepelorganisaties is hierover al de nodige informatie verspreid: artikelen, brochures, veelgestelde 

vragen en de bijbehorende antwoorden. Om die informatie goed toegankelijk te maken voor alle 

betrokkenen in de zorg en het sociale domein, is er nu de AVG-Helpdesk voor Zorg en Welzijn. 

 

 

www.AVGhelpdeskzorg.nl 
 

 

Voor wie 

Werk je in de zorg of het sociaal domein? Dan kun je vanaf nu (ook) bij de AVG-Helpdesk terecht 

met al je vragen over privacy in het algemeen en de AVG in het bijzonder. 

Voor zorgaanbieders die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de AVG komt er vanaf 22 

mei a.s. nog een aparte telefonische hulplijn bij. Daar sturen we een apart bericht over. 

 

Initiatief 

Deze helpdesk is een samenwerking tussen koepelorganisaties in de zorg en het sociaal domein en 

het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. 

Door afstemming met de Autoriteit Persoonsgegevens zorgen we voor eenduidige informatie op deze 

website. 

 

Hoe werkt het 

Steeds meer vragen en antwoorden over de AVG in de zorg en het sociale domein vind je bij 

Onderwerpen. Wekelijks komt er nieuwe en met de Autoriteit Persoonsgegevens afgestemde 

informatie bij. 

Vanuit koepelorganisaties komen er ook steeds meer modellen en handreikingen beschikbaar. Bij 

Documenten delen wij de meest gebruikte varianten. 

 

Staat jouw vraag er nog niet tussen, of kun je niet uit de voeten met de antwoorden? Stel ons je 

vraag via AVGhelpdeskzorg@minvws.nl. We stemmen het antwoord af met de Autoriteit 

Persoonsgegevens en komen - meestal binnen een week - bij je terug. Bij ingewikkelde vragen of 

vragen met een zware juridische component kan het langer duren. 

 

Disclaimer | De AP heeft het laatste woord 

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor 

bescherming van persoonsgegevens. Een van de belangrijkste wetten is de AVG. 

 

 

Aansluiten 

Bij de start van de AVG-Helpdesk voor Zorg en Welzijn doen dertien koepelorganisaties mee. Staat 

jouw organisatie er nog niet tussen, en ben je bereid om de FAQ’s van jouw organisatie te delen met 

de rest van de collega’s in het zorgveld en sociale domein? Neem contact op met Karoline Moors. 

Om afspraken te maken over het delen van onze gezamenlijke kennis, kunde en expertise. 

 

 

Meer weten 

Voor vragen over de AVG-Helpdesk of meer informatie over hoe aan te sluiten neem je contact op 

met Karoline Moors - projectleider AVG-Helpdesk - of Rianne Blacquière, programmamanager 

AVG@VWS. 
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