
Medewerkers in de zorg leren veilig omgaan met vertrouwelijke informatie

Aanpasbaar aan de behoefte van de zorgorganisatie en zijn medewerker

De cursus maakt de AVG levendig door animaties, praktische tips & prikkelende vragen

Medewerkers kunnen zelf een account aanmaken middels een vouchercode

De e-learning kan worden ingebouwd in een webversie of de eigen LTI-leeromgeving

Cursusinhoud wordt bijgewerkt naar aanleiding van de laatste stand van zaken rond de AVG

Elke medewerker krijgt twee herkansingen om de module te behalen

De cursus wordt per medewerker voor één jaar open gezet

Sjors verzorgt enkele cliënten thuis. Maar het is een
pechdag; er zijn problemen bij de ICT-afdeling en

hij kan op zijn tablet niet noteren wat hij bij de
cliënten heeft gedaan en hoe lang hij er is geweest.
Lastig! Sjors noteert alvast het belangrijkste op een

kladje. Wat zou jij daarna doen in zo’n situatie?

Wat doe je?

Bewus tword ing  b i j  medewerke rs

E-learning
privacy

Gemiddeld afgerond
binnen 30 minuten

ZorgPlus module voor
één punt

geaccrediteerd bij V&V

Aantoonbaar vergroten
bewustzijn medewerkers

omtrent de AVG en NEN 7510

6,50 excl. BTW per gebruiker 
voor participanten Sleutelnet

8,50 excl. BTW per gebruiker
voor niet participerende
zorgaanbieders

Interesse of
vragen:

info@sleutelnet.nl
071-5140130

Scan mij! Doe de demo en
check of jij onderstaande

testvraag goed hebt.

Aanvullende info: https://www.sleutelnet.nl/diensten/avge-learning



Gaat over persoonsgegevens buiten het
Elektronisch CliëntenDossier (ECD), In te zetten
voor medewerkers van facilitaire diensten.
 
Onderwerpen: algemene onderwerpen
(vertrouwelijke cliëntgegevens, vertrouwelijke
medewerkersgegevens, het melden van
incidenten en mogelijke datalekken, veilig
omgaan met wachtwoorden, veilig e-mail
ontvangen; phishingmail, veilig mailen op je
werk en privé, informatieveiligheid en
verantwoordelijkheid).

De e-learning is dooronze FG groep als beste
verkozen op basis van een uitgebreid pakket
van eisen die de regio heeft opgesteld. 

Safia wordt gebeld met de vraag om
zorginformatie. De beller zegt dat hij de buurman
en beste vriend van de cliënt is. Safia weet dat de

cliënt zich eenzaam voelt en dit is een mooie
gelegenheid om dat aan de beller te laten weten.

Wat moet Safia doen?

Veilig omgaan met vertrouwelijke informatie is van belang voor alle medewerkers, óók voor
medewerkers die geen toegang hebben tot zorginformatie van cliënten of een ander

deskundigheidsniveau hebben. Daarom bieden wij de volgende drie modules aan:

Geschikt voor alle medewerkers die in
aanraking komen met cliëntinformatie, zowel
administratief als zorginhoudelijk. Men kan
hiermee één PE-punt verkrijgen bij deelname
aan register V&V.
 
Onderwerpen: algemeen en zorggerelateerd
(informatieverzoek derden, collegiale
afstemming, sociale media en je werk, veilig
omgaan met IT-middelen, veilig werken buiten
kantoor, veilig werken, ook onder stress,
informatie-uitwisseling in het sociaal domein).

 Persoonsgegevens en recht op privacy
 Veilig omgaan met wachtwoorden
 Veilige e-mail herkennen en veilig 

 Sociale media en je werk
 Meld incidenten! Dus ook datalekken
 Veilig omgaan met IT-middelen

In de e-learning lopen we met
medewerkers in een zorginstelling mee in
situaties waar vertrouwelijke informatie
verwerkt wordt. Aan de orde komen
onderwerpen als:

 e-mailen

Dit is een vereenvoudigde
versie van ZorgPlus. Deze is
geschikt voor de
deskundigheidsniveaus 2 en 3
en voor vrijwilligers.
 
Onderwerpen: vereenvoudigde
versie samengesteld uit
algemene en zorggerelateerd
onderwerpen

Bewus tword ing  b i j  medewerke rs

Wat doe je?

Algemeen

Zorg

Zorg

Interesse of
aanvullende info:
info@sleutelnet.nl

071-5140130

E-learning
privacy

6,50 excl. BTW per gebruiker 
voor participanten Sleutelnet

8,50 excl. BTW per gebruiker
voor niet participerende
zorgaanbieders

Aanvullende info: https://www.sleutelnet.nl/diensten/avge-learning

ZorgPlus

Elke organisatie krijgt een monitoraccount. De monitor is het
eerste aanspreekpunt en monitort de voortgang. Sleutelnet
vervult als beheerder de helpdeskfunctie voor de monitoren

Scan mij! Doe de demo en
check of jij onderstaande

testvraag goed hebt.


