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Met wie is een AVG verwerkersovereenkomst nodig ? 

Afspraken met: Leveranciers status  per 8 mei  2018  ; reactie van de leverancier 

   

Intermediair voor declaraties Vecozo Geen verwerkersovereenkomst, maar een aansluitovereenkomst. “Deze nieuwe 
aansluitovereenkomst wordt vanaf september 2018 door Vecozo aangeboden aan haar 
klanten.” 

   

Gegevens verwerkers Nivel 18 april: Wij zijn met de AVG bezig, onze jurist heeft er al veel mee gedaan ook in het 
kader van de Nivel  Zorgregistraties… 

 Qualizorg We hebben in maart een communicatie uitgedaan middels een bericht. Het gehele 
bericht kun je hier vinden: https://www.qualiview.nl/nieuws-detail/1173. Dus aangaande 
de verwerkersovereenkomst hoeft een logopedist zich geen zorgen te maken.    

 Mediquest Om onze klanten te helpen, hebben wij verwerkersovereenkomsten opgesteld die een 
heldere omschrijving geven van de gegevens die wij ontvangen, de 
verwerkingsactiviteiten die wij uitvoeren, de bewaartermijnen van de data en wie onze 
sub-verwerkers zijn. Deze hebben wij aan onze klanten toegestuurd ter ondertekening. In 
deze verwerkersovereenkomsten staan ook nogmaals de dataleveringen die wij doen 
opgenomen. Klanten die bezwaar hebben tegen één of meerdere leveringen, krijgen een 
aangepaste versie toegestuurd. 

 CTO Logo Wij zijn momenteel (10 april) onze algemene voorwaarden aan het aanpassen en een 
verwerkersovereenkomst aan het opstellen. Deze twee worden onlosmakelijk onderdeel 
van onze dienstverlening. Wij hopen deze beide eind van deze week (week 15) af te 
hebben. Dan zullen wij onze klanten op de hoogte stellen van de wijzigingen in de 
algemene voorwaarden en de verwerkersovereenkomst ter beschikking stellen.  

 Kwaliteitsregister Paramedici Zijn er nog mee bezig. 

 Vektis Aantal jaar geleden hebben we hier al op geanticipeerd met de invoering van 

onze Algemene Voorwaarden voor registratie in het AGB-register 

https://www.qualiview.nl/nieuws-detail/1173


 
 

(https://www.agbcode.nl/Bestanden/PDF/Algemene_voorwaarden_AGB-

register_Vektis-Zorgpartij.pdf). 

Vooralsnog voeren we geen aanpassingen uit. 

   

EPD software leveranciers Intramed Nog geen beschikbaar, wel een checklist. Er komt een nieuwe overeenkomst. 

 Incura / Winbase Verwerkersovereenkomst is beschikbaar. Deze combinatie van SLA en 
verwerkersovereenkomst  is  door de NVLF jurist beoordeeld. NVLF is de reactie van de 
jurist aan het beoordelen. 

 James We zijn NEN 7510 gecertificeerd en zijn inmiddels ook gereed voor de AVG. Op onze 

website staat een blog met praktische informatie over de AVG. https://www.james-
software.nl/avg/ 

 Evry Nu een bewerkersovereenkomst, wordt voor 25 mei een verwerkersovereenkomst. 

   

   

Administratief Accountant Afstemmen met uw eigen accountant 

 Salaris administratie kantoor Afstemmen met uw eigen salarisverwerker 

   

Divers Website beheerder Afstemmen met uw eigen website beheerder 

   

   

 

U hoeft géén verwerkersovereenkomst af te sluiten met: 

 Collega zorgverleners, zoals collega logopedisten, andere paramedische zorgverleners, huisartsen, ziekenhuizen, audiologische centra, etc . 

 Zorgverzekeraars 

 Ouders 

 Scholen 

 Solvo.nl  

 Auditbureaus  HCA en KIWA 
 

N.B. : Dit document wordt periodiek geactualiseerd. 
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