' Alle kwaliteits- en informa�ebeveiligingsprocessen bij elkaar '
' Beveiligd delen en communiceren'
' Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg '
' ISO 9001:2015 '
' NEN 7510 '
' DPIA '

Digitaal KwaliteitsDossier
Het dossier waarin u uw zaken omtrent
kwaliteit en informa�ebeveiliging bijeen brengt.
Het bestaat uit verschillende modules en is
zowel uw KMS, ISMS als uw AVG registra�e.
Module Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
Is een container voor gegevens die nodig zijn
om aantoonbaar te maken dat een zorgorganisa�e voldoet aan het Kwaliteitskader
Verpleeghuiszorg. Levert u verpleeghuiszorg of
Wlz-zorg thuis, dan verlangt dit kader dat u
openbaar maakt hoe u invulling gee� aan
verbeteren en/of behouden van kwaliteit.
• Per onderdeel wordt een concept gemaakt.
Het concept wordt beoordeeld en
goedgekeurd. Een revisiedatum wordt aan
het onderdeel gekoppeld.
• Elk onderdeel kan gereviseerd worden en
voorzien worden van een realisa�edatum.
• Automa�sch wordt alles gebundeld in het
Jaar Kwaliteitsplan en -verslag wat
vervolgens gepubliceerd kan worden.
Module ISO 9001:2015
Is een set digitale sjablonen op basis van ISO
9001 waarmee u snel en eenvoudig een
kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) kunt
opze�en en beheren.

Module NEN 7510
Naast de cer�fica�etrajecten op kwaliteit, wordt het steeds belangrijker om de
cer�fica�e rondom informa�ebeveiliging geregeld te hebben. De module NEN
7510 is direct te gebruiken voor het ISMS (Informa�on Security Management
System), ofwel een managementsysteem voor informa�ebeveiliging.
Module DPIA
Een Data Privacy Impact Assessment of Gegevensbeschermingseffectbeoordeling is bedoeld om inzicht te krijgen hoe de privacy van betrokkenen
geborgd is. In het kader van de AVG is het verplicht om voor bepaalde
gegevensverwerkingen een DPIA uit te voeren.
In het dynamische DPIA-formulier vult u eenvoudig al uw gegevens in.
Samenwerken aan een DPIA-formulier is makkelijk door het eenmalig
beschikbaar te stellen aan derden.
Beveiligd delen en communiceren
• Per formulier eenmalige toegang geven aan derden.
• Het upload-portaal eenmalig beschikbaar stellen. Bestanden kunnen
worden geüpload, gedownload en worden verwijderd.
• Voor het delen van hele dossiers gebruikt u de back-up module.
Beveiligd delen en communiceren; de oplossing voor het versturen van
privacygevoelige documenten en bestanden. Hét alterna�ef voor beveiligd
mailen!
Module Back-up
De back-up module faciliteert u in het
• maken van back-up's van uw dossiers,
• maken van geanonimiseerde dossiers tbv auditors,
• �jdelijk toegang geven tot dossiers (bewerken van dossier is niet mogelijk,
wijzigingen worden real�me weergegeven).
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