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Gegevensbescherming



Verwerking persoonsgegevens?

Bron: https://www.trouw.nl/home/ggz-instelling-deelt-zonder-toestemming-uw-gegevens-
met-een-databank-~a52c13f2/

https://www.trouw.nl/home/ggz-instelling-deelt-zonder-toestemming-uw-gegevens-met-een-databank-~a52c13f2/


Verwerking persoonsgegevens?

(Prt screen oude website)



Verwerking persoonsgegevens?

Bron: http://zembla.vara.nl/seizoenen/2014/afleveringen/17-04-2014/cbp-doet-
onderzoek-database-gegevens-bij-nza

Bron: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/01_onderzoek_nza-dis.pdf

http://zembla.vara.nl/seizoenen/2014/afleveringen/17-04-2014/cbp-doet-onderzoek-database-gegevens-bij-nza
http://zembla.vara.nl/seizoenen/2014/afleveringen/17-04-2014/cbp-doet-onderzoek-database-gegevens-bij-nza
http://zembla.vara.nl/seizoenen/2014/afleveringen/17-04-2014/cbp-doet-onderzoek-database-gegevens-bij-nza
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/01_onderzoek_nza-dis.pdf


Verwerking persoonsgegevens?

EU Verordening Gegevensbescherming (Overweging 26):

“Om te bepalen of een natuurlijke persoon identificeerbaar is, moet rekening 

worden gehouden met alle middelen waarvan redelijkerwijs valt te 

verwachten dat zij worden gebruikt door de verwerkingsverantwoordelijke of 

door een andere persoon 

om de natuurlijke persoon direct of indirect te identificeren, bijvoorbeeld 

selectietechnieken.

Om uit te maken of van middelen redelijkerwijs valt te verwachten dat zij 

zullen worden gebruikt (…), moet rekening worden gehouden met alle 

objectieve factoren, zoals de kosten van en de tijd benodigd voor 

identificatie, met inachtneming van de beschikbare technologie op het 

tijdstip van verwerking en de technologische ontwikkelingen.”



Verwerking persoonsgegevens?



Gegevensbescherming in een notendop

Bron: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/avg_in_een_notendop.pdf



Gegevensbescherming in een notendop



Plichten (mede)verantwoordelijke

• Verwerking moet voldoen aan beginselen

– Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie, doelbinding, 

gegevensminimalisatie, juistheid, opslagbeperking, integriteit

• Verantwoording en naleving

– Registerplicht

– Functionaris gegevensbescherming

– Data Protection Impact Assessment (DPIA)

– raadpleging Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

– Data Protection by Design

– Beveiligingsmaatregelen

– Verwerkersovereenkomsten sluiten

– Respecteren rechten betrokkene

– Melden datalek



Datalekken

Wanneer is sprake van een datalek?

• een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de vernietiging, het verlies, 

de wijziging, de ongeoorloofde verstrekking of de ongeoorloofde 

toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte 

persoonsgegevens.

Bron: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/10000-datalekken-gemeld-2017#subtopic-5247



Datalekken



Sancties

Boetes

• Max. 20 miljard of 4% van de wereldwijde omzet

– Schendingen van meer inhoudelijke verplichtingen, zoals schenden 

toestemmingsvereiste

• Max. 10 Miljard of 2% wereldwijze omzet

– Schendingen meer procedurele aard, zoals niet voldoen aan 

meldplicht

Andere maatregelen

• Waarschuwing, berisping, opleggen lasten (zoals 

verwerkingsverbod)



Praktische AVG documenten

Autoriteit Persoonsgegevens

• AVG Regelhulp

– https://rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/avg/#/welkom

• AVG 10-stappenplan

– https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/ato

ms/files/2017-11_stappenplan_avg_online_v2.pdf

• Handleiding AVG

– https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files

/handleidingalgemeneverordeninggegevensbescherming.pdf

https://rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/avg/#/welkom
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/2017-11_stappenplan_avg_online_v2.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/handleidingalgemeneverordeninggegevensbescherming.pdf


Uitwisseling tussen 

zorgaanbieders



Elektronische cliëntenrechten

• Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in 

de zorg (Wabvpz)

– Was: Wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische 

gegevensuitwisseling 

Verwarring bij de PvdA (EK, 24 mei 2016, 33509, M, p. 10)

• “De leden van de PvdA-fractie gaan ervan uit dat het 

wetsvoorstel regels stelt voor de uitwisseling van alle medische 

informatie van cliënten tussen zorgverleners.” 

• “In de (…) wordt twee keer aangegeven dat het wetsvoorstel (..) 

niet van toepassing is op push-berichten. Dit leidt bij de PvdA-

fractieleden tot verwarring.”

Inleiding

Juridisch kader



Reikwijdte Wabvpz

• Gaat om pull-verkeer en het daarvoor beschikbaar stellen van 

gegevens in elektronisch uitwisselingssysteem

• Alleen elektronisch uitwisseling via systeem dat door 

meerdere zorgaanbieders wordt gebruikt

– Geen gevolgen uitwisseling ‘binnen de muren’ van de instelling

Inleiding

Pull- vs. push-verkeer



Push-verkeer

• Ene hulpverlener verstuurt zelf een bericht naar een andere 

hulpverlener

• Gaat dus om informatie-uitwisseling zoals deze altijd al 

plaatsvond, maar dan elektronisch (zoals e-mail)

Pull-verkeer

• Zorgaanbieder stelt gegevens beschikbaar via een 

elektronisch uitwisselingssysteem voor een groep van andere 

zorgaanbieders

• Initiatief tot raadpleging ligt bij een hulpverlener die 

werkzaam is bij een andere zorgaanbieder

Inleiding

Pull- vs. push-verkeer



Gedragscode EGiZ

• Uitdrukkelijke toestemming vereist voor beschikbaar stellen 

patiëntgegevens

• Dit vereiste volgt uit op dit moment geldende wetgeving

Wabvpz

• Stelt aanvullende eisen aan toestemming voor beschikbaar 

stellen van gegevens in uitwisselingssysteem (voor pull-

verkeer)

• Toestemming moet ‘gespecificeerd’  zijn

Pull-verkeer en toestemming



Wabvpz, wat maakt toestemming ‘gespecificeerd’?

• Bepaalde of alle gegevens

• Alle of bepaalde zorgaanbieders

– Dus: bieden van meer mogelijkheden dan generieke 

toestemming / ja of nee toestemmingsvraag.

 Discussie in veld en EK: is dit uitvoerbaar?

Gespecificeerde toestemming



Minister Schippers (EK, Nadere MvA, 33509, J)

• Drie jaar uitstel inwerkingtreding gespecificeerde 

toestemming, 1 juli 2020

• Toestemming per zorgaanbieder niet noodzakelijk. Keuze voor 

categorieën van zorgaanbieders is voldoende

– Voorbeelden duidelijke categorieën volgens minister: 

ziekenhuizen, apotheken, huisartspraktijken

• Toekomstbeeld minister: beheer toestemmingsprofiel door 

patiënt

– Regie bij patiënt zou administratieve lasten voorkomen

Gespecificeerde toestemming



Toestemmingsprofiel

 Alle zorgaanbieders (Ja)

 Geen andere zorgaanbieders (Nee)

 Bepaalde zorgaanbieders

 Huisartspraktijken

 Apothekers

 Ziekenhuizen

 …

 Alle gegevens

 Bepaalde gegevens

 Medicatielijst

 …

Gespecificeerde toestemming



Recht op elektronische inzage cliënt (per 1 juli 2020)

• In eigen medisch dossier (art. 15d Wabvpz)

• Overzicht van wie informatie beschikbaar heeft gesteld (art. 15e 

Wabvpz)

Elektronische inzage





Afronding


