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Introductie 
 
De wereld verandert rap door steeds snellere, meer toegankelijke, handzamere 
en vooral betaalbare digitale technologie. Ook de psychologen van het NIP 
ontkomen niet aan deze revolutie: papieren dossiers worden met snel tempo 
vervangen door digitale versies. De digitalisering heeft echter ook een 
keerzijde, aangezien gevaren als computervirussen, hackers en 
cyberterroristen op de loer liggen. Ook minder spectaculaire gevaren kunnen 
het leven van de psycholoog immers zuur maken, zoals computerstoringen, 
verlies van USB sticks met daarop gevoelige informatie en het per ongeluk 
wissen van belangrijke gegevens. Tenslotte vormt de opkomst van “cloud 
computing” een uitdaging in de toekomst, maar deze valt vooralsnog buiten de 
scope van dit document. 
 
Vuistregels 
In het kader van het kwaliteitsstreven van het NIP en de wens om verantwoord 
om te gaan met cliëntgegevens in het digitale tijdperk kwam de sector Arbeid & 
Organisatie NIP tot het besluit om alle leden van het NIP een handreiking 
bieden op het gebied van de vorming en beheer van digitale dossiers. Deze 
vuistregels dienen om inzicht te krijgen in de gevaren van de digitale wereld en 
laten tevens zien hoe met deze om te gaan met betrekking tot het gebruik van 
digitale cliëntendossiers. Om de problemen en gevaren in beeld te krijgen is op 
2 juli 2010 een workshop georganiseerd. Die werd begeleid door Michiel 
Broekhuijsen van Andarr Technology Services. Aanwezig op de workshop 
waren: Rinske Frima, Henk Geertsema, Evert Hummelen, Paul Kop, Richard 
van de Loo, Liesbeth Niessen, Rosalinde Visser en Anne-Marie van Zijl.  
Het resultaat van deze workshop is dit document. 
 
 
 
Regels en klachtenprocedure 
Het wettelijk kader voor de omgang met privacygevoelige informatie wordt 
gevormd door de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) ,voor zover van 
toepassing, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (Wgbo) 
en de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG, 
relevant vanwege het wettelijk vastgelegde beroepsgeheim voor psychologen 
die werkzaam zijn binnen de individuele gezondheidszorg). Psychologen die lid 
zijn van en/of geregistreerd zijn bij het NIP zijn tuchtrechtelijk aansprakelijk op 
grond van de Beroepscode voor psychologen. De relevante artikelen uit de 
beroepscode zijn mede gebaseerd op de bepalingen van bovengenoemde 
wetgeving. Zo nodig wordt ook verwezen naar de KNMG-Richtlijn ‘Online Arts-
Patiënt Contact’.
Het Reglement voor het Toezicht van het NIP beschrijft de te volgen procedure 
als iemand een klacht indient tegen een NIP-psycholoog. Hierin staan de eisen, 
richtlijnen en gedragsregels vermeld die aan het beroepsmatig handelen van 
een psycholoog worden gesteld. 
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Risico’s 
De vuistregels zijn opgesteld op basis van de tien meest urgente risico’s die 
tijdens de workshop naar boven zijn gekomen. Dit zijn:  
 

1. Back-up van digitale cliëntendossiers 
2. Gebruik van mobiele media zoals USB sticks 
3. Storingen in computerapparatuur  
4. Gebruik van wachtwoorden 
5. Gegevensverstrekking aan derden 
6. Beveiliging van de werkplek zoals laptop en PC  
7. Onveilige configuratie van softwarepakketten 
8. Onbevoegde inzage in dossiers  
9. Vernietigen van dossiers 
10. Beveiliging van e-mail 

 
De deelnemers aan de workshop zijn zich ervan bewust dat deze tien risico’s 
slechts een selectie vormen en niet alles afdekken. Dat heeft enerzijds te 
maken met de dynamiek van de technische ontwikkelingen, anderzijds met de 
breedte van dit onderwerp. Risico’s die nog nadere aandacht en uitwerking 
behoeven zijn bijvoorbeeld: externe data-opslag van cliëntgegevens bij 
testleveranciers en de borging van de vertrouwelijkheid van digitaal 
aangeleverde cliënt/kandidaat-rapportages bij de opdrachtgever (werkgever). 
Wij houden ons daarom aanbevolen voor aanvullingen. 
 
De vuistregels zijn bedoeld voor psychologen die lid zijn van het NIP en/of bij 
het NIP zijn geregistreerd en die werken met digitale dossiers of bezig zijn met 
het digitaliseren van dossiers.  
 
Om de leesbaarheid te vergroten is elk risico uitgewerkt op slechts één pagina. 
Elke risico wordt kort omschreven, gevolgd door een paragraaf over de 
aanbevolen maatregelen die dit risico kunnen beperken en een paragraaf met 
extra informatie die de lezer kan helpen om de aanbevolen maatregelen te 
realiseren.  
 
Tevens is, indien van toepassing, in de linkermarge van elke pagina een katern 
geplaatst met nuttige tips en links naar websites voor meer informatie. 
 
In deze vuistregels worden verwijzingen opgenomen naar software-applicaties 
die kunnen helpen om bepaalde risico’s te beperken. De genoemde software 
zal echter niet voor iedereen en in elke situatie geschikt zijn. De keuze van 
geschikte software en oplossingen dient altijd te worden afgestemd op de 
behoefte van de psycholoog in kwestie. 
 
 
Wij wensen u veel leesplezier! 
 
Sector Arbeid & Organisatie NIP  
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1. Back-up van digitale cliëntendossiers 
 

1.1. Risico 
 
Veel leden van het NIP maken in de dagelijkse praktijk regelmatig gebruik van 
een laptop. Hierop zijn vaak (alle) cliëntendossiers opgeslagen. Het verliezen 
van en/of onherstelbaar beschadigd raken van deze dossiers heeft grote 
gevolgen voor de psycholoog en diens cliënten. Mogelijke oorzaken kunnen 
zijn: 
 

• Diefstal van de laptop in de trein of auto; 
• Per ongeluk verwijderen van een digitaal dossier; 
• Laptop zodanig beschadigd dat de dossiers niet meer toegankelijk zijn; 
• Etc. 

 
Zonder beveiligingsmaatregelen is de kans vrij groot dat de psycholoog zijn 
dossiers kan verliezen. 
 

1.2. Aanbevolen maatregelen 
Om te voorkomen dat digitale dossiers verloren en/of beschadigd raken, is het 
belangrijk om hiervan regelmatig een back-up te maken naar bijvoorbeeld een 
externe USB hard disk. Zodra er iets gebeurt, kan er altijd worden teruggevallen 
op een recent gemaakte back-up. 
 
Bij het maken van back-ups dient aandacht te worden besteed aan het 
volgende: 
 
1. Maak eenmaal per dag een back-up van de dossiers. Veel back-up 

software is ook in staat om een back-up van het dossier te maken zodra 
deze gewijzigd is. Hierdoor is er altijd een recente kopie van het dossier 
beschikbaar; 

2. Bewaar het back-up medium altijd op een veilige plaats; 
3. Test minimaal eenmaal per week of de back-up dossiers correct zijn 

opgeslagen, door steekproefsgewijs de dossiers op het back-up medium te 
openen. 

         
1.3. Extra informatie 

 
Een externe USB harddisk van c.a. € 100,- en een back-up softwarepakket van 
c.a. € 30, - (richtprijzen medio 2010) zijn vaak voldoende om een betrouwbare 
back-up te kunnen maken. Daarnaast is het tegenwoordig ook mogelijk online 
back-up diensten af te nemen, waarbij gegevens online via internet kunnen 
worden opgeslagen en beheerd. Wanneer u een abonnement op een online 
back-up heeft, kan het testen aan de dienstverlener worden overgelaten. Net 
als voor andere producten en diensten geldt ook hier dat de ‘kleine lettertjes’ 
van het contract goed moeten worden gelezen. Let daarbij op onderwerpen als 
aansprakelijkheid en vergoedingen. 
 
De aanbieders van zulke diensten worden veelal Application Service Providers 
(ASP) genoemd. In de praktijk maken veel hulpverleners, o.a. in de 
gezondheidszorg, gebruik van ICT-diensten op afstand, waarbij extern 
opgeslagen cliëntgegevens via internet worden benaderd. Waar het gaat om 
gegevens die de gezondheid/cliëntgegevens betreffen is hierop het 
beroepsgeheim van toepassing. De ASP wordt beschouwd als bewerker in de 
zin van artikel 1 sub e WbpI.  

TIP: 
Maak ook een back-up van 
gegevens op mobiele 
apparaten zoals PDA’s en 
smart phones.  
 
Gebruik hiervoor de speciale 
synchronisatie software die 
vaak wordt meegeleverd met 
het apparaat.  

Handige sites: 
Back-up software: 
http://www.fbackup.com/nl/ 
http://allwaysync.com 
 
Online back-up diensten: 
http://www.mkbackup.nl 
http://www.dropbox.com 
Back-up online KPN 

http://www.kpn.com/kleine-en-middelgrote-organisaties/internet/backup-online_NL.htm
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2. Mobiele media 
 

2.1. Risico 
 
Mobiele media als USB sticks en memory cards (in telefoons en camera’s), 
maken het eenvoudig om grote hoeveelheden gegevens op te slaan en mee te 
nemen. De keerzijde is dat als de USB stick of telefoon kwijt raakt of gestolen 
wordt, onbevoegden in staat zijn om het cliëntendossier in te zien. Dit kan 
vervelende gevolgen hebben voor zowel de cliënt als de psycholoog. Het NIP 
beveelt psychologen daarom aan om als uitgangspunt bij voorkeur niet of zeer 
terughoudend met mobiele media om te gaan. In het geval de psycholoog 
daarvan toch gebruik wil maken zijn de onderstaande aanbevolen 
beveiligingsmaatregelen van groot belang.  
 

2.2. Aanbevolen maatregelen 
 
De meest effectieve manier om USB media te beveiligen is door middel van 
encryptie. Bij encryptie worden alle gegevens versleuteld zodat deze niet meer 
leesbaar zijn voor mensen en programma’s. Door middel van het invoeren van 
een wachtwoord kunnen de gegevens worden ontsleuteld. Het kiezen van een 
krachtig wachtwoord (zie ook hoofdstuk 4, “Gebruik van wachtwoorden”) is 
essentieel om te voorkomen dat onbevoegden deze kunnen raden.  
 
Bij het versleutelen van gegevens op USB-media dient aandacht te worden 
besteed aan het volgende: 
 
1. Gebruik minimaal AES 128bit versleuteling. AES is gestandaardiseerde 

encryptiemethode die voldoende veiligheid biedt; 
2. Kies een sterk wachtwoord als sleutel; 
3. Versleutel ook de gegevens die worden opgeslagen op de memorycard van 

de smartphone en PDA. Controleer de instellingen van de smartphone of 
schaf hiervoor software aan; 

4. Voorzie mobiele media niet van etiketten waar persoonlijke of 
bedrijfsinformatie op staat. Dit voorkomt dat kwaadwillende bij diefstal of 
verlies, de bron (persoon, bedrijf) kunnen aanvallen.  

 
2.3. Extra informatie 

 
Voor het versleutelen van USB sticks zijn twee soorten oplossingen mogelijk: 
 
1. Hardwarematig: de USB stick versleutelt en ontsleutelt alle gegevens 

automatisch zonder dat daarvoor extra software geïnstalleerd moet worden; 
2. Softwarematig: speciale software dient te worden geïnstalleerd voordat 

gegevens versleuteld kunnen worden opgeslagen. Voor het ontsleutelen 
van gegevens op een andere werkplek moet deze software ook zijn 
geïnstalleerd.  

 
Het voordeel van USB sticks met hardwarematige versleuteling is dat 
uitwisseling van gegevens gemakkelijk is, aangezien er geen extra software 
hoeft te worden geïnstalleerd. Het nadeel is echter de prijs (tussen € 50, - en € 
100, - voor 4 GByte). Ondanks de prijs is het aan te bevelen om toch USB 
sticks met hardwarematige versleuteling te gebruiken. 

Handige sites: 
 
USB sticks met 
hardwarematige versleuteling: 
www.safestick.nl 
www.kingston.com 
www.ironkey.com 
 
Gratis software voor 
versleutelen van USB sticks: 
www.truecrypt.org 

TIP: 
 
BlackBerry en Windows Mobile 
smartphones zijn in staat om 
alle gegevens die worden 
opgeslagen op de memory 
card te versleutelen.  
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3. Beschikbaarheid van computerapparatuur 
 

3.1. Risico 
 
Zoals eerder genoemd is de psycholoog voor zijn werk vaak afhankelijk van 
computerapparatuur als een laptop of PC. Deze apparatuur kan defect raken 
als gevolg van bijvoorbeeld: oververhitting, stroomuitval, valschade, 
waterschade, etc. Hierdoor kunnen onder andere digitale cliëntendossiers 
beschadigd of verloren gaan. Ook kan de psycholoog zijn werk niet meer 
voortzetten, met alle gevolgen van dien. 
 

3.2. Aanbevolen maatregelen 
 
De gevolgen van het niet beschikbaar zijn van computerapparatuur kunnen 
beperkt worden door de volgende maatregelen te nemen: 
 
1. Maak regelmatig een back-up van alle digitale dossiers (zie paragraaf 1.2); 
2. Zorg voor een reserve laptop/PC, zodat weer snel gewerkt kan worden. 

Indien de laptop/PC geleased wordt, dan is het verstandig om in het 
leasecontract een bepaling op te laten nemen, waarin de leverancier voor 
vervangende apparatuur zorgt binnen een overeengekomen tijd; 

3. Sla wijzigingen regelmatig op om verlies van documenten te voorkomen;  
4. De gevolgen van stroomstoringen kunnen beperkt worden door gebruik te 

maken van een laptop of een UPS (Uninterruptible Power Supply). Een 
UPS is een soort batterij die computers tijdelijk van elektrische stroom kan 
voorzien. Een laptop is uitgerust met een batterij en kan enige tijd zonder 
netstroom werken. 

 
3.3. Extra informatie 

 
Om de kans op schade te beperken kunnen de volgende maatregelen worden 
genomen: 
 
1. Zorg voor voldoende koeling. Laptops kunnen bijzonder heet worden als zij 

op een tafel worden geplaatst, omdat de ventilator vaak aan de onderkant 
van de laptop geplaatst is; 

2. Sluit computerapparatuur op het elektriciteitsnet aan met behulp van een 
surge protector. Dit is een soort zekering die voorkomt dat apparatuur 
beschadigd raakt door piekstromen die kunnen ontstaan tijdens bliksem; 

3. Plaats computerapparatuur niet in een omgeving waarin statische 
elektrische lading kan ontstaan. Statische elektrische lading kan o.a. 
ontstaan door: 
• Luchtvochtigheid binnenklimaat: hoe droger de lucht, des te groter de 

kans op statische elektriciteit.  
• Kleding: hoe minder natuurlijke vezels hoe groter de kans op statische 

elektriciteit. 
• Werkplek: elektrostatische oplading kan plaatsvinden door het verrijden 

van de stoel en het verzitten en verschuiven op de stoel.  
 

Handige sites: 
 
Laptop koelers: 
Avantius 
 
UPS voor PC: 
APC 
 
Bescherming tegen 
piekspanningen: 
Radio Centrum Elektronica 

TIP: 
 
Er zijn vele vormen van 
digitale documenten, denk 
maar eens aan: 
- E-mail; 
- Gescande documenten; 
- Word, Excel, PowerPoint 

bestanden; 
- Rapportages gemaakt 

door software pakketten; 
- Database bestanden; 
- Etc. 
 
 

http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=21
http://www.radiocentrum.com/Hoofdmenu/Catalogus/Electra/Tafelcontactdozen/Met_overspanning_bescherming


 

  Nederlands Instituut van Psychologen  ‐ 9 ‐  
  Vuistregels beveiliging digitale cliëntendossiers   

 
4. Gebruik van wachtwoorden 
 

4.1. Risico 
 
Wachtwoorden vormen nog steeds de sleutel om digitale sloten te kunnen 
openen. Ze zijn nodig om e-mail te lezen, PC’s te gebruiken en om een digitale 
aangifte te versturen. Als anderen het wachtwoord van de psycholoog in 
handen krijgen, hebben ze niet alleen toegang tot zijn gegevens maar kunnen 
ze ook schade berokkenen uit zijn naam. Zo kan een kwaadwillende niet alleen 
de e-mail tussen de psycholoog en cliënt lezen, maar ook e-mail versturen die 
de reputatie van de psycholoog kan schaden. De bescherming van 
wachtwoorden is dus van essentieel belang. 
 

4.2. Aanbevolen maatregelen 
 
Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat wachtwoorden niet eenvoudig te 
raden noch te vinden zijn. Zorg er dus voor dat: 
 
1. Een wachtwoord minimaal bestaat uit: 

o acht tekens 
o een hoofdletter 
o een kleine letter 
o een cijfer of een ander teken zoals: !@#$%^&(){}[]<> 

2. Wachtwoorden niet herleidbaar zijn aan de hand van persoonlijke 
kenmerken, zoals: geboorteplaats, naam huisdier, geboortedatum 
zoon/dochter etc.  

3. Wachtwoorden niet op Post-IT’s op beeldschermen of ergens anders 
zichtbaar geplaatst worden; 

4. Wachtwoorden niet met collega’s of anderen gedeeld worden; 
 

 
4.3. Extra informatie 

 
Voor het kiezen van een goed en sterk wachtwoord kan gebruik worden 
gemaakt van een passphrase. Dit is een wachtwoord dat is afgeleid uit een zin 
die makkelijk te onthouden is en zodanig getransformeerd is dat deze op een 
stel willekeurige karakters lijkt. Voorbeeld van het maken van een passphrase 
is: 

- Gebruik de zin: altijd is kortjakje ziek midden in de week maar zondag 
niet 

- Neem de eerste letters van ieder woord: aikzmidwmzn 
- Verander de “a” in ”@” en de ”i” in “1” 
- Het wachtwoord wordt dan: @1kzm1dwmzn 

 
Het beheren van meerdere wachtwoorden is geen eenvoudige taak. Om dit 
gemakkelijker te maken, is het gebruik van een password manager aan te 
bevelen. Een password manager is een applicatie die de gebruiker in staat stelt 
wachtwoorden veilig op te slaan, op te zoeken en te creëren. Sommige 
password managers zijn ook in staat om wachtwoorden automatisch in te 
vullen, zodra er op een website moet worden ingelogd. 

Handige sites: 
 
Password managers: 
www.keepass.info 
www.roboform.com 
www.billeo.com 
 
 
 
 

TIP: 
 
Websites als Google Mail stelt 
mensen in staat om een nieuw 
wachtwoord aan te maken als 
dit is kwijt geraakt. Hiervoor 
moet een aantal persoonlijke 
(van te voren ingestelde) 
vragen worden beantwoord, 
die alleen de gebruiker kan 
weten. Als hij actief is op 
sociale websites zoals Hyves 
en Facebook, moet voorkomen 
worden dat informatie wordt 
geplaatst waaruit anderen de 
antwoorden van de 
persoonlijke vragen kunnen 
herleiden. 
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5. Informatieverstrekking aan derden 
 

5.1. Risico 
 
Een psycholoog werkt vaak samen met collega’s, medebehandelaars, externe 
opdrachtgevers, instellingen, verzekeraars of andere derden en wisselt 
daarmee informatie uit. Vaak is dit persoonlijke en privacygevoelige informatie 
over cliënten. Gezien het gemak waarmee digitale informatie kan worden 
uitgewisseld, is de kans groot dat een psycholoog onbedoeld te veel informatie 
over een cliënt verstrekt. Dit kan tot gevolg hebben dat door onzorgvuldig 
handelen (bewust of onbewust) van de partij die de gegevens verstuurt of 
ontvangt, gevoelige informatie op straat komt te liggen (of erger)II.   
 

5.2. Aanbevolen maatregelen 
 
Om te voorkomen dat teveel gevoelige informatie wordt uitgewisseld, dient de 
psycholoog de volgende maatregelen te nemen: 
 
1. Vraag na welke informatie nodig is en waarvoor deze gebruikt wordt en 

door wie. Bij twijfel over de rechtmatigheid van dit verzoek wordt 
geadviseerd te overleggen met collega’s, leidinggevenden of tijdens 
intervisie. Maak zo nodig ook gebruik van het spreekuur beroepsethiek van 
het NIP. 

2. Vraag als uitgangspunt de toestemming van de cliënt (zie Beroepscode 
paragraaf III.3.2.) 

3. Maak een kopie van het digitale document en verwijder daaruit eerst alle 
onnodige privacygevoelige informatie, voordat deze wordt verzonden; 

4. Leg vast in het dossier naar wie welke documenten met welke informatie 
naar welke partijen zijn verstuurd. Maak tevens een kopie en sla deze op in 
het dossier. Op deze manier kan de psycholoog zich achteraf 
verantwoorden, mocht dat noodzakelijk zijn. 

 
5.3. Extra informatie 

 
Indien informatie via e-mail wordt uitgewisseld, is het verstandig om het 
volgende te doen: 
 
1. Vraag altijd een automatische bevestiging van de ontvanger of de 

gevraagde informatie is ontvangen én correct is; 
2. In sommige e-mail software is het mogelijk om ontvangen berichten in 

mapjes of folders te plaatsen. Op die manier is het eenvoudig om berichten 
te organiseren;  

3. Stuur indien nodig ook een kopie van het bericht naar de cliënt. Hiervoor 
kan de BCC (Blind Carbon Copy) optie worden gebruikt, waardoor 
ontvangers niet kunnen zien naar wie het bericht nog meer is verstuurd. 
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6. Beveiliging van de werkplek 
 

6.1. Risico 
 
De werkplek1 van een psycholoog staat bloot aan diverse bedreigingen zoals 
virussen en hackers, zeker als deze gekoppeld is aan het internet. Het 
onvoldoende beveiligen van een werkplek kan leiden tot het verlies van 
gegevens, onbevoegde toegang tot gegevens of erger.  
 

6.2. Aanbevolen maatregelen 
 
Om de risico’s van deze bedreigingen te verkleinen, dient de werkplek van de 
psycholoog minimaal als volgt te zijn beveiligd:  
 
1. Gebruik een ‘sterk’ wachtwoord om in te loggen op de laptop/PC. Dit 

voorkomt dat onbevoegden toegang tot gegevens krijgen tijdens het 
opstarten van de laptop/PC; 

2. Gebruik een softwarepakket dat alle opgeslagen informatie automatisch 
versleutelt. Dit voorkomt dat bij diefstal de informatie door onbevoegden 
kan worden ingezien; 

3. Gebruik antivirus- en anti-spyware software en zorg ervoor dat 
virusdatabases automatisch bijgewerkt worden; 

4. Voer automatisch wekelijks een antivirus/antispyware scan uit op alle 
opgeslagen bestanden 

5. Zorg ervoor dat de Windows Firewall aanstaat om te voorkomen dat 
hackers een verbinding kunnen maken met de werkplek. 

6. Stel de screen-lock zodanig in, dat na tien minuten van inactiviteit (omdat je 
even van je plek weg bent) automatisch je laptop/PC wordt vergrendeld. 
Ontgrendeling is dan alleen mogelijk bij de correcte invoering van je 
gebruikersnaam en wachtwoord. 

7. Zorg ervoor dat Windows Update aan staat, zodat automatisch de laatste 
security updates worden geïnstalleerd; 

8. Zorg er ook voor dat de laatste versie van je favoriete internet browser is 
geïnstalleerd;  
 
6.3. Extra informatie 

 
Let bij het gebruik van een laptop op het volgende: 

 
1. Laat de laptop nooit zichtbaar achter in de auto of openbaar vervoer.  
2. Tijdens vervoer (dat wil zeggen je verplaatst je laptop) dien je de laptop uit 

te zetten (of in hibernate mode 2), om te voorkomen dat bij diefstal 
onbevoegden bij je gegevens kunnen en/of dat dieven je laptop kunnen 
traceren via de draadloze verbinding. 

 
Vergeet niet ook de GSM telefoon, smartphone of PDA van een toegangscode 
te voorzien. Dit voorkomt dat onbevoegden toegang tot gegevens krijgen of 
misbruik kunnen maken van het toestel. 

                                                      
 
 
1 Werkplek is een algemene term voor een laptop of PC met daarop MS Windows en applicaties die 
door de psycholoog worden gebruikt. 
2 Hibernate mode laat de computer uitschakelen op een manier waarbij het systeem na het 
opstarten exact zo terugkomt als voor het afsluiten inclusief open programma's en documenten. 

TIPS: 
 
Pas op bij het gebruik van z.g. 
publieke WiFi netwerken zoals 
op restaurants en vlieghavens. 
Bij deze publieke netwerken 
worden alle gegevens 
onbeschermd uitgezonden. 
Onbevoegden zijn in staat om 
deze gegevens uit de lucht te 
plukken. Verstuur daarom 
nooit onversleutelde e-mail of 
andere gegevens via een 
publiek WiFi netwerk. 
 
Een werkplek is gekoppeld 
aan een kantoornetwerk. Het 
is van belang dat dit netwerk 
minimaal als volgt beveiligd is: 
• Zorg er voor dat mensen 

alleen via een 
wachtwoord op het WiFi 
netwerk aangesloten 
kunnen worden (geen 
open WiFi netwerk) 

• Gebruik een firewall om 
het bedrijfsnetwerk te 
beschermen tegen het 
internet 

 
Het bezoeken van websites is 
niet zonder gevaar. Websites 
kunnen besmet zijn door een 
virus dat via de internet 
browser op uw werkplek kan 
worden overdragen. Daarom is 
het van belang dat uw 
antivirus en internet browser 
software altijd actueel is.  

Handige sites: 
 
Gratis antivirus software: 
Avast 
AVG 
Microsoft Security Essentials 
 
Commerciële antivirus 
software: 
 Panda antivirus 
Kaspersky 
Eset NOD32 
 
Uitleg hoe de werkplek kan 
worden beveiligd: 
Hoe houd je je PC schoon 
Bescherming in openbare 
ruimtes 
 
Beveiligen kantoornetwerk: 
http://www.tekstenuitleg.net/art
ikelen/internet/computer-of-
netwerk-beveiligen/intro.html 

http://www.av.eu/en/avast_antivirus_products/avast_Free_Antivirus/
http://free.avg.com/nl-en/download-free-antivirus
http://windows.microsoft.com/en-US/windows/products/security-essentials
http://www.pandasecurity.com/netherlands/
http://www.kaspersky.com/nl/paidsearch/compare2011-1-1.html
http://www.eset.com/
http://www.schoonepc.nl/optim.html
http://www.microsoft.com/nl-nl/security/default.aspx
http://www.tekstenuitleg.net/artikelen/internet/computer-of-netwerk-beveiligen/intro.html
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7. Onveilige configuratie van softwarepakketten 
 

7.1. Risico 
 
Veel psychologen maken gebruik van applicaties om hun cliëntendossiers dan 
wel relaties te beheren, of voor andere doeleinden. Deze applicaties zorgen 
ervoor dat gegevens alleen kunnen worden ingezien door daartoe bevoegde 
personen. Tijdens de installatie van deze applicaties kan het gebeuren dat de 
beveiligingsfuncties niet of onvoldoende worden geconfigureerd. Hierdoor kan 
het mogelijk zijn dat onbevoegden toch toegang kunnen krijgen tot gevoelige 
informatie of erger. 
 

7.2. Aanbevolen maatregelen 
 
Om de applicatie voldoende te beveiligen, dient deze minimaal als volgt te 
worden ingesteld: 
 
1. Stel de toegangsrechten van gebruikers zodanig in, dat deze alleen 

toegang hebben tot de informatie die ze nodig hebben voor het uitvoeren 
van hun werk; 

2. Zorg ervoor dat de beheerders van de applicatie te herleiden zijn tot één 
persoon; dit gaat niet als er slechts één beheeraccount is; 

3. Verwijder onnodige accounts zoals test- en gastaccounts; 
4. Vaak stelt een applicatie gebruikers in staat om gegevens in te voeren via 

zelfgemaakte digitale formulieren. Het is van belang dat de ingevoerde 
gegevens worden gecontroleerd om te voorkomen dat er foutieve informatie 
wordt opgeslagen en verwerkt; 

5. Gevoelige gegevens dienen altijd versleuteld te worden opgeslagen in een 
database3; 

6. Zet logging4 aan voor belangrijke gebeurtenissen zoals:  
- wie, wanneer, welke informatie heeft benaderd 
- welke gegevens zijn aangemaakt, gewijzigd of verwijderd 

7. Geef aan welke foutmeldingen en waarschuwingen de applicatie heeft 
gemeld. 

8. Zorg ervoor dat de laatste security updates van de applicaties zijn 
geïnstalleerd; 

 
 

7.3. Extra informatie 
 
Het configureren van een applicatie kan complex zijn en wordt vaak door de 
leverancier gedaan. Het is belangrijk om de bovenstaande maatregelen met de 
leverancier te bespreken zodat de applicatie op een veilige manier wordt 
geïnstalleerd en geconfigureerd. Bij het aanschaffen van een nieuwe applicatie 
is het verstandig de bovenstaande maatregelen te gebruiken als selectiecriteria.

                                                      
 
 
3 Een database, gegevensbank of databank is een digitaal opgeslagen archief, ingericht met het 
oog op flexibele raadpleging en gebruik. Databases spelen een belangrijke rol bij het archiveren en 
actueel houden van gegevens bij onder meer de overheid, financiële instellingen en bedrijven, in de 
wetenschap bij wetenschappelijk onderzoek , en worden op kleinere schaal ook privé gebruikt. 
4 Het automatisch bijhouden van gebeurtenissen in tekstbestanden, oftewel logbestanden. 
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8. Onbevoegde inzage in dossiers 
 

8.1. Risico 
 
Vaak worden cliëntendossiers centraal opgeslagen op een file server. Dit is een 
speciale computer die opslagruimte ter beschikking stelt en eenvoudig via het 
kantoornetwerk te benaderen is. Elke gebruiker krijgt een eigen plaats op de file 
server in de vorm van een home of thuisfolder. Hierop kunnen toegangsrechten 
worden ingesteld om toegang tot de folder en de daarin opgeslagen bestanden 
te reguleren. Het verkeerd instellen (bewust of onbewust) van deze 
toegangsrechten kan ertoe leiden dat onbevoegden (bijvoorbeeld nieuwsgierige 
collega’s) mogelijk gevoelige dossiers kunnen inzienIII. 
 

8.2. Aanbevolen maatregelen 
 
Om te voorkomen dat onbevoegden dossiers inzien, die zijn opgeslagen op een 
file server, kunnen de volgende maatregelen worden getroffen: 
 
1. Maak een aparte folder in de home folder aan en sla daar de dossiers in op. 

Verander vervolgens de rechten van deze aangemaakte folder zodanig, dat 
alleen de bevoegde psycholoog en andere bevoegden deze folder kunnen 
openen; 

2. Versleutel de dossiers middels encryptiesoftware. Voorzie deze van een 
‘sterk’ wachtwoord en bewaar ze op een veilige plek. Plaats de versleutelde 
dossiers vervolgens op de file server. 

 
8.3. Extra informatie 

 
Voor het versleutelen van de bestanden is diverse software voorhanden, veelal 
gratis. Hieronder staan voorbeelden van dergelijke software: 
 

• 7-Zip: dit programma is eigenlijk bedoeld om bestanden te 
comprimeren (= kleiner maken) en in één bestand te stoppen. Dit 
bestand (ook wel archief genoemd) kan dan eenvoudig worden 
gekopieerd en op een andere plaats worden uitgepakt. 7-Zip stelt de 
gebruiker ook in staat om een dergelijk archief te versleutelen met een 
wachtwoord. Hierdoor kan het archief alleen worden gebruikt als het 
juiste wachtwoord correct is ingevoerd; 

• AES Crypt: met dit programma kun je individuele documenten 
versleutelen met een wachtwoord; 

• TrueCrypt: dit programma stelt je in staat om een harde schijf in zijn 
geheel te versleutelen maar kan ook versleutelde containers maken. Dit 
is een soort archief waarin bestanden kunnen worden geplaatst. De 
container kan alleen door TrueCrypt worden gelezen met het juiste 
wachtwoord. 

 

Handige sites: 
 
Beveiligen van folders: 
www.microsoft.com 
 
Encryptie software: 
www.aescrypt.com 
www.7-zip.org 
www.truecrypt.org 
 
 

TIP: 
Gebruik een password 
manager voor veilig opslaan 
van de wachtwoorden van 
versleutelde bestanden. Zie 
ook paragraaf 4.3. 
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9. Vernietigen van digitale dossiers 
 

9.1. Risico 
 
In artikel III.3.2.12 (“Recht op vernietiging van het eigen dossier”) van de 
Beroepscode voor psychologen NIP staat dat een cliënt kan verzoeken dat de 
psycholoog diens dossier vernietigt. Het vernietigen van een papieren dossier is 
relatief eenvoudig, echter dit geldt niet voor een digitaal dossier. Digitale 
informatie is eenvoudig te kopiëren en te verplaatsen. Echter, het uitvoeren van 
een verwijderactie geeft geen garantie dat alle digitale sporen van het dossier 
zijn gewist. Als het digitale dossier (of een gedeelte daarvan) alsnog in handen 
van onbevoegden valt, kan dat gevolgen hebben voor zowel de psycholoog als 
de cliënt.  
 

9.2. Aanbevolen maatregelen 
 
De onderstaande maatregelen beperken zich tot digitale dossiers die direct 
worden beheerd door de psycholoog. Dossiers die via elektronische weg 
(internet, e-mail etc.) zijn verstrekt aan cliënten, externe opdrachtgevers of 
andere derden (zorgverleners, instellingen etc.) zijn niet meer onder toezicht 
van de psycholoog en kunnen dus vanaf dat moment niet meer door de 
psycholoog worden beveiligd. Vanaf dat moment vallen deze dus buiten diens 
verantwoordelijkheidIV.  
 
Om er zeker van te zijn dat een digitaal dossier echt is verwijderd, dienen de 
volgende maatregelen te worden genomen: 
 
1. Belangrijk bij het verwijderen van digitale dossiers is dat de psycholoog een 

overzicht heeft van welke versies en kopieën van het dossier waar zijn 
opgeslagen. Hiervoor dient een administratie te zijn opgezet die consequent 
is geactualiseerd. Het beste is om hiervoor een document management 
systeem te gebruiken; 

2. Als dossiers op laptops of andere mobiele media en apparatuur (zoals USB 
hard disks) staan, dan dienen deze te worden verwijderd met speciale 
software. Deze software overschrijft de locatie van het dossier minimaal 3 
keer met willekeurige gegevens, om te voorkomen dat later alsnog delen 
van het dossier kunnen worden gelezen; 

3. Vergeet ook niet de dossiers te verwijderen op de back-up media. Gebruik 
hiervoor dezelfde software als bovengenoemd. 

 
9.3. Extra informatie 

 
Document management systeem oplossingen zijn over het algemeen complex 
om te implementeren. Een goedkoper en ook eenvoudiger alternatief is om het 
SharePoint product van Microsoft in te zetten. SharePoint stelt gebruikers in 
staat om centraal documenten te plaatsen en te beheren. Documenten kunnen 
worden voorzien van extra informatie die meer vertellen over de context van het 
document (z.g. meta informatie). Ook kan via SharePoint worden bijgehouden 
wie welk document waar en wanneer heeft toegevoegd of voor het laatst heeft 
gewijzigd.  

Handige sites: 
 
Veilig bestanden wissen: 
Free-File-Wipe 
 
Hardeschijf wissen: 
Kill Disk 
 
Meer informatie over 
SharePoint: 
sharepoint.microsoft.com 

Toelichting: 
 
Een document management 
systeem (DMS) is over het 
algemeen een databank 
waarin (gescande en al 
bestaande) documenten 
worden opgeslagen en 
doorzoekbaar zijn aan de hand 
van verschillende parameters 
(auteur, titel, .). DMS worden 
ingezet in bedrijven om de 
vindbaarheid van documenten 
te vergroten. Een bijkomend 
voordeel is de mogelijkheid om 
versiebeheer toe te passen en 
documentstromen te bepalen 
en te volgen. 
 

http://www.softpedia.com/get/Security/Secure-cleaning/Free-File-Wipe.shtml
http://www.killdisk.com/
http://sharepoint.microsoft.com/en-us/Pages/default.aspx
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10.  E-mail beveiliging 
 

10.1. Risico 
 
E-mail is een populair communicatiemiddel dat het gemakkelijk maakt om 
digitale dossiers uit te wisselen, zowel binnen de eigen werkorganisatie als 
daarbuiten. Toch is het gebruik van e-mail niet zonder gevaren. Kwaadwillende 
personen kunnen bijvoorbeeld misbruik maken van het e-mailadres van de 
psycholoog als diens wachtwoord geraden of gestolen wordt. E-mail kan 
worden onderschept als het over een niet beveiligd draadloos WiFi netwerk 
wordt verstuurd. Maar ook fouten zoals het versturen van een digitaal dossier 
naar de verkeerde persoon kan voor problemen zorgenV.  
 

10.2. Aanbevolen maatregelen 
 
Om veilig gebruik te kunnen maken van e-mail, dienen de volgende 
maatregelen te worden getroffen: 
 
1. Ontvangen en verzonden e-mail wordt opgeslagen op een centrale e-mail 

server. De beveiliging van deze server is complex en vereist specialistische 
kennis. Als de psycholoog niet over een eigen ICT-afdeling of expertise 
beschikt, is het beter om van een e-maildienst van een externe partij 
gebruik te maken (e-mailhosting). Deze zorgt ervoor dat de e-mail server 
afdoende beveiligd is en blijft; 

2. Om te voorkomen dat onbevoegden documenten kunnen wijzigen, is het 
aan te raden de documenten in PDF-formaat te versturen. PDF-bestanden 
kunnen alleen worden gelezen met een speciale applicatie en kunnen niet 
worden gewijzigd; 

3. Privacygevoelige documenten dienen te worden versleuteld en met een 
wachtwoord te worden beveiligd alvorens deze te verzenden. Dit 
wachtwoord kan naar de ontvanger worden verstuurd via een ander kanaal, 
bijvoorbeeld via de mobiele telefoon m.b.v. SMS; 

4. Toegang tot e-mail vindt plaats via een gebruikersnaam en wachtwoord. 
Zorg voor een ‘sterk’ wachtwoord en ga hier goed mee om (zie paragraaf 
4.2); 

5. Als je e-mail wilt versturen via een openbaar WiFi-netwerk, maak dan 
gebruik van versleuteling op basis van SSL5. Als SSL niet wordt 
ondersteund door de e-maildienst, vestuur dan geen e-mail via een 
dergelijk WiFi-netwerk; 

6. Controleer voor verzending van de e-mail of de e-mailadressen van de 
ontvangers correct zijn. Veel e-mailprogramma’s hebben een functie 
waarbij het adres van de ontvanger automatisch wordt ingevuld als de 
eerste karakters van diens adres zijn ingevoerd. Hoewel dit tijd kan 
besparen, kan het ook leiden tot een foutief adres; 

7. Controleer voor verzending van de e-mail of ook echt de juiste bijlagen zijn 
toegevoegd (niet de verkeerde, teveel of te weinig).  

8. Het is mogelijk in MS Outlook een instelling te configureren waarbij pas na 
een vooraf bepaalde tijd wordt verzonden. Op deze manier is het mogelijk 
onbedoelde berichten nog op tijd te kunnen verwijderen voordat deze 
definitief verzonden worden (zie katern handige sites). 

 

                                                      
 
 
5 SSL staat voor Secure Socket Layer en is een standaard manier om internetverkeer te 
versleutelen. 

Handige sites: 
 
Gratis encryptie software: 
www.aescrypt.com 
www.7-zip.org 
www.truecrypt.org 
 
Gratis PDF maker: 
CutePDF 
 
E-mail hosting: 
Yourhosting 
Combell 
Axess 
Xs4all 
 
Outlook instellen om berichten 
na vertraging te versturen (in 
het engels): 
 
http://www.howtogeek.com/ho
wto/microsoft-office/use-
outlook-rules-to-prevent-oh-no-
after-sending-emails/ 
 
 
 

http://www.cutepdf.com/products/cutepdf/writer.asp
https://www.yourhosting.nl/domeinnaam-registreren/domeinnamen_parkeren_forwarden_email.html
http://www.combell.com/nl/email-hosting
http://www.axess.nl/data/mailonly.php
http://www.xs4all.nl/zakelijk/email/
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10.3. Extra informatie 
 
Pas op bij het gebruik van gratis e-maildiensten. Deze aanbieders bewaren e-
mail op meerdere plaatsen in de wereld. Dit betekent dat dossiers dus ook 
kunnen worden opgeslagen in landen waar men niet hoeft te handelen conform 
de Nederlandse privacywetgeving (zoals de Wbp. Als je gebruik maakt van een 
dergelijke e-maildienst, verstuur dan alleen dossiers die versleuteld zijn. 

TIP: 
 
Veel e-mail dienstverleners 
bieden ook toegang tot email 
via een internet browser (z.g. 
webmail). Alle communicatie 
wordt dan versleuteld via SSL 
(te zien aan het slotje in de 
browser). 
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Bijlage A: Risicokwadrant 
 
Tijdens de workshop zijn mogelijke risico’s m.b.t. het gebruik van digitale 
cliëntendossiers in kaart gebracht. Daarbij werd gekeken naar de volgende 
mogelijke bronnen van dreigingen: 
 

• Hardware: fouten en storingen in apparatuur 
• Menselijke fouten: vergissingen, ongelukkige handelingen uitgevoerd 

door mensen 
• Insiders: opzettelijke schadelijke acties door eigen personeel of andere 

vertrouwde personen 
• Outsiders: opzettelijke schadelijke acties door buitenstaanders 

(leveranciers, externen, hackers, criminelen etc.) 
  
Tijdens de workshop verzamelden de deelnemers de nodige dreigingen. Per 
dreiging werd vervolgens bepaald wat de impact (schade, gevolg, etc.) hiervan 
zou kunnen zijn en hoe groot de kans is dat deze dreiging zich daadwerkelijk 
kan manifesteren. Het resultaat hiervan is hieronder weergegeven in een 
risicokwadrant:  
 
 

 
 
Het risicokwadrant bestaat uit vier gebieden: 

• Kwadrant 1 (links bovenin): dreigingen die weinig voorkomen maar wel 
veel schadelijk kunnen veroorzaken; 

• Kwadrant 2 (rechts bovenin): dreigingen die vaak voorkomen en veel 
schade kunnen veroorzaken; 

• Kwadrant 3 (links onderin): dreigingen die weinig voorkomen en weinig 
schade kunnen veroorzaken; 

• Kwadrant 4 (rechts onderin): dreigingen die veel voorkomen maar 
weinig schade kunnen veroorzaken. 

 
Op basis van uitkomsten van deze risicokwadrant zijn de meest relevante 
risico’s geprioritiseerd van 1 t/m 10. Deze risico’s zijn verwerkt in dit document.  
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Bijlage B: Toelichtingen 
                                                      
 
 
I Pagina 7: 1.Back-up van digitale clientendossiers 
1.3 Extra informatie 
De aanbieders van zulke diensten worden veelal Application Service Providers 
(ASP) genoemd. In de praktijk maken veel hulpverleners, o.a. in de 
gezondheidszorg, gebruik van ICT-diensten op afstand, waarbij extern 
opgeslagen cliëntgegevens via internet worden benaderd. Waar het gaat om 
gegevens die de gezondheid betreffen/cliëntgegevens is hierop het 
beroepsgeheim van de psycholoog van toepassing. De ASP wordt beschouwd 
als bewerker in de zin van artikel 1 sub e Wbp.  
Aan de cliënt wordt doorgaans geen toestemming gevraagd voor de 
uitbesteding. Het College Bescherming persoonsgegevens (CBP) wijst op het 
risico dat de dienstverlener (ASP) de gegevens onvoldoende beveiligt waardoor 
deze zichtbaar kunnen zijn voor anderen dan de contracterende zorgverlener.  
In een brief aan Minister Klink van VWS van december 2009 heeft het College 
Bescherming Persoonsgegevens (CBP) haar zorgen geuit over het 
toenemende gebruik door hulpverleners van ASP. Kort gezegd komt de brief 
neer op het volgende. Enerzijds is duidelijk dat het CBP in beginsel geen 
principiële bezwaren ziet tegen toepassing van ASP in de zorg. Wel maakt het 
CBP zich zorgen over het ontbreken van heldere regels op dat vlak en roept zij 
de minister tot nadfere regulering. Het wachten is nu op een antwoord van de 
Minister. Tot die tijd doen hulpverleners en ASP-aanbieders er goed aan op 
basis van een contract afspraken te maken over de veilige verwerking van 
cliëntgegevens.  
 
II Pagina 11: 5. Informatieverstrekking aan derden 
5.1 Risico 
Een psycholoog werkt vaak samen met collega’s, medebehandelaars, externe 
opdrachtgevers, instellingen, verzekeraars of andere derden en wisselt 
daarmee informatie uit. Vaak is dit persoonlijke en privacygevoelige informatie 
over cliënten. Gezien het gemak waarmee digitale informatie kan worden 
uitgewisseld is de kans groot dat een psycholoog onbedoeld te veel informatie 
over een cliënt verstrekt. Dit kan tot gevolg hebben dat door onzorgvuldig 
handelen (bewust of onbewust) van de partij die de gegevens verstuurt of 
ontvangt, gevoelige informatie op straat komt te liggen (of erger).   
Hoofdregel is dat de psycholoog alleen met toestemming van de cliënt 
rapportages of andere cliëntgegevens aan derden mag verstrekken, zie artikel 
art. III.3.2.14 van de Beroepscode voor psychologen. Daarnaast geldt dat voor 
de verstrekking aan beroepsbeoefenaren die door de psycholoog zijn te 
beschouwen als medebehandelaar geen toestemming van de cliënt is vereist. 
De verstrekking beperkt zich tot de noodzakelijke gegevens. De beroepscode 
legt de psycholoog de professionele verantwoordelijkheid op om in telefonische, 
schriftelijke of elektronische communicatie alle voorzorgen in acht te nemen dat 
er geen vertrouwelijke gegevens over de cliënt, zonder diens instemming ter 
kennis komen van derden. (art. III.3.3.2). 
Het is aan te bevelen om bij de ontvanger van de gegevens te controleren of 
diens beveiliging van de gegevens aan dezelfde minimumeisen voldoet zoals 
vermeld in deze vuistregels. Dezelfde veiligheidseisen worden gesteld wanneer 
de hulpvelener gegevens uitwisselt met de client zelf. 
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III Pagina 14: 9: Vernietigen van digitale dossiers 
8.1 Risico 
Onbevoegde inzage in dossiers: Vaak worden cliëntendossiers centraal 
opgeslagen op een file server. Dit is een speciale computer die opslagruimte ter 
beschikking stelt en eenvoudig via het kantoornetwerk te benaderen is. Elke 
gebruiker krijgt een eigen plaats op de file server in de vorm van een home of 
thuisfolder. Hierop kunnen toegangsrechten worden ingesteld om toegang tot 
de folder en de daarin opgeslagen bestanden te reguleren. Het verkeerd 
instellen (bewust of onbewust) van deze toegangsrechten kan ertoe leiden dat 
onbevoegden (bijvoorbeeld nieuwsgierige collega’s) mogelijk gevoelige 
dossiers kunnen inzien. 
Op grond van de Wbp, WGBO en Beroepscode heeft de betrokkene/cliënt recht 
op inzage in diens dossier. Het verstrekken van gegevens, inzage en toegang 
tot cliëntgegevens aan derden kan in de regel alleen met toestemming van de 
cliënt gebeuren. Zie hierboven onder ‘Informatieverstrekking aan derden’.  
 
 
IV Pagina 15: 9. Vernietigen van digitale dossiers  
9.2 Aanbevolen maatregelen 
De onderstaande maatregelen beperken zich tot digitale dossiers die direct 
worden beheerd door de psycholoog. Dossiers die via elektronische weg 
(internet, e-mail etc.) zijn verstrekt aan cliënten, externe opdrachtgevers of 
andere derden (zorgverleners, instellingen etc.) zijn niet meer onder toezicht 
van de psycholoog en kunnen dus vanaf dat moment niet meer door de 
psycholoog worden beveiligd. Vanaf dat moment vallen deze dus buiten diens 
verantwoordelijkheidIV.  
De beroepscode legt de psycholoog de professionele verantwoordelijkheid op 
om in telefonische, schriftelijke of elektronische communicatie alle voorzorgen 
in acht te nemen dat er geen vertrouwelijke gegevens over de cliënt, zonder 
diens instemming ter kennis komen van derden. (art. III.3.3.2). 
Het is aan te bevelen om bij de ontvanger van de gegevens te controleren of de 
beveiliging van de gegevens aan dezelfde minimumeisen voldoet zoals vermeld 
in de vuistregels.  
 
 
V Pagina 17: 10. E-mail beveiliging 
10.1 Risico 
E-mail is een populair communicatiemiddel dat het gemakkelijk maakt om 
digitale dossiers uit te wisselen, zowel binnen de eigen werkorganisatie als 
daarbuiten. Toch is het gebruik van e-mail niet zonder gevaren. Kwaadwillende 
personen kunnen bijvoorbeeld misbruik maken van het e-mailadres van de 
psycholoog als diens wachtwoord geraden of gestolen wordt. E-mail kan 
worden onderschept als het over een niet beveiligd draadloos WiFi netwerk 
wordt verstuurd. Maar ook fouten zoals het versturen van een digitaal dossier 
naar de verkeerde persoon, kan voor problemen zorgen.  
Om te voorkomen dat verzonden e-mail tot juridische discussies kan leiden is 
het aan te bevelen in correspondentie met derden gebruik te maken van een 
disclaimer. Uiteraard kan een disclaimer de psycholoog niet vrijwaren van 
nalatigheid en andere verwijtbare zaken. 
 
 
 
 
 


