
AVG… ook uw zorg?
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• Persoonsgegevens en datalekken
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• Acties…verwerken/register/DPIA/FG/Privacyverkl.
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Dreiging: Big brother is watching…?



Every Breath You Take; The Police

Every breath you take
Every move you make
Every bond you break
Every step you take
I'll be watching you

Every single day
Every word you say
Every game you play
Every night you stay
I'll be watching you 1983



DATALEKKEN IN HET NIEUWS 

• Lek in dropbox

• Ziekenhuis lekt gegevens 500.000 patiënten 

• Betalingsverkeer Global Payments getroffen 
door datalek

• Rabobank lekt duizenden 
ondernemersrapporten 

• Ernstig datalek ontdekt in KPN-modems





Handhaving door de Autoriteit

• Forse boetes

• Als de overtreding niet opzettelijk is gepleegd 
en er geen sprake is van grove nalatigheid 
eerst bindende aanwijzing 

• Op boetes en negatieve publiciteit zitten we 
niet te wachten…..dus aandacht aan geven!



Achtergrond
Europa

7 februari 1992: Verdrag van Maastricht; oprichting EU

24 oktober 1995: Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens

Nederland

Richtlijn 95/46/EG => Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Geldt sinds 1 september 2001 

1 januari 2016: Wet Meldplicht Datalekken

Europa / NL

26 april 2016: VERORDENING 2016/679

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer
van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.



26 april 2016: VERORDENING 2016/679 
= GDPR = AVG in NL

AVG rechtstreekse werking:

-geen verschillen meer tussen landen onderling

-Van toepassing per 25 mei 2018

-vervangt Wbp en Wet Meldplicht Datalekken

Doel

Waarborgen van een gelijkwaardig niveau van bescherming van natuurlijke 
personen en van het vrije verkeer van persoonsgegevens in de hele Unie.

Belangrijk uitgangspunt: de verwerkingsverantwoordelijke moet de nakoming 
aan de verordening aantonen



Inhoud AVG
• Beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens

• Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens

• Rechten van de betrokkene (informatie, inzagerecht, rectificatie, wissen, 
verwerkingsbeperking, overdraagbaarheid, bezwaar)

• Verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke (inschakeling 
verwerkers, Register van verwerkingsactiviteiten)

• Beveiliging

• Datalekken

• Privacy Impact Assessment 

• Functionaris voor gegevensbescherming

• Gedragscodes en certificering

• Doorgiften van persoonsgegevens 

• Toezichthoudende autoriteit

• Sancties 



Wat zijn persoonsgegevens 
Alle informatie (vorm is irrelevant) betrekking hebbend op:

• een geïdentificeerde (bekend : naam, adres, etc) 
of identificeerbare (identiteit kan zonder onevenredige inspanning 
vastgesteld worden) 

• natuurlijke (levende) persoon

• Naam, geboortedatum, geslacht

• Gegevens over ondernemingen? (eenmanszaak!)

• Ras/etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze / 
levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap vakbond, gegevens 
mbt gezondheid, seksueel gedrag/gerichtheid

• Gegevens over schulden, salaris- en betalingsgegevens, BSN nummer.

• Wachtwoorden, IP adres, etc

• Nieuw: genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog 
op de unieke identificatie van een persoon



Wat is het doel? (grondslag)

Voordat ik mijn naam 
opschrijf, wil ik weten met 

welk doel u die gaat 
gebruiken.



Grondslag voor verwerking

• betrokkene heeft toestemming gegeven

• verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met 
betrokkene

• verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

• verwerking is noodzakelijk voor bescherming van vitale belangen van de 
betrokkene 

• verwerking is noodzakelijk voor vervulling van een taak van algemeen 
belang / uitoefening openbaar gezag

• verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde 
belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde 



Informatie aan betrokkene

• identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke 

• contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming 

• verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond voor de verwerking (bij 
gerechtvaardigd belang: specificeren)

• ontvangers of categorieën van ontvangers 

• informatie over doorgifte aan derde land of een internationale organisatie  

• bewaartermijn of criteria voor bepaling van bewaartermijn

• rechten van betrokkene

• of verstrekking een wettelijke of contractuele verplichting is dan wel een 
noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, incl. mogelijke 
gevolgen als de gegevens niet worden verstrekt

• informatie over geautomatiseerde besluitvorming



Voorbeelden datalek

• Ongeautoriseerde inzage in bestanden met 
persoonsgegevens! 

• Een kwijtgeraakte of vergeten USB-stick 

• Een gestolen laptop/mobiele telefoon 

• Inbraak in een databestand door een hacker 

• Slordig wachtwoordbeheer 

• Diefstal van papieren gegevens 

• Online en offline datalekken



Gevolg AVG

Nieuwe verplichtingen

De regels dwingen u om zorgvuldig om te gaan met de privacygevoelige 
informatie van uw patiënten. Juist nu veel informatie gedigitaliseerd is. 

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) brengt nieuwe 
verantwoordelijkheden met zich mee. Ook voor u als zorgaanbieder. 

• Bewerkersovereenkomsten te hebben.
Register van verwerkingsactiviteiten bij te houden. 
Een data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren. 
Een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen.
Een privacy verklaring te publiceren

• dreiging met enorme boetes (EUR 20 mln / 4% jaaromzet wereldwijd) 

Geen paniek……AVG lijkt inhoudelijk veel op de Wbp



Bestaande regels blijven gelden

De bestaande regels over privacy worden door de AVG bevestigd en op 
onderdelen versterkt. 

De volgende wetten blijven dus gelden:

• Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);

• Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);

• Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG);

• Zorgverzekeringswet (Zvw);

• Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);

• Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.

• De AVG-regels gaan ook naast de huidige regels voor het medisch 
beroepsgeheim bestaan.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/zorgaanbieders-en-de-avg#hoe-verhoudt-de-avg-zich-tot-het-beroepsgeheim-en-de-wgbo-6167


Acties, wat moeten we doen?

Bewerkersovereenkomsten.
Verwerkingsregister. 
Data protection impact assessment (DPIA).

Functionaris voor de gegevensbescherming (FG). 
Privacy verklaring.

We eindigen waar we feitelijk mee moeten 
beginnen…..bewustwording



Verantwoordelijke vs. bewerker

• De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor de 
gegevens van een (rechts)persoon die het doel en 
middelen van de verwerking vaststelt 
• De bewerker ‘doet iets’ in opdracht van de 
verantwoordelijke met de persoonsgegevens: 
verwerken, bewaren, etc. 
• Verantwoordelijke doet de melding, maar de 
bewerker kan wel de eerste zijn die het lek 
constateert 
• De bewerkersovereenkomst regelt de 
verhouding verantwoordelijke – bewerker



Wat is bewerken/verwerken
Iedere bewerking van persoonsgegevens, al dan niet automatisch: 

verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, wijzigen, raadplegen, 

gebruiken, doorzenden, afschermen, wissen, etc.

zorgverlener
Zorgdomein

LSP HIS leverancier

Patient



Acties

Bewerkersovereenkomsten.

Verwerkingsregister. 
Data protection impact assessment (DPIA).

Functionaris voor de gegevensbescherming (FG). 
Privacy verklaring.

We eindigen waar we feitelijk mee moeten 
beginnen…..bewustwording



Register van verwerkingen
a. naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke;

b. de verwerkingsdoeleinden; 

c. een beschrijving van de categorieën van betrokkenen en 
persoonsgegevens; 

d. de categorieën van ontvangers

a) evt doorgiften aan een derde land of een internationale organisatie

b) beoogde bewaartermijnen (EER)

c) algemene beschrijving van de technische en organisatorische 
beveiligingsmaatregelen

Categorie Bevat 

Administratieve gegevens Naam, Adres, Woonplaats (NAW), BSN, telefoonnummer, email, geslacht, geboortedatum 

Medische gegevens Dossiergegevens (o.a. SOEP-gegevens) 

Declaratiegegevens Verzekeraar, verzekerdennummer, declaratiecode 

Personeelsgegevens Salarisgegevens, bankgegevens, AGB code 

Arbeidsgegevens Werkprestatie, verzuim/verlof 



Voorbeeld (excel), wordt aangeleverd



Voorbeeld (excel), wordt aangeleverd
optioneel deel rechts van het verplichte deel

Voor nieuwe toepassingen verplicht



Acties

Bewerkersovereenkomsten.
Verwerkingsregister. 

Data protection impact assessment (DPIA).

Functionaris voor de gegevensbescherming (FG). 
Privacy verklaring.

We eindigen waar we feitelijk mee moeten 
beginnen…..bewustwording



(D)PIA

• Niet verplicht voor reeds ingevoerde systemen….echter wel voor nieuwe

………………….we gaan voor zekerheid

waarom:

• verantwoordingsplicht (“accountability”): verwerkingsverantwoordelijke is 
niet alleen verplicht de beginselen en verplichtingen van de AVG na te 
leven, moet de naleving ervan kunnen aantonen.

• risico-gebaseerde aanpak (“risk-based approach”): artikel 24(1) AVG 
schrijft "passende technische en organisatorische maatregelen” voor, 
rekening houdend met oa de risico’s voor de rechten en vrijheden van 
natuurlijke personen. 

• verplichting om een PIA uit te voeren voor verwerkingen die een 
“waarschijnlijk hoog risico” met zich meebrengen 



(D)PIA

wanneer

Bij verwerkingen met “waarschijnlijk hoog risico”, met name:

• systematische en uitgebreide beoordeling (...), gebaseerd op 
geautomatiseerde verwerking (zoals profilering), waarop besluiten worden 
gebaseerd met rechtsgevolgen / vergelijkbare effecten 

• (wel/geen lening, hoogte verzekeringspremie, etc.); 

• grootschalige verwerking van bijzondere categorieën van 
persoonsgegevens 

• stelselmatige en grootschalige monitoring van openbaar toegankelijke 
ruimten 

AP stelt lijst op met verwerkingen waarvoor PIA verplicht is



(D)PIA

Voorbeelden: 

• Een nieuw IT-systeem waarin persoonsgegevens worden opgeslagen / 
verwerkt

• Een data sharing initiatief waar datasets worden gekoppeld / vergeleken / 
beheerd door afzonderlijke delen van een organisatie

• Voorgenomen acties gericht op een bepaalde groep (demografisch 
bijvoorbeeld)

• Gebruik van bestaande gegevens voor een nieuw / onverwacht doel

• Een nieuw bewakingssysteem (met name bij toezicht op publiek)

• Toepassing van nieuwe technologie (spraakherkenning; pratende pop)

• Wetgeving, beleid of strategieën met gevolgen voor de privacy



Acties

Bewerkersovereenkomsten.
Verwerkingsregister. 
Data protection impact assessment (DPIA).

Functionaris voor de gegevensbescherming
Privacy verklaring.

We eindigen waar we feitelijk mee moeten 
beginnen…..bewustwording



FG veelal nodig

• Audits
• Advies
• Meldingen aan AP



Ervaring

• Ervaring met binnen organisaties waar 
compliance m.b.t. persoonsgegevens een 
prioriteit zijn.

• Ervaring binnen de zorgsector 
• Ervaring met diverse ICT structuren lokaal en 

internationaal
• Nuchterheid en pragmatisme



Checklist

• Is er sprake van verwerking van 
persoonsgegevens? 

• Bent u verantwoordelijke? 

• Is de Wbp AVG van toepassing? 

• Is dit een datalek (inbreuk op de beveiliging)? 

Ja, ja, ja, ja: WAT NU?



Meldplicht?

• Ja, bij iedere verwerking van persoonsgegevens 
ieder gegeven betreffende een natuurlijke of 
identificeerbare persoon (o.a. inloggegevens, 
financiële gegevens, ID bewijs, schoolprestaties) 
• Er zijn gewone en gevoelige persoonsgegevens 
(o.a. medische – en godsdienstgegevens) 
• Vanaf 1 januari 2016 opgenomen in de Wet 
bescherming persoonsgegevens 
• Lekken van andere gegevens is geen datalek in de 
zin van de Wbp



Protocol beschikbaar

• Interne procedure opvolgen 
• Signaleren naar praktijkhouder indien een datalek zich 

voordoet
• De rest is aan de praktijkhouders om op te volgen zoals: 

1. melding bij Functionaris Gegevensbescherming (FG) 
2. beheersmaatregelen treffen 
3. bepalen schade betrokkenen 
4. bepalen schade onderneming 
5. binnen 72 uur melden aan Autoriteit Persoonsgegevens 
(AP) 
6. melden aan betrokkenen 
7. afhandelen



Acties

Bewerkersovereenkomsten.
Verwerkingsregister. 
Data protection impact assessment (DPIA).

Functionaris voor de gegevensbescherming (FG). 

Privacy verklaring.

We eindigen waar we feitelijk mee moeten 
beginnen…..bewustwording



Privacy verklaring.

Eenvoudig voorbeeld 

dat op iedere website 

gepubliceerd moet 

worden.

Voorbeeld van InEen is 
onvoldoende en dient 
aanpassing!



Acties

Bewerkersovereenkomsten.
Verwerkingsregister. 
Data protection impact assessment (DPIA).

Functionaris voor de gegevensbescherming (FG). 
Privacy verklaring.

We eindigen waar we feitelijk mee moeten 

beginnen…..bewustwording



Bewustwording
• Deze presentatie
• Door Pédèr bv verstrekt infomateriaal
• Poster en handouts
• Week van de privacy   14 Mei t/m 18 Mei 2018
Dag 1: 14 mei Quiz Privacy en veiligheid 

Dag 2: 15 mei Veilig emailen en communiceren

Dag 3: 16 mei Privacy en veiligheid op de werkplek

Dag 4: 17 mei Privacy in de openbare ruimte

Dag 5: 18 mei Weet wat je moet doen als het ‘fout’ gaat.



Verdere ondersteuning

• Aanvullend  materiaal via een AVGdatabox, 
link volgt….

• Formats: 
Verwerkers/bewerkersovereenkomst
Verwerkingsregister
DPIA
Beschikbare FG, voor melding en ook audits
Privacy verklaring, privacy reglement



Uitdagingen…de patient zelf



Uitdagingen…de patient zelf



Uitdagingen voor ons…
IZO 2020: Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning

In 2020..

..heeft 80% van de chronisch zieken en 40% van de ‘overige Nederlanders’ 
direct toegang tot bepaalde medische gegevens, waaronder medicatie-
informatie, vitale functies en testuitslagen. 

..kan 75% van de chronisch zieken en kwetsbare ouderen (wie dit wil en 
hiertoe in staat is) zelfstandig metingen uitvoeren, idealiter in combinatie met 
gegevensmonitoring op afstand door de zorgverlener.

..heeft iedereen die zorg en ondersteuning thuis ontvangt de mogelijkheid om 
via een beeld-scherm 24 uur per dag met een zorgverlener te communiceren. 
Patiënten kunnen, ook door inzet van domotica, langer veilig thuis 
blijven wonen. 



Uitdagingen voor ons…
IZO 2020 en OPEN

• OPEN: Ontsluiten van Patiëntgegevens uit de 
Eerstelijns zorg

• Initiatief: LHV, NHG en InEen

• Hulp aan de 1e lijn om de doelstellingen van 
IZO op veilige manier te halen.



Tips: Als je gegevens wilt delen, 
redeneer dan steeds langs 4 principes:

1. Subsidiariteit. Met andere woorden ‘kan het een tandje 
minder?’. Met welke minst ingrijpende maatregel kun je ook je 
doel bereiken? 

2. Proportionaliteit. Met andere woorden ‘is het in proportie?’. Is 
er een verhouding tussen de maatregel en het doel? 

3. Doelmatigheid. Is de meest geschikte maatregel getroffen? 
Het gaat er dus om dat je helder bent over je doel. 

4. Motiveren en documenteren. Vastleggen van je professionele 
overwegingen is noodzakelijk. Van belang is hoe je tot een 
bepaalde conclusie bent gekomen en dat dit proces 
met zijn overwegingen wordt vastgelegd. 



Conclusie

• Zonder nu aandacht te geven aan privacy en 
gegevensbescherming worden de continuïteit van de 
huidige zorg onmogelijk …. laat staat om nieuwe 
toepassingen te implementeren

• Dus…

• Doe mee met de AVG

• Betrek personeel erbij….koffiepauze gesprek

• Doe mee met de week van de privacy 14 mei t/m 18 
mei



Vragen?



AVG… ook uw zorg?


