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Privacy in de zorg

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van patiënten 
maakt

onderdeel uit van kwalitatief goede zorgverlening

• het belang van de burger (gegevensbescherming)

• het vertrouwen in de gezondheidszorg
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Gegevensbescherming in de zorg

• Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

• Nationale wetgeving

• Medisch beroepsgeheim



Algemene verordening gegevensbescherming
• AVG geldt rechtstreeks in EU-lidstaten

• AVG gaat over “verwerkingen” van “persoonsgegevens”, 
waaronder “gegevens over gezondheid”
• AVG bepaalt wanneer en onder welke voorwaarden 

persoonsgegevens mogen worden verwerkt

• AVG regelt de rechten van betrokkenen

• AVG bevat regels over “accountability” (DPIA, FG)
• AVG regelt handhaving door toezichthouders (boetes)



AVG en gezondheidsgegevens

• Verbod om gezondheidsgegevens te verwerken, tenzij (o.a.):

• uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene

• noodzakelijk voor het verstrekken van gezondheidszorg of voor algemeen 
belang van de volksgezondheid (bijv. infectieziektebestrijding), mits dat 
geregeld is in Europese of nationale wetgeving



AVG en gezondheidsgegevens

• Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens: 

• doorgaans uitvoering van de behandelovereenkomst tussen arts en patiënt

• wetenschappelijk onderzoek



AVG en gezondheidsgegevens

• Beveiliging van (bijzondere) persoonsgegevens

• organisatorische en technische maatregelen

• NEN-7510, 7512 en 7513:

• autorisatiebeleid

• authenticatie

• logging en controle op de logging

• etc.



Nationale wetgeving en gezondheidsgegevens

Uitzonderingen in Uitvoeringswet AVG

• hulpverleners en zorgaanbieders, indien noodzakelijk voor een goede 
behandeling van de patiënt of voor het beheer van de instelling

• medisch-wetenschappelijk onderzoek
• noodzakelijk voor het onderzoek

• onderzoek dient algemeen belang 

• vragen van uitdrukkelijke toestemming is niet mogelijk of onevenredig

• privacywaarborgen



Nationale wetgeving en gezondheidsgegevens
• Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg

• uitdrukkelijke toestemming bij “elektronische uitwisselingssystemen” (LSP) 

En verder:

• Wet publieke gezondheid (coronacrisis)

• Zorgverzekeringswet

• Wet marktordening gezondheidszorg

• Wetgeving sociaal domein (Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning, etc.)

• Wet publieke gezondheid

• Wet op het RIVM

• Etc.



Medisch beroepsgeheim

• Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

• Geheimhouding; geen informatie aan derden verstrekken, tenzij:

• toestemming van de patiënt

• wettelijke verplichting

• conflict van plichten

• Patiëntenrechten, zoals:

• inzage in het medisch dossier

• vernietiging van het medisch dossier

• bewaartermijn



Misverstanden

• Probleem van toestemming

• Privacy- of ict-probleem?

• Nieuwe wetgeving voor gegevensuitwisseling in de zorg

• Europees of nationaal probleem? 



Coronacrisis
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Vragen en interactie

Stellingen

1. Artsen hebben te weinig aandacht voor privacy en gegevensbescherming

2. Informatiebeveiliging is in de zorg een ondergeschoven kindje

3. Complexe privacywetgeving maakt noodzakelijke uitwisseling van medische gegevens 
onnodig moeilijk


