
Informatieveiligheid & privacy 

binnen de zorg
Deel C

vragen? dpo@asster.be



Doelstelling vandaag

▪ Inleiding 

▪ GDPR algemeen 

▪ Rechten van de betrokkene

▪ DPO?

▪ Datalekken melden

▪ Wachtwoorden 



Vraagronde 

• Ben jij binnen Asster al situaties tegengekomen waarbij 

de privacy van medewerkers, patiënten en/of bewoners 

mogelijks in gedrang is gekomen?

• Wie heeft er al gehoord van GDPR of AVG? Waar staat 

dit voor?



Voorbeelden

• Praktijkvoorbeelden ‘incidenten’

– Patiënt heeft toegang tot de printer 

– Werksleutels verliezen 

– Onvoldoende geluidsdichtheid van lokalen

– Facetime/whatsapp ed. in de leefruimtes, foto’s 

maken, … 

– Wachtwoord zichtbaar op de computer/laptop 

– Valrex zichtbaar voor patiënten

– Camerabeelden zichtbaar voor patiënten

– …



Maar ook…

• Dossier is niet beschikbaar

• Belangrijke info staat niet in het dossier 

genoteerd

• Na een mutatie naar een andere afdeling zie 

ik nog steeds de oude dossiers

• ….



Voorbeeldsituaties   

Patiënt X zit op het bureau van de psychologe. De 

psychologe wordt weggeroepen en de patiënt neust in de 

papieren die op zijn/haar bureau liggen. 

Zou dit ook bij jullie kunnen gebeuren? 

Wie gaat hier in de fout? 

Hoe kan het beter? 



Voorbeeldsituaties   

Iemand van je afdeling/collega zet bij een kerstfeestje een 

foto van patiënt/persoon X op facebook. 

Wat klopt?

❑ Als de patiënt daar niet tegen protesteert, is er geen 

probleem

❑ Als een collega deze foto nam en op facebook zet is dit 

in orde

❑ Als een medepatiënt/collega deze foto nam zullen we 

vragen of patiënt/persoon X hiervoor zijn goedkeuring 

gaf 



Inleiding

In ons beroepsleven zorgen we voor 

mensen en dit willen we goed doen! 

Om dit goed te doen moeten we werken 

met persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens moeten 

beschermd worden

De Europese unie heeft daarom de GDPR

in het leven geroepen 



GDPR Algemeen 

Wat is het?

General Data Protection Regulation

In het Nederlands: ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG)

Doel?

Bescherming van persoonsgegevens 

▪ Patiënten

▪ Medewerkers

▪ Derde (ouders, familie, bezoekers, voogden, contactpersonen,…) 

Toepassing? 

Verwerking zowel op papier als digitaal!
• Verzamelen, ordenen, combineren

• Opslaan

• Wijzigen

• Raadplegen, gebruiken, opvragen

• Verzenden, ter beschikking stellen, verspreiden

• Afschermen

• Wissen, vernietigen



Wat zijn persoonsgegevens? 

Zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare 

natuurlijke persoon. 

Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar 

deze persoon te herleiden is. 

Opletten met bijzonder gevoelige persoonsgegevens!
• Ras/etnische afkomst

• Politieke opvattingen

• Syndicaal lidmaatschap

• Biometrische gegevens 

• Genetische gegevens

• Gezondheidsgegevens

• Gegevens over iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid 

• Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging 

• Strafrechtelijke veroordelingen/strafbare feiten 



Bijzonder gevoelige persoonsgegevens 

mogen niet verwerkt worden tenzij

• Na schriftelijke toestemming van de patiënt 

• Noodzakelijk voor arbeidsrecht of sociale zekerheid 

• Van vitaal belang (volksgezondheid) 

• De patiënt ze zelf publiek heeft gemaakt 

• Noodzakelijk voor het verlenen van gezondheidszorg, inclusief 

het stellen van medische diagnoses 



DPO? 

= Data Protection Officer of gegevensbeschermingsfunctionaris 

Aanspreekpunt voor Asster :

Riet Fonteyne & Lore Martens

Email: dpo@asster.be

Telefonisch via het nummer 144 

Taken:

• Informeren en adviseren 

• Bewustmaken, documenteren 

• Toezicht houden 

• Adviseren bij risicoanalyses: welk effect heeft een beoogde verwerking op 

de bescherming van persoonsgegevens?  

• Gegevenslek melden

• Contactpunt voor Belgische GBA

mailto:dpo@asster.be


Rechten van betrokkene 



Rechten van betrokkene - Vraag

In het patiëntendossier staat dat collega Ann gisteren een 

gesprek heeft gehad met patiënt X over het uitstapje van 

vorig weekend. Ann heeft hier een verslag van gemaakt. 

Heeft de patiënt recht om te weten wat Ann over dat 

gesprek genoteerd heeft?

De GDPR bepaalt uitdrukkelijk dat de betrokkene recht op 

inzage heeft 



Rechten van betrokkene 

1. Recht op informatie over de verwerking 

2. Recht op inzage/afschrift  

3. Recht op verbetering/correctie 

4. Recht op wissen 

5. Recht op beperking van de verwerking 

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens (in 

elektronisch formaat)

7. Recht van bezwaar

8. Recht om toestemming in te trekken 



Rechten van betrokkene 

Te vinden op het documentenportaal

Procedure uitoefenen van rechten door betrokkenen  

Procedure inzagerecht in dossier door patiënt

http://s108-0035/iProva/Management/LinkLoader.aspx?ID=90f070ae-9d76-4f22-9499-9375f43bfbed
http://s108-0035/iProva/Management/LinkLoader.aspx?ID=8a0aae30-2e9d-424a-84a3-c2ed7308a680


Rechten van betrokkene 

Recht op inzage/afschrift 

– Op eenvoudig verzoek 

– Zelf en rechtstreeks de gegevens inzien die over hem/haar zijn 

verzameld, bewaard en verwerkt. 

Persoonsgegevens over andere betrokkenen mogen niet 

worden meegedeeld

– Ook bijhorende informatie 

• Bv. ontvangers, alle beschikbare informatie over de bron 

van de gegevens wanneer deze niet bij de patiënt werden 

verzameld (bv. familie)

• Dus de patiënt heeft recht op opvragen loging



Rechten van betrokkene 

Recht op inzage/afschrift 

– Moeten we echt alles laten zien?

• JA 

• MAAR niet onmiddellijk: je mag tot max.15 dagen de tijd 

nemen om gegevens van andere personen (patiënten, 

medewerkers, …) in het dossier te maskeren. 



Rechten van betrokkene 

Dus weloverwogen gegevens invoeren!! 

• Is de informatie

– Nodig voor de zorg?

– Sereen geformuleerd?

– Correct geformuleerd?

• Denk er ook aan dat alle lees- en schrijfacties op het EPD 

worden geregistreerd (gelogd)! 



Rechten van betrokkene 



Binnen Obasi kunnen we cliënten opvragen 

a.d.h.v.  

Een cliënt buiten de scoop opvragen mag enkel 

voor personen waarmee je een therapeutische 

relatie hebt 

Cliënten opvragen via scoop 



Datalekken melden  

Wanneer heb je een gegevenslek?

Als persoonsgegevens zichtbaar werden voor mensen 

(binnen of buiten de organisatie) die er geen toegang toe 

mochten hebben, spreken we van een datalek

→ Dit moet gemeld worden aan de lokale DPO 

Datalek

Melding
DPO 



Datalekken melden

Voorbeelden: 

• Medewerker verliest een usb-stick met persoonsgegevens

• Foto’s van patiënten verschijnen zonder hun toestemming in een 

folder

• Een laptop met persoonsgegevens wordt gestolen

• Een gebruikersnaam en wachtwoord van een persoon met toegang 

tot persoonsgegevens is gekend door anderen



Datalekken melden

Wat doen bij een datalek?

• Verwittig onmiddellijk de DPO of de directie

• Formulier melding gegevenslek invullen 

• De volledige doorlooptijd tussen de eerste 

melding en de eventuele melding aan de 

gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) mag 

maximaal 72 uur bedragen 

➔ SNEL werken!!



MELDEN



Datalekken

Gegevenslekken voorkomen!!

• Lokalen en kasten op slot

• Veilige logins en wachtwoorden gebruiken

• Computers vergrendelen bij verlaten van 

computer/lokaal 

• Beveiligd afdrukken   

…                        



Wachtwoorden 

Het grootste deel van onze 

informatie over personen is op 

computers opgeslagen

Die informatie mag niet voor 

iedereen toegankelijk zijn



Wachtwoorden 

Er worden nog veel fouten gemaakt tegen het veilig 

gebruik van wachtwoorden 

• Wachtwoorden die door veel mensen gekend zijn 

• Zwakke wachtwoorden

• Slordig omgaan met wachtwoorden (bv. post-it) 



Wachtwoorden 

Een sterk wachtwoord is                       

gemakkelijk te onthouden                             

maar moeilijk te raden

Bevat grote en kleine letters, 

cijfers en speciale tekens 

Een sterk wachtwoord is 

lang: min. 8 karakters, 15 is 

ideaal 

Wachtwoordzin!! 
Vb. AlsJeL8,SchijntDeZon.



Wachtwoorden 

Wachtwoorden mogen NOOIT 

zichtbaar zijn!



Wachtwoorden 

Correct omgaan 

• Geef geen wachtwoorden door 

• Gebruik andere wachtwoorden op het werk dan thuis 

• Verander regelmatig van wachtwoord  ( maanden)

• Als onthouden zonder opschrijven niet lukt

Gecamoufleerd opschrijven (bv. tussen een reeks 

zinloze karakters, onvolledig, …)

• Op het documentenportaal !!

Wachtwoordenbeleid

EPD

http://s108-0035/iProva/Management/LinkLoader.aspx?ID=1792e43b-2731-4eda-85b3-f35ed3fbd440
http://s108-0035/iProva/Management/LinkLoader.aspx?ID=69d14352-51a4-49dd-bce1-7e8340fcd262


Bedankt voor de aandacht! 


