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Beveiligen persoonlijke gezondheidsinformatie binnen gemeenten
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Het beheer van dit document berust bij de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD).

Het is toegestaan om foto’s te maken tijdens deze bijeenkomst. Foto’s mogen niet in een andere context zonder
toestemming van de afgebeelde deelnemers gepubliceerd worden.

Privacyverklaring
De IBD stelt Zoom privacyvriendelijk in (privacy by default)
Tijdens de interactieve webinars maakt de IBD:
• gebruik van wachtwoorden om aan vergaderingen deel te nemen.
• gebruik van unieke vergader ID’s om vergaderingen af te schermen.
• geen gebruik van:
“cloud recording” en neemt de videoconferentie niet op.
“local Recording”
“automatically Transcribe Cloud Recordings”
“attendee attention tracking”

Spelregels
Rollen Privacy webinar
• Maaike van der Horst (IBD) is moderator
• John van Huijgevoort (IBD) is de presentator
• Deelnemers stellen en beantwoorden vragen

Spelregels

1.
2.
3.
4.

Tijdens sessie iedereen op mute, vragen/opmerkingen via de chat.
Tijdens sessie ‘hand opsteken’ voor input of in de chat aangeven.
Geen gevoelige persoonsgegevens delen.
Sessie wordt niet opgenomen of gefotografeerd door ons en door
jullie.

Doel

Gemeenten inzicht verschaffen welke wet- en regelgeving,
normen en standaarden met betrekking tot de beveiliging van
persoonlijke gezondheidsinformatie van toepassing zijn.
Hierbij gaan we niet in op specifiek / individuele domein wet- en
regelgevingen en ook niet op specifieke maatregelen. We
behandelen de samenhang.

Doel IBD
• IBD werkt aan een factsheet “Beveiligen persoonlijke
gezondheidsinformatie binnen gemeenten”.
• De input van dit (be)Spreekuur gebruiken om de factsheet zoveel
mogelijk op de gemeentelijke situatie aan te laten sluiten.
• Publicatiedatum: vermoedelijk maart 2021

Agenda
•
•
•
•
•

Introductie
Wat is persoonlijke gezondheidsinformatie?
Persoonlijke gezondheidsinformatie en gemeenten
Wet- en regelgeving
Beveiliging persoonlijke gezondheidsinformatie

Mentimeter - Code: 74 17 62 0

Wat is persoonlijke
gezondheidsinformatie?
• Persoonlijke gezondheidsinformatie = Medische gegevens
• Informatie die, direct of indirect, betrekking heeft op de
gezondheid of lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid van
een herleidbare patiënt en gegevens die omtrent een patiënt in
het dossier van een arts zijn genoteerd.

Bron: KNMG-richtlijn “Omgaan met medische gegevens“

Wat is persoonlijke
gezondheidsinformatie?
• Persoonsgegevens die verband houden met de fysieke of mentale
gezondheid van een natuurlijke persoon, waaronder gegevens
over verleende gezondheidsdiensten waarmee informatie over
zijn gezondheidstoestand wordt gegeven

Bron: artikel 4 lid 15 AVG “Gegevens over gezondheid”

Wat is persoonlijke
gezondheidsinformatie?
• Stelt scherp dat alles waaruit iemands lichamelijke of geestelijke
gezondheid blijkt, persoonlijke gezondheidsinformatie is.
• Dus meer dan alleen wat artsen vaststellen en opschrijven.
• Het criterium is of er op basis van de gegevens, eventueel in combinatie met
andere gegevens, conclusies (al dan niet juist) getrokken kunnen worden over
iemands gezondheid of gezondheidsrisico’s.

• Persoonlijke gezondheidsinformatie zijn bijzondere
persoonsgegevens!

Bijzondere persoonsgegevens
• Gegevens over:

• iemands gezondheid;
• iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

• Persoonsgegevens waaruit:
•
•
•
•

ras of etnische afkomst blijkt;
politieke opvattingen blijken;
religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken;
het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt.

• Genetische gegevens.
• Biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een
persoon.

Voorbeelden
• Dat meneer darmkanker heeft en dat mevrouw sinds de laatste
bevalling met bekkeninstabiliteit kampt, zijn daarom bijzondere
persoonsgegevens.
• Gegevens als lengte en gewicht vallen ook onder
gezondheidsgegevens, omdat deze gegevens in combinatie met
andere gegevens mogelijk iets zeggen over iemands gezondheid.

Wat is persoonlijke
gezondheidsinformatie?
Bij gemeenten niet altijd vastomlijnd.
• Dossier van de huisarts hoort niet bij de gemeente thuis.
• Dan is er nog een grijs gebied waarin soms diagnoses en
behandelingen worden beschreven, en aantekeningen over
bijvoorbeeld medicatie, of bezochte specialisten in een dossier
terecht kunnen komen.
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Gemeentelijke verwerkingen die
persoonlijke gezondheidsinformatie
verwerken
Zorgvraag burger
Personeelsdossier
Data back-up
Data restore
Ondersteunen van forensisch onderzoek
Digitale inbraakpreventie
Beheersen en veilig schonen van media
Contractmanagement zorgaanbieders
Registratie en informatiebureau
slachtoffers
Gehandicaptenparkeerkaart en -plaats
Schuldhulpverlening
Justitiële Jeugdzorg
Verzoek tot onderzoek
Notificaties en zorgsignalen

15. Leveren inkomensondersteuning
16. Beoordelen recht op bijstand
17. Bieden van triage- en diagnoseinstrumenten
18. Beheren van groepstraject
19. Beheren van casusregievoering;
20. Leerlingenvervoer
21. Veiligheidshuis
22. Re-integratie cliënten trajectbegeleiding
(alle doelgroepen i.h.k.v. Participatiewet)
23. Verwerking t.b.v. UWV voor uitvoering Wet
banenafspraak en quotum
arbeidsbeperkten
24. Fraude onderzoek sociale zekerheid
25. Ondersteuning bij arbeidsbemiddeling
26. Recht op dagbesteding vanuit de Wmo
27. Besluiten op Wmo-aanvragen

Bron: Zie de IBD publicatie “Vooringevuld verwerkingsregister gemeenten”

Uitgangspunt
• Persoonlijke gezondheidsinformatie zijn alleen bedoeld voor
medici.
• Medewerkers van gemeenten zijn geen medici. Daarom moeten zij
terughoudend zijn in het verwerken van persoonlijke
gezondheidsinformatie.
• Daarnaast vallen persoonlijke gezondheidsinformatie onder het
medisch beroepsgeheim.

Wat houdt het medisch
beroepsgeheim in?
• Artikel 88 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
(BIG).
• Het medisch beroepsgeheim bestaat uit een recht voor de patiënt
op geheimhouding door de hulpverlener (individuele
hulpverlener of instelling) van alles wat de hulpverlener bekend is
over de patiënt.
• Het gaat dan dus niet alleen om medische informatie over de patiënt maar
ook bijvoorbeeld zijn mededeling, tijdens het spreekuur, dat zijn dochter
spijbelt en dat dat tot spanningen binnen het gezin leidt.
Bron: Zie de factsheet “Medisch beroepsgeheim”

Voor wie geldt het medisch
beroepsgeheim?
• Onder de werking van artikel 88 Wet op de beroepen in de
individuele gezondheidszorg (BIG) vallen in eerste instantie de
beroepsbeoefenaren met een zogenaamde BIG-registratie.
• Bijvoorbeeld artsen, tandartsen, verpleegkundigen, apothekers,
gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten en
verloskundigen.

Bron: Zie de publicatie “Basisprincipes medisch beroepsgeheim”

Persoonlijke gezondheidsinformatie
en gemeenten
• Nodig bij het onderzoeken van hulpvraag burgers.
• Voorbeelden: jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en de zorg voor chronisch
zieken en gehandicapten.

• Medewerkers willen graag de wet goed uitvoeren en burgers de zorg en
ondersteuning geven waar ze recht op hebben.
• Bij verwerking van informatie raakt soms de (medische) privacy van die burgers in de knel.

Plichten van gemeenten - Wettelijk
Zorgplicht gemeenten
• Gemeenten dienen aan hun wettelijke verantwoordelijkheden te
voldoen en elke inwoner dient door zijn/haar gemeente
geholpen te worden indien dit onder de wettelijke
verantwoordelijkheid van de gemeente valt.
• Waarborgen dat professionals voldoende in staat zijn om te kunnen
beoordelen welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de
toeleiding naar zorg.
• Organiseren van opleidingen en opstellen van adequate handreikingen
voor professionals.

Privacy

Wetgeving:
• Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Reikwijdte:
• De AVG gaat over de bescherming van persoonsgegevens.

AVG en algemene beginselen
Persoonsgegevens moeten:
• rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie
• doelbinding
• minimale gegevensverwerking
• juistheid
• opslagbeperking
Belangrijk: Er moet transparantie met betrekking tot de functies en de verwerking van
persoonsgegevens worden geboden.

Belangrijke AVG begrippen
• Grondslag: biedt de wet een grondslag voor de verwerking?
• De zes grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijk verplichting, vitaal

belang, algemeen belang of gerechtvaardigde belang.

• Subsidiariteit: zijn alle gevraagde gegevens echt nodig?
• Kunnen de doelen waarvoor de gemeente de gegevens wil gaan verwerken ook op
een andere wijze worden behaald, met minder persoonsgegevens, of met
persoonsgegevens die minder inbreuk maken op de privacy van de betrokkenen?

• Proportionaliteit: kan het niet op een andere manier die de privacy
minder schaadt?
• Is de verwerking in evenredigheid met de inbreuk die gepleegd wordt op de
persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen.

Plichten van gemeenten - AVG
Informatieplicht
• Tegenover de burger van wie hij gegevens verwerkt.
• Informeren over het doel van de gegevensverwerking en wie
toegang tot de gegevens hebben.
• privacyverklaring of ‘privacystatement’ op de website.

Verantwoordingsplicht
• Kunnen aantonen dat een verwerking aan de beginselen van
verwerking voldoet
• kunnen aantonen dat de juiste technische en organisatorische
maatregelen zijn genomen om de persoonsgegevens te beveiligen.

Privacy binnen kaders van de wet
• Privacy is vaak geregeld in domeinwetgeving.
• Daarnaast gelden de eisen uit de AVG.

Meer wet- en regelgeving…
•
•
•
•
•
•

Wet veiligheidsregio's
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Wet inburgering
Participatiewet
Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Suwi)
Et cetera

Bron: vooringevuld verwerkingsregister van de IBD

Zorgen bij betrokken partijen!
• AP, patiëntenorganisaties, zorgverleners en juristen!
• Ze vreesden dat niet medisch geschoolde gemeenteambtenaren niet
accuraat zullen omgaan met gezondheidsgegevens van burgers
• Gemeenten zullen meer gevoelige informatie verzamelen dan nodig is.
• Persoonlijke gezondheidsinformatie komen bij te veel medewerkers
terecht en informatie kan voor onbedoelde zaken gebruikt worden.

Incidenten
• Het is de tweede keer dat een ziekenhuis door de Autoriteit
Persoonsgegevens wordt bestraft, omdat medewerkers te
gemakkelijk konden rondneuzen in medische dossiers.

Incidenten
• Medewerkers die toegang hadden tot het administratiesysteem voor
het test- en vaccinatieproces konden alle gegevens opvragen en
exporteren. Hierbij werd wel gelogd wie wat bekeek en hierop vond
steekproefsgewijze controle plaats in plaats van continue
controle. Ook werden meer gegevens verwerkt dan noodzakelijk,
zoals het burgerservicenummer (BSN) nummer.

Acties naar aanleiding van
Datalek GGD
• De AP heeft opheldering geëist bij de GGD (27-1)
• GGD moet burgers goed en snel informeren over de diefstal, onder meer via de
website en door een informatielijn open te stellen.

• Vier mensen aangehouden voor GGD- datadiefstal. (3-2)
• Debat Tweede Kamer over het lek bij de GGD (3-2)
• Minister De Jonge zal moeten uitleggen wat er gedaan wordt tegen datafraude in het
bron- en contactonderzoek.
• Kamerbrief over stand van zaken datalek GGD
• Maatregelen:
•
•
•
•

Er komen automatische logboeken van zoekopdrachten.
De print- en exporteerfunctie van een grote bulk data staat uit.
Nog maar een select groepje GGD-medewerkers en artsen krijgt toegang tot persoonsgegevens.
Wordt dagelijks handmatig gekeken of er verdachte zoekopdrachten zijn.

Bron: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-eist-opheldering-van-ggd
Bron: https://www.politie.nl/nieuws/2021/februari/3/03-vier-mensen-aangehouden-voor-ggd--datadiefstal.html
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/02/kamerbrief-inzake-stand-van-zaken-datalek-ggd

Incidenten
• CBP: Vier gemeenten beveiligen de dossiers met persoonlijke
gezondheidsinformatie van aanvragers van Wmo-voorzieningen
onvoldoende.

Incidenten
• Rekenkamer gemeente Amsterdam: Bij één zorgdossier konden
meerdere personen meekijken, waarvan ook medewerkers van
softwareleveranciers

Incidenten
• Rekenkamer gemeente Eindhoven: ongeveer 300 medewerkers
van wijkteams konden alle persoonlijke dossiers inzien van klanten

Incidenten
• Ombudsman gemeente Rotterdam: medische gegevens worden
vaak zonder meer in het digitale cliëntdossier opgenomen en dat
alle Wmo-medewerkers toegang hadden tot de dossiers van de
cliënten in de hele stad.

Incidenten
• AP: Gemeenten verzamelen bij de uitvoering van de Wmo en de
Jeugdwet meer persoonsgegevens van mensen dan noodzakelijk
voor hun zorgvraag.

Incidenten
• Stichting Sociaal Hart Enschede: Tijdens de aanvraagprocedure
voor een bijstandsuitkering heeft de gemeente Enschede het
medisch dossier en medicijnlijst van de aanvrager gevraagd.

Hoofdoorzaken
• Gemeenten beveiligen persoonlijke gezondheidsinformatie
onvoldoende.
• Het risico hierbij is dat persoonlijke gezondheidsinformatie bij teveel
gemeentelijke medewerkers terecht komt.

• Gemeenten verzamelen teveel persoonlijke gezondheidsinformatie.
• Het risico hierbij is dat persoonlijke gezondheidsinformatie voor onbedoelde
doelen wordt gebruikt.

Manifest en vuistregels
Veel gemeenten, zorgaanbieders en beroepsgroepen hadden
hun eigen privacyprotocol.
• Die verschillende protocollen sluiten in de praktijk niet altijd
voldoende op elkaar aan.
• De koepels van de partijen spreken in het manifest af de
zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en het
privacy-bewustzijn in het veld te bevorderen.
• Tien privacy-vuistregels helpen professionals in situaties
waarin dilemma's zich kunnen voordoen. De vuistregels zijn
een aanvulling op bestaande beroeps- en meldcodes.

Meest relevante vuistregels
• Wij vragen nooit méér persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk.
• Wij zijn altijd transparant over met welk doel wij
persoonsgegevens vragen.
• Wij maken altijd een zorgvuldige afweging of het mogelijk is om
gegevens te verstrekken in het belang van de jeugdige.
• Wij hebben vertrouwen in de andere professional, dat deze de
afweging om wel of geen gegevens te vragen of te verstrekken
zorgvuldig heeft gemaakt.

Keuze maatregelen
• De stand van de techniek.
• De uitvoeringskosten.
• De aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden van
de verwerking.
• Hoe waarschijnlijk en ernstig het is voor de betrokken personen als
er een beveiligingslek ontstaat.

AVG en maatregelen
• Uitvoeren data protection impact assessment (DPIA)
• Vooraf privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen
• Zodat maatregelen genomen kunnen worden om de risico’s te verkleinen.

• Gegevensverwerking opnemen register van verwerkingsactiviteiten.

AVG en maatregelen
• Uitgangspunten:

• Verwerk niet méér persoonsgegevens dan noodzakelijk is voor het doel van de
verwerking.
• Toegang van medewerkers tot de persoonsgegevens is beperkt.
• Bewaar persoonsgegevens niet langer dan nodig.

• De AVG schrijft geen concrete maatregelen voor maar geeft wel aan
dat er passende technische en organisatorische maatregelen moeten
worden genomen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te
waarborgen.
• Pseudonimiseren
• Versleuteling
• Toegankelijkheid

Pseudonimiseren
• Het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de
persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene
kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens
worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden
bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden
genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan
een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden
gekoppeld.
• Bijvoorbeeld: Hashing

Maatregelen
• Authenticatie
• Autorisatie
• Toegangscontrolebeleid - Hierin regelt u onder meer welke medewerkers
toegang mogen hebben tot welke gegevens.

• Logging van de toegang
• Registreren wie wanneer welke informatie raadpleegt.

• Controle van de logging
• Controleer regelmatig en proactief wie wanneer welk informatie heeft
geraadpleegd.
• Controle op de loggegevens moet systematisch en consequent zijn.

• Bewustwording medewerkers ten aanzien van informatiebeveiliging.

Autoriteitpersoonsgegevens (AP)
• Gaat uit van algemeen geaccepteerde beveiligingsstandaarden binnen
de praktijk van de informatiebeveiliging in de zorg: NEN-7510 en NEN
7513.
• NEN 7510 - Informatiebeveiliging in de zorg
• NEN 7513 - Logging - Vastleggen van acties op elektronische patiëntdossiers

NEN 7510
• NEN 7510 geven richtlijnen en uitgangspunten voor het bepalen,
instellen en handhaven van maatregelen die zorginstellingen en andere
beheerders van persoonlijke gezondheidsinformatie moeten treffen
ter beveiliging van de informatievoorziening.
• De NEN 7510 norm bestaat eigenlijk uit twee delen; de 7510-1 en de
7510-2.
• 7510-1 vergelijkbaar met ISO 27001 (certificeerbaar),
• 7510-2 vergelijkbaar met ISO 27002 - Baseline Informatiebeveiliging
Overheid (BIO)
• Het pakket van beheersmaatregelen om zorgvuldig om te gaan met persoonlijke
gezondheidsinformatie verder uitgebreid, met name op het gebied van toegang (wie
kan/mag wat zien en bewerken) en logging (hoe houdt u daar toezicht op).
• Bijlage C bevat checklist voor naleving van zorgspecifieke beheersmaatregelen

Voorbeeld NEN 7510
9.1.1 Beleid voor toegangsbeveiliging
• BIO: Een beleid voor toegangsbeveiliging behoort te worden
vastgesteld, gedocumenteerd en beoordeeld op basis van bedrijfsen informatiebeveiligingseisen.

Vraag: NEN 7510 (1/2)
Is de NEN 7510 van toepassing op gemeenten?

Wat zegt de NEN?
• NEN 7510 richt zich niet alleen op zorginstellingen, maar daarnaast ook op alle andere
organisaties die persoonlijke gezondheidsinformatie verwerken. Dus ook op gemeenten
indien en voor zover ze persoonlijke gezondheidsinformatie verwerken.
Wat zegt de AP?
• NEN 7510 is een belangrijke norm voor informatiebeveiliging in de zorg en het advies is om de
richtlijnen te volgen. Certificering op grond van de AVG niet verplicht is.
Wat zeggen ministeries VWS en V&J?
• NEN 7510 en subnormen NEN 7512 en NEN 7513 zijn relevant zijn voor gemeenten als
toetsingskader voor de in te richten beveiliging.
• Ze zijn richtinggevend om het niveau van beveiliging te beoordelen en vorm te geven.
Bron: https://www.nen.nl/zorg-welzijn/ict-in-de-zorg/informatiebeveiliging-in-de-zorg
Bron: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/gezondheid/zorgverleners-en-de-avg#is-onder-de-avg-een-nen-7510-certificaat-verplicht-voor-zorgverleners-6544
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-928.html

Vraag: NEN 7510 (2/2)
Is de NEN 7510 van toepassing op gemeenten?
Conclusie: Het lijkt logisch dat de AP deze norm ook voor
gemeenten gaat hanteren als het om het verwerken van persoonlijke
gezondheidsinformatie gaat. Gemeenten moet tenslotte kunnen
aantonen dat de juiste organisatorische en technische maatregelen
zijn genomen om persoonlijke gezondheidsinformatie te beveiligen
(verantwoordingsplicht).

NTA 7516
• De norm bevat concrete normatieve eisen, die invulling geven aan
de drie aspecten van informatiebeveiliging die ook bij e-mailen
relevant zijn: beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid.
• Gebruiksvriendelijkheid is ook een belangrijk uitgangspunt om er
voor te zorgen dat oplossingen voor veilige mail ook daadwerkelijk
gaan worden gebruikt.
• Bij gebruiksgemak is de voorwaarde dat er uitwisseling mogelijk is,
onafhankelijk van de gekozen oplossing.

• Is gebaseerd op wetgeving zoals de AVG en eIDAS.

Criteria NTA 7516
Groep
Beschikbaarheid
Beschikbaarheid
Beschikbaarheid
Integriteit
Integriteit
Integriteit
Integriteit
Vertrouwelijkheid
Vertrouwelijkheid
Vertrouwelijkheid
Vertrouwelijkheid
Vertrouwelijkheid
Gebruiksvriendelijkheid
Gebruiksvriendelijkheid
Gebruiksvriendelijkheid
Gebruiksvriendelijkheid
Gebruiksvriendelijkheid
Interoperabiliteit
Interoperabiliteit

Criterium
Minimale beschikbaarheid (6.1.2)
Maximale uitvalduur (6.1.3)
Maximaal gegevensverlies (6.1.4)
Herkomstbevestiging (6.1.5)
Data-integriteit (6.1.6)
Onweerlegbaarheid verzender (6.1.7)
Autorisatie verzender (6.1.8)
Gegevensvertrouwelijkheid (6.1.9)
Toegangsvertrouwelijkheid (6.1.10)
Communicatievertrouwelijkheid (6.1.11)
Verzendingsgrond (6.1.12)
Internationaal ad-hocberichtenverkeer (6.1.13)
Continuïteit van ad-hocberichtenverkeer – beantwoorden (6.1.14)
Continuïteit van ad-hocberichtenverkeer – doorsturen (6.1.15)
Veiligheid als gemak (6.1.16)
Leesbaarheid (6.1.17)
Eigen kopie (6.1.18)
Dossierkoppeling (6.1.19)
Multikanaalcommunicatie (7.2)

Vraag: NTA 7516
Is de NTA 7516 van toepassing op gemeenten?
Wat zegt de NEN?
• De invoering van of het voldoen aan NTA 7516 is (nog) niet verplicht
voor een zorgaanbieder en dus ook niet voor een gemeente maar geldt
voor product- en dienstenleveranciers.
• Product- en dienstenleveranciers kunnen zich vanaf 20 mei 2020 certificeren op
basis van het certificatieschema NCS 7516.

Wat zegt de AP?
• Mailen mag, maar wel veilig.
• De 'NTA 7516' biedt meer duidelijkheid over de voorwaarden waaronder
het gebruik van e-mail in de zorg veilig is.
Bron: https://www.nen.nl/nta-7516
Bron: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/gezondheid/zorgverleners-en-de-avg#mag-ik-als-zorgverlener-persoonsgegevens-delen-via-e-mail-7370

Praktijk: Wet verplichte geestelijke
gezondheidszorg (Wvggz)
• De Wvggz stelt geen technische eisen aan de informatie-systemen.
• Het gebruik van een niet-veilige mail-voorziening voor de
uitwisseling van persoonsgegevens in de uitvoering van de Wvggz
is niet toegestaan.
• De veilige mailvoorziening moet voldoen aan de NTA 7516. Op
grond van de afspraken tussen de ketenpartijen is gebruik van
veilige mail (conform de NTA 7516) verplicht voor alle gemeenten,
en alle partijen die taken in opdracht van de gemeente uitvoeren.
Bron: Gemeentelijke DPIA Wvggz - Algemene effectbeoordeling van de verwerking van persoonsgegevens in de gemeentelijke uitvoering van de
Wvggz (VNG Versie 0.2, 23 december 2019)

Vraag: NTA 7516
Is de NTA 7516 van toepassing op gemeenten?
Conclusie:
• Wanneer een zorgaanbieder of gemeente via e-mail persoonlijke
gezondheidsinformatie uitwisselt, dan biedt NTA 7516 een compleet
overzicht van de organisatorische en technische maatregelen die
genomen moeten worden.
• Kies bij het uitwisselen van persoonlijke gezondheidsinformatie via
e-mail voor een leverancier die voldoet aan de NTA 7516!

IBD en NTA 7516
• De IBD heeft een factsheet en toolkit met bijbehorende gapanalyse ontwikkeld om gemeenten en leveranciers te ondersteunen
bij de implementatie van deze norm.

Vraag 1
Mag de gemeente de medische gegevens van een burger opvragen?
Antwoord: Wanneer een burger bijvoorbeeld een aanvraag voor een
Wmo voorziening indient bij de gemeente, vraagt de gemeente informatie
over de situatie van deze burger op. De gemeente heeft deze informatie
nodig om te beoordelen of een voorziening verstrekt kan worden. Maar de
gemeente mag niet méér gegevens gebruiken dan noodzakelijk. De
gemeente mag niet het medisch dossier van de burger opvragen. Maar
wel informatie vragen over of iemand een aandoening heeft of een
bewegingsbeperking bijvoorbeeld.
Bron: https://kennisbank.patientenfederatie.nl/app/answers/detail/a_id/1972/~/gemeente-en-informatie-medisch-dossier

Vraag 2
Hoe moeten gemeenten moeten omgaan met medische gegevens c.q.
persoonsgegevens in het kader van Wmo/Jeugdwet?
Uitvoeren medisch onderzoek:
• De medisch adviseur van de gemeente moet kunnen beschikken over medische
behandelingsgegevens van de cliënt.
• Alleen met toestemming van de cliënt opvragen bij de behandelaar van de cliënt.

• Verzamelde (medische) gegevens worden “vertaald” naar een praktisch bruikbaar advies
voor de gemeente. Zo’n advies bevat geen concrete medische gegevens als
laboratoriumuitslagen, operatieverslagen of consultverslagen, maar meer op de aanvraag
gerichte informatie. Deze zijn niet zo relevant in het advies.
• Het gaat er meer om dat wordt vastgesteld dat er een beperking is (bijvoorbeeld door een
aandoening aan het bewegingsstelsel), en dat iemand daardoor niet meer of maar heel beperkt
kan lopen of fietsen. Vervolgens moet in het advies worden bepaald of er bijvoorbeeld een
rolstoel of scootmobiel is geïndiceerd, of juist niet.

Bron: publicatie hoe gemeenten moeten omgaan met medische gegevens c.q. persoonsgegevens in het kader van Wmo/Jeugdwet.

Vraag 3
Wat moeten professionals doen met informatie in bijvoorbeeld
documenten die burgers zelf aanleveren?
Sta stil bij:
• Is er een juridische grondslag voor het gebruik?
• Welke gegevens zijn nodig gegeven de taak en de fase van het proces, en bestaat er
geen andere, minder ingrijpende, manier om je doel te bereiken (subsidiariteit)?
Vuistregel:
• Als gegevens niet noodzakelijk of relevant zijn, deze niet worden verwerkt.
o Dat betekent dat je ze of vernietigt of terugstuurt.
o Het is verstandig de burger te informeren dat de gegevens nu niet nodig zijn, en dat je deze
opnieuw opvraagt indien daar een noodzaak toe is.
Bron: publicatie “Privacy in het sociaal domein: Veelgestelde vragen”

Vragen

Samenvatting
• Voor een risicoanalyse / DPIA uit
• Focus op maatregelen:
•
•
•
•
•

Authenticatie
Autorisatie
Logging van de toegang
Controle van de logging
Bewustwording medewerkers ten aanzien van informatiebeveiliging

• Neem gegevensverwerking op in verwerkingsregister.

Evaluatie Privacy (be)Spreekuur
Adviezen en tips voor verbetering?
Suggesties voor vervolgonderwerpen?

• Niet behandelde vragen worden nagestuurd of gepubliceerd op Q&A
pagina.
• Contact: privacy@vng.nl

Nassaulaan 12
2514 JS Den Haag
CERT: 070 204 55 11 (9:00 – 17:00 ma – vr)
CERT 24x7: Piketnummer (instructies via voicemail)
info@IBDGemeenten.nl / incident@IBDGemeenten.nl

