
10 AANDACHTSPUNTEN  
VOOR ZORGORGANISATIES  
OM TE BLIJVEN  
VOLDOEN AAN DE AVG 



De afgelopen tijd heeft in het teken gestaan om organisaties klaar te stomen voor de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG.). Nu de wet van kracht is, is het een goed moment om een 
stap terug te doen en te kijken naar hetgeen er is gedaan. En natuurlijk ook om vooruit te kijken naar 
wat er gaat komen, want het blijven voldoen aan de AVG is een belangrijke uitdaging voor de komende 
tijd. Helemaal wanneer je werkt met gevoelige patiëntgegevens. Aan de hand van dit artikel gaan we 
samen kijken naar de tien belangrijkste aandachtspunten, die je gaan helpen te blijven voldoen aan 
alle regels.    
 
Een aantal vragen zijn hierbij relevant;   
• Zijn de juiste activiteiten uitgevoerd?  
• Is de uitvoering ervan goed gegaan?  
• Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst?  

Een blik op de AVG in de zorg 

De inwerkingtreding van de AVG zorgt voor structurele en nieuwe aandachtspunten voor bedrijven 
en organisaties. Dit geldt in het bijzonder voor zorginstellingen, waar continu enorme hoeveelheden 
en zeer vertrouwelijke data verwerkt wordt. Het maakt het extra complex, omdat dit niet alleen 
binnen een zorginstelling gebeurt. Er worden ook gegevens gedeeld met andere (zorg)instellingen 
en met derde partijen. Het delen van deze gegevens moet altijd op een beveiligde manier gaan, om 
te garanderen dat de gegevens niet in handen van verkeerde personen komen. Vaak gaat dit goed 
via een veilige dataverbinding, maar we weten uit ervaring dat het ook nog voorkomt dat gegevens 
bijvoorbeeld niet-versleuteld over de mail gaan. Met alle mogelijke gevolgen van dien, zoals een 
datalek . En dat wil je ten alle tijden voorkomen.  
 
Waar de categorieën van de AVG grotendeels overeenkomen met die van de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp), kent de AVG de volgende categorieën van bijzondere persoonsgegevens:  
• Medische gegevens: ziektebeeld (en -verleden), gebruikte medicatie, etc.  
• Genetische gegevens: DNA, bloedgroep, familiegegevens, etc.  
• Biometrische gegevens: unieke identificatie van een persoon op basis van unieke lichamelijke 

kenmerken (iris, vingerafdruk, stem, etc.)  
 
Er is geen uitleg nodig dat opslag en verwerking van bovenstaande gegevens in de zorgsector 
noodzakelijk zijn. Net als bijvoorbeeld de Rijksoverheid, Politie en AIVD/MIVD,  hebben 
zorgorganisaties ontheffing van de restrictie op het opslaan en verwerken van de bovengenoemde 
bijzondere persoonsgegevens. Dit houdt in dat je als zorgorganisatie, naast reguliere 
persoonsgegevens, ook deze bijzondere persoonsgegevens mag vastleggen. Daarnaast committeer je je 
aan alle andere artikelen die de AVG oplegt, die doelen op transparantie en het doelmatig verwerken 
en opslaan van gegevens.   
 
Met de inwerkingtreding van de AVG is privacy nog meer een structureel 
aandachtsgebied voor elke zorgorganisatie. Daarom hebben we de 
tien belangrijkste aandachtspunten voor je op een rij gezet.  

WHITEPAPER: DE 10 AANDACHTS PUNTEN VOOR ZORG ORGANISATIES OM TE BLIJVEN VOLDOEN AAN DE AVG



WHITEPAPER: DE 10 AANDACHTS PUNTEN VOOR ZORG ORGANISATIES OM TE BLIJVEN VOLDOEN AAN DE AVG

#1 Stel de mens centraal en respecteer privacy  
Waar eerdere wetten en normen, zoals bijvoorbeeld de NEN-standaarden, vooral gaan over technische 
beveiligingsmechanismen, neemt de AVG personen als uitgangspunt. Hiermee staat voor het eerst de 
mens centraal bij digitale veiligheid.   
 
Natuurlijk blijven alle technische aspecten rondom het waarborgen van privacy van persoonsgegevens 
belangrijk en moeten ze veel aandacht blijven krijgen. Het centraal stellen van de mens geeft 
echter een belangrijke - en in onze ogen goede - nieuwe dimensie aan de bescherming van 
persoonsgegevens. Vanwege de simpele reden dat jij, ik en iedereen het recht heeft om niet zomaar 
al je gegevens te delen met organisaties. Een organisatie hoeft niet meer van jou te weten, dan nodig 
is. En dat jij precies weet wie welke informatie van jou heeft en wat ze hiermee doen. Dat dit recht nu 
beter beschermd is door de AVG, juichen we dan ook van harte toe.   

#2 Zorg voor bewustzijn bij alle medewerkers 
Voor jouw organisatie betekent dit meer dan simpelweg juridisch te voldoen aan de nieuwe wet. Het 
betekent namelijk ook dat er een breed bewustzijn is bij alle medewerkers. Medewerkers uit de hele 
organisatie moeten kennis hebben over hoe ze omgaan met persoonsgegevens. Dit bewustzijn zorgt 
ervoor dat medewerkers zorgvuldiger omgaan met persoonsgegevens en de consequenties begrijpen 
wanneer dit niet juist gebeurt.   

#3 De NEN standaarden: blijf aandacht houden voor procedures en techniek   
AVG vereist een aantal procedures en maatregelen die ‘bad practices’ onmogelijk maken. 
Daarnaast zijn er NEN-standaarden waar je als zorginstelling geacht wordt naar te handelen. 
De onderstaande NEN-standaarden blijven onverminderd relevant.  
 
Zo wordt NEN7510 genoemd als leidraad voor zorginstellingen. De Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd (IGJ) hanteert deze NEN-standaard voor een goede ICT governance voor alle zorginstellingen.   
 
Het veilig uitwisselen van data en persoonsgegevens wordt in NEN7512:2015 (Medische informatica - 
Informatiebeveiliging in de zorg - Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling) uitvoerig behandeld.   
 
De gegevensuitwisseling van patiëntengegevens wordt beschreven in NEN7521:2014 (“Medische 
informatica - Toegang tot patiëntgegevens - Grondslagen voor uitwisseling”). Voldoen aan de 
NEN7513:2018 (Logging – Vastleggen van acties op elektronische patiëntdossiers) wordt gezien 
als wettelijke verplichting. 



#4 Weet wat je kan verwachten ten aanzien van handhaving 
Handhaving op de AVG in Nederland gebeurt door de lokale toezichthouders. Nederlandse 
zorginstellingen worden doorgaans gecontroleerd door Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ – het 
voormalig IGZ). Dit blijft hetzelfde en verandert niet qua inhoud en timing. Deze inspecties vinden 
op gestelde intervallen plaats en zijn van proactieve aard. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de 
aangewezen partij die in Nederland toezicht houdt op alle organisaties voor de AVG, zoals zij dat ook 
al voor Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) deden. De AP doet dit ook voor zorginstellingen, 
naast IGJ. Het doel van de AP is wel wezenlijk anders dan het doel van IGJ en heeft een veel re-
actievere aard dan de audits van IGJ. De audits van de AP worden ook lang niet zo frequent en 
systematisch doorgevoerd worden als die van IGJ. 

#5 Weet wat je kan verwachten ten aanzien van sancties  
Om organisaties te wijzen op het belang van de AVG en de doelen die hiermee behaald worden,  zijn 
er zware sancties in het leven geroepen:  
 
• Bij gedeeltelijke incompliance, zoals het niet nakomen van één of meerdere verplichtingen voor de 

verantwoordelijke, wordt het volgende gesteld:    
“Een financiële boete van 10.000.000 euro, of 2% van de wereldwijde netto jaaromzet als dat bedrag 
hoger uitvalt.”  

 
• Bij incompliance of aantoonbare nalatigheid geldt:   

“Een financiële boete van 20.000.000 euro, of 4% van de wereldwijde netto jaaromzet als dat bedrag 
hoger uitvalt.”  

 
Wel is het zo dat de partij die deze boetes kan opleggen (de AP) heeft aangegeven deze boetes te 
wegen per tekortkoming. De genoemde schalen zijn maxima per classificatie van de tekortkoming 
en worden pas opgelegd na herhaaldelijke ingebrekestelling door de AP. Dit maakt het niet minder 
belangrijk om alles goed op orde te hebben. Wel geeft het elke organisatie wat ademruimte om de 
volledigheid en de complexiteit van de AVG te leren kennen om deze goed toe te passen. 

 

#6 Huidige wetten en regels die gewoon van kracht blijven  
Met de komst van AVG verandert er – vanwege het strakke regime dat al bestond voor 
zorginstellingen – niet heel veel. De huidige wet- en regelgeving specifiek voor 
zorginstellingen blijft dan ook gewoon van kracht:   

• Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);  
• Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);  
• Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG);  
• Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);  
• Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg;  
• Zorgverzekeringswet (Zvw);  
• Medisch beroepsgeheim.
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#7 Blijf zorgen voor toestemming en doelmatigheid  
Een belangrijk aspect van de AVG is dat voor het verkrijgen van persoonsgegevens van patiënten 
expliciete toestemming van de patiënt nodig is. Alle patiënten moeten daarbij vóóraf geïnformeerd 
worden over:

• De persoonsgegevens die (mogelijkerwijs) worden vastgelegd;
• Wat de doelmatigheid van deze vastlegging is.  

Met de inwerkingtreding van de AVG heb je dit waarschijnlijk al goed geregeld. Het waarborgen dat 
dit goed blijft gaan, bij elke patiënt, is wel één van de grootste structurele aandachtspunten voor de 
komende tijd. Helemaal met de enorme hoeveelheden mutaties die op grote schaal plaatsvinden bij 
zorginstellingen. 

#8 Verantwoordingsplicht: stel een verwerkingsregister op en houd deze bij  
Om te voldoen aan de Verantwoordingsplicht en om de informatieverstrekking aan patiënten te 
verzorgen, is het belangrijk dat informatie inzichtelijk is verwerkt. Dit behelst het verplicht opstellen 
van een zogenoemd ‘verwerkingsregister’. Hierin worden alle verwerkingen vastgelegd en gekoppeld 
aan informatiesystemen, alsmede de doelmatigheid van verwerking en het akkoord voor de 
vastlegging en verwerking door de persoon in kwestie.  

Het belangrijkste aandachtspunt hierbij, is dat na het eenmalig opstellen van het verwerkingsregister, 
je deze ook up to date moet houden. Zorg daarom dat je hier eenmalig veel tijd en energie in steekt, 
zodat het daarna een werkdocument wordt dat je bijhoudt.  
 

#9 Weet wanneer een Data Protection Impact Assessments verplicht is  
Data Protection Impact Assessments (DPIA) zijn bijzonder relevant voor zorginstellingen. Een DPIA 
is verplicht wanneer een gegevensverwerking een hoog privacy risico oplevert voor de patiënten, je 
hoeft dus niet voor elke gegevensverwerking een DPIA uit te voeren. Binnen de zorg gebeurt dit in 
veel gevallen wel, omdat er op grote schaal bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt. Daarnaast 
is het ook altijd van toepassing wanneer er systematisch en uitvoerig persoonlijke aspecten worden 
geëvalueerd (waaronder profiling).  
 
De AP heeft criteria opgesteld waaraan getoetst kan worden of een verwerking een hoog risico heeft. 
De DPIA hoef je niet zelf uit te voeren, dit kan ook door iemand buiten de organisatie gedaan worden. 
De organisatie blijft natuurlijk wel eindverantwoordelijk.
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#10 Nog geen beveiligingsbeleid? Stel dit zo snel mogelijk op 
Van alle opgeslagen en verwerkte persoonsgegevens, is het essentieel dat is vastgelegd hoe de 
gegevens zijn beveiligd. En dat het aantoonbaar is dat de persoon in kwestie goedkeuring heeft 
gegeven voor deze vastlegging. Als dit inzicht aanwezig is, kan een beveiligingsbeleid worden 
gevormd en kan hierover gerapporteerd worden.  

Dit leidt tot vier chronologische fasen: 
1. Inzicht
2. Beleid
3. Beveiliging
4. Rapportage

Door continu deze fasen te blijven doorlopen, krijg je inzicht 
in hoe je als organisatie omgaat met persoonsgegevens. 
En natuurlijk of je hier verbetering in kan aanbrengen ten 
gunste van je beleid. AVG dwingt je hiermee om blijvend 
na te denken over veiligheid en transparantie in de 
dataopslag van gegevens van jou en mij. Dat is de essentie.  

 
Meer weten over deze AVG aandachtspunten? Volg het webinar   
In het webinar ‘AVG in de Zorg: is alles echt (goed) geregeld?’ geven we je een unieke gelegenheid om 
te leren waar jouw organisatie nu staat en welke aandachtspunten er zijn voor de toekomst. 

Lead Security Consultant en AVG expert Jeroen Erkelens van Rapid Circle licht dit in deze interactieve 
sessie van ongeveer 40 minuten toe. Bovendien heb je de gelegenheid om vragen te stellen. Meld je 
nu aan om gratis deel te nemen. 

Meld je hier aan voor het eerstvolgende webinar
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