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mens en ruimte digitaal zorgbeleid

Europese regels beschermen onze 
medische gegevens 
In dit digitale tijdperk zitten onze zorg- en welzijnsgegevens ook online. Maar wat dan met de bescherming 
van de persoonsgegevens, de informatieveiligheid en de digitale gegevensdeling. Europa, België en Vlaanderen 
komen allemaal met nieuwe regelgeving en actieplannen. Welke basisprincipes zijn voor de praktijk belangrijk?

tekst jolien dewaele en eVi beyl   beeld layla aerts 

Nu het elektronische cliëntendossier 
in de zorg- en welzijnssector al 
enkele jaren terrein wint, heeft de 

uitrol van de digitale toepassingen, maar 
vooral het digitaal delen van persoonsge-
gevens op Vlaams niveau in 2014 geleid 
tot een nieuw decreet: het decreet gege-
vensdeling in de zorg. Zorg- en hulpver-
leners kunnen dankzij dit decreet elek-
tronisch medisch of zorggegevens van 
een cliënt met elkaar delen, tenminste 
als ze relevant zijn voor de zorg. Nadat 
de cliënt zijn akkoord heeft gegeven, krij-
gen alle hulpverleners altijd een up-to-
date beeld van de cliënt. Om dit decreet 
uit te voeren doet Vlaanderen een beroep 
op het Vlaams Agentschap voor Samen-
werking rond Gegevensdeling tussen de 
Actoren in de Zorg (VASGAZ). 

Door de snelle ontwikkeling van de soci-
ale media, het gebruik van smartphones 
en cloud computing was ook de Europese 
richtlijn gegevensbescherming van 1995 
verouderd. In mei 2016 werd de nieuwe 
Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming rechtstreeks van toepassing 
in alle lidstaten. Sommige bepalingen 
kunnen nog een vrije interpretatie krij-
gen en een nationale benadering, tot 25 
mei 2018.

Principes, uitzonderingen en 
voorwaarden
Als principe geldt dat bijzondere per-
soonsgegevens zoals die over gezondheid 

niet verwerkt mogen worden, behalve als 
de cliënt er uitdrukkelijk mee instemt of 
bij bepaalde uitzonderingen zoals een 
wettelijke verplichting of voor weten-
schappelijke doeleinden. 
Omwille van de transparantie gebeurt de 
communicatie in een eenvoudige, klare 
taal. Omwille van het finaliteitsprincipe 
moeten zorgverstrekkers aangeven voor 
welke doeleinden zij gegevens verzame-
len en verwerken. Omwille van het pro-
portionaliteitsprincipe worden de gege-
vens beperkt tot het strikte minimum. 
De zorgverstrekkers moeten er boven-
dien voor zorgen dat de gegevens correct 
zijn en ze indien nodig bijwerken. 
Persoonsgegevens worden zo bewaard 
dat niemand langer dan nodig weet van 
wie de gegevens zijn. Enkel in het alge-

meen belang, voor wetenschappelijk of 
historisch onderzoek of voor de statis-
tieken mogen persoonsgegevens langer 
bewaard worden, tenminste als de cliënt 
beschermd wordt met passende maat-
regelen.
Om de risico’s doeltreffend aan te pak-
ken, moet een zorginstelling maatre-
gelen koppelen aan de prioriteiten die 
ze stelt. Hieromtrent legt de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming in 
bepaalde omstandigheden een nieuwe 
verplichting op: de uitvoering van een 
gegevensbeschermingseffectbe oordeling 
of GEB. Met dit proces evalueer je de  
risico’s in verband met de rechten en 

vrijheden van natuurlijke personen, die 
ontstaan of dreigen te ontstaan naar aan-
leiding van de verwerking van persoons-
gegevens, evenals de mogelijkheden tot 
beheersing van deze risico’s.

Privacyvriendelijk
Zorgverstrekkers zijn ervoor verant-
woordelijk dat de gegevensverwerking 
conform de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming gebeurt en ze 
moeten dit kunnen aantonen. Dit prin-
cipe vraagt een toepassing van privacy 
by design enerzijds en privacy by default 
anderzijds. Privacy by design impliceert 
dat de zorgverstrekker als gegevensver-
werker tools en toepassingen inzet die zo 
ontworpen zijn dat de gegevensbescher-
mingsbeginselen maximaal gewaar-
borgd worden (door passende techni-
sche en organisatorische maatregelen). 
Privacy by default is een concept dat de 
zorgverstrekkers verplicht maatrege-
len te nemen zodat standaard het minst 
intrusieve en meest privacyvriendelijke 
beschermings niveau ingesteld is. De 
standaardinstellingen van bijvoorbeeld 
een website of app garanderen dan maxi-
male privacy of zorgen voor een mini-
male verwerking van persoonsgegevens. 

Functionaris voor 
gegevensbescherming
De Algemene Verordening Gegevens-
bescherming introduceert in artikel 37 
tot en met 39 het begrip ‘functionaris 
voor de gegevensbescherming’. Voor de 
Commissie voor de Bescherming van de 
Persoonlijke Levenssfeer (CBPL – Pri-
vacycommissie) ziet deze functionaris 
toe op de omgang met persoonsgegevens 
binnen een organisatie en controleert hij 

De functionaris voor de gegevensbescherming ziet toe op 
de omgang met persoonsgegevens binnen een organisatie 
en controleert of de organisatie voldoet aan de wet en de 
regelgeving.
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of de organisatie voldoet aan de wet en 
de regelgeving: ‘Hij moet onafhankelijk 
kunnen functioneren als contactpersoon 
en mag zowel intern als extern aange-
steld worden.’
Overheidsinstanties zoals gemeenten, 
OCMW’s of Vlaamse overheidsdiensten 
zijn verplicht een functionaris gegevens-
bescherming aan te stellen. Zorginstel-
lingen die verbonden zijn aan een lokaal 
bestuur, kunnen vragen of de veilig-
heidsconsulent die taak op zich neemt 
mits opleiding en voldoende tijd en mid-
delen. Ook organisaties die stelselmatig 
op grote schaal personen observeren en 
organisaties die op grote schaal ‘gevoe-
lige gegevens’ (waaronder gezondheids-
gegevens vallen) hanteren, moeten zo’n 
functio naris gegevensbescherming aan-
stellen. Deze verplichting kan nog tot 
andere gevallen worden uitgebreid. 

Inzagerecht
De rechten van de betrokkenen omvatten 
verschillende categorieën die omschre-
ven zijn in de artikelen 12 tot 23 van de 
Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming. Zo hebben de betrokkenen 
recht op informatie: door wie, waarom, 
hoe lang en op welke rechtsgrond wor-
den de gegevens gebruikt, en wat zijn 
hun rechten? Daarnaast hebben ze recht 
op inzage in deze gegevensverwerking 
én recht op verbetering: ze kunnen hun 
gegevens laten aanpassen. In bepaalde 
omstandigheden hebben betrokkenen 
ook recht van bezwaar. Het recht op 
gegevenswissing of vergetelheid geldt 
wanneer de gegevens niet langer nood-
zakelijk zijn, als de betrokkene zijn toe-
stemming intrekt of bezwaar aantekent 
of bij onrechtmatige verwerking. Een 
zorginstelling mag geen geautomati-
seerde beslissing nemen op basis van 
gevoelige gezondheidsgegevens, tenzij de 
betrokkene hiertoe expliciete toestem-
ming geeft. Ten slotte hebben betrokke-
nen ook het recht klacht in te dienen en 
in geval van schade hebben ze recht op 
een vergoeding.
Door de Algemene Verordening Gege-
vensbescherming wordt de privacywet-
geving in de hele Europese Unie gelijk. 
Hoewel er een aantal nieuwe elementen 
opgenomen zijn, blijven ook elementen 
uit de eerdere privacywetgeving behou-
den. De Privacycommissie publiceerde 
een dertienstappenplan waarmee verant-
woordelijken en verwerkers aan de slag 

kunnen om de verschillen tussen de hui-
dige Privacywet en de nieuwe Algemene 
Verordening Gegevensbescherming op 
te sporen en hun beleid hierop af te stem-
men. ■
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 https://www.privacycommission.be/nl

 De documenten van het symposium van 

8 mei 2017 over gegevensdeling in de zorg: 

https://flanderscare.be/evenementen/

symposium‑gegevens‑delen‑zorg‑betere‑

zorg

 Voor meer informatie over 

informatieveiligheid: jolien.dewaele@

vvsg.be; over digitalisering in de thuiszorg 

tine.vanderwee@vvsg.be en liesbet.

vanelsacker@vvsg.be; over digitalisering in 

de ouderenzorg evi.beyl@vvsg.be.

Zorgverstrekkers zijn ervoor verantwoordelijk dat de 
gegevensverwerking conform de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming gebeurt en ze moeten dit ook 
kunnen aantonen.


