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1/ Historiek



- de bescherming van natuurlijke personen i.v.m. 
de verwerking van persoonsgegevens

- Vrij verkeer van persoonsgegevens
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2/ Doel



• een bewerking of geheel van bewerkingen 
m.b.t. (geheel van) persoonsgegevens, al 
dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde 
procédés

verwerken

• Alle informatie m.b.t. geïdentificeerd of 
direct/indirect identificeerbaar (a.d.h.v. 
identificatienummer) natuurlijk persoon

persoons-

gegevens *

• Een gestructureerd geheel van 
persoonsgegevens die volgens bepaalde 
criteria centraal of decentraal toegankelijk zijn

bestand
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3/ Voorwerp



gewone bijzondere

- gerechtelijke gegevens

- gezondheidsgegevens 

- biometrische en genetische data
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Vb. adres, telefoon, geboortejaar,…



1

Rechtmatigheid 
en transparantie

2

Finaliteit

3

Proportionaliteit

4

Juistheid

5

Opslagbeperking

6

Integriteit en 
vertrouwelijkheid

7

Verantwoording

8

4/  7 basisbeginselen 



Grondslagen voor een toegelaten verwerking -> 2 opties : 

1/ met toestemming

-> al dan niet schriftelijk 

-> minderjarigen !

2/ zonder toestemming, maar legitieme grondslag

-> gewone persoonsgegevens : 

(vb. uitvoering overeenkomst, bescherming vitale belangen, wettelijke

verplichting, taak van algemeen belang,…)

-> bijzondere persoonsgegevens :                                            

(vb. rechtsvordering, preventieve geneeskunde, verstrekken van

gezondheidszorg, algemeen belang op gebied van volksgezondheid,

wetenschappelijke doeleinden,…
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1

Rechtmatigheid en 
transparantie



Voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en 

gerechtvaardigde doeleinden. Onderscheid :

 Primair: verwerking in functie van initieel doel 

waarvoor gegevens werden ingezameld 

= eerste verwerking 

vb. medisch dossier 

 Secundair: hergebruik van eerder en voor ander  

doel ingezamelde gegevens  

= latere verwerking  

vb. hergebruik voor wetenschappelijke doeleinden 
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Enkel indien : 

- Toestemming betrokkene  

- Verenigbaar doel 



Toereikend, terzake en beperkt tot noodzaak
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Gegevens zijn correct en geactualiseerd

->  Onjuiste gegevens worden onmiddellijk

verwijderd of gecorrigeerd
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Vorm en duur van bewaring : 

->   DUUR : 

gegevens over (identificeerbare) betrokkene niet langer

opslaan dan noodzakelijk voor doeleinden verwerking

<->  Langere opslag mogelijk voor wetenschappelijke/

historische/statistische doeleinden of archivering in algemeen 

belang mits passende maatregelen 
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-> VORM : Bepalen gebruiksvorm gegevens (cascade)

GDPR van toepassing
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Passende technische en organisatorische maatregelen 

om privacy maximaal te beschermen : 

-> Definiëren toegangsrechten (intern en extern)

-> Herstel beschikbaarheid/toegang na incident

->Test- en evaluatieprocedures
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Aantoonbaar maken dat GDPR wordt nageleefd bij alle 

georganiseerde verwerkingen 

-> documenteren en registreren i.p.v. voorafgaandelijke

aangifte bij Privacycommissie (Privacywet)



Data subject

Van wie gegevens 
worden verwerkt

Controller (VWV) 

Bepaalt doel en 
middelen

verwerking

Bewerker (gezag)

Processor (VW)

Verwerkt volgens 
instructies

controller (geen gezag)

Bewerker (gezag)
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5/ Rollen 



Data Subject

3 categorieën :

- Patiënten

- Medewerkers

- Derden (leveranciers, bezoekers,….)

Enkel m.b.t. levende natuurlijke personen 

(<-> genetische gegevens)
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Quid in ziekenhuiscontext ?



Quid in ziekenhuiscontext ?

VWV – VW ?

 ziekenhuis : 

- VWV : voor alle verwerkingsactiviteiten die het organiseert en waarvoor 

het instructies kan geven 

vb. ziekenhuis legt gebruik van bepaald softwaresysteem op

- VW  : activiteiten die het verricht ten behoeve van VWV

vb. verwerken van enquêtes ten behoeve van ander ziekenhuis

 arts :

- gezamenlijke VWV : arts maakt gebruik van ziekenhuisinfrastructuur,

binnen vooropgestelde verwerkingsdoelen

vb. arts maakt gebruik van KWS voor zorgverlening

- VWV : arts verwerkt op eigen initiatief en/of met eigen middelen 

vb. arts verstuurt medische data via What’s app, neemt foto’s van patiënten met GSM

- VW : arts verwerkt ten behoeve van VWV

vb. arts zamelt gegevens in voor farmaceutische firma (studie) 20



21

Alternatief voor WhatsApp -> Silo App

Alternatief voor foto’s met GSM  -> Companion App



1/ recht op transparante informatie

2/ recht op toegang tot persoonsgegevens

3/ recht op verwijdering en verbetering

4/ recht op overdraagbaarheid van gegevens

5/ recht om niet onderworpen te worden aan 
geautomatiseerde besluitvorming en profiling

6/ recht op verzet tegen bepaalde verwerkingen

7/ recht op kennisgeving van inbreuken
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6/ Rechten en plichten 

Data subject (betrokkene)



Uitoefening rechten algemeen

- Communicatie moet kosteloos (verzoek en antwoord)

- Antwoord : 4 mogelijkheden

1/ ontvangstbevestiging en beslissing (binnen 1 maand)

2/ vraag tot bijkomende info

3/ inwilligen verzoek

4/ weigeren inwilligen (motiveren + info klachtrecht)

vb. onvoldoende bewijs identiteit, buitensporig verzoek, verzoek ongegrond  
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Recht op transparante info 

WAT (minimum)

- Identiteit en contactgegevens VWV/DPO

- Verwerkingsdoeleinden

- Categorieën ontvangers

- Periode opslag

- Rechten betrokkene

WANNEER

- gegevens verkregen van betrokkene zelf: bij verkrijging

- Gegevens niet verkregen van betrokkene zelf : binnen 1 maand

VORM

- Vanuit oogpunt accountability : best schriftelijk (papier/elektronisch)

- Toegankelijk : begrijpelijke, eenvoudige taal

24



Recht op inzage Recht op 
overdraagbaarheid

- Betrokkene zelf - Betrokkene zelf
- Derde (al dan niet zorgverlener)

- Rechtstreeks (vb.via beveiligde link)
- Kopie  (kosteloos)
- Informatie : doeleinden, 

ontvangers,…

- In gestructureerde, gangbare en 
machineleesbare vorm (bestemd 
voor opslag of doorgifte)

! Wet patiëntenrechten voor gegevens 
uit patiëntendossier
(persoonlijke notities, gegevens derden, 
therapeutische exceptie)

4 cumulatieve voorwaarden:
- Geautomatiseerd procedé
- VW op basis van toestemming of 

overeenkomst
- Gegevens door subject zelf verstrekt
- Geen nadelige gevolgen voor derden
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Recht op toegang tot persoonsgegevens



Controller (VWV)

1/ passende technische en organisatorische maatregelen

2/ register van verwerkingsactiviteiten 

3/ dataprotectie door ontwerp en standaardinstellingen

4/ voorafgaande beoordeling van effect verwerking (DPIA)

5/ toestemming betrokkene (striktere vereisten) 

6/ functionaris voor gegevensbescherming (DPO) *

7/ incidentmeldingssysteem (datalek melding < 72h) 
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* DPO = onafhankelijk intern/extern persoon

Wettelijke taken : 

- Informeren en adviseren over verplichtingen GDPR

- Toezien op naleving GDPR

- Toezien op naleving eigen privacybeleid

- Contactpunt intern en extern

- Samenwerking met andere VW of VWV

- Overleg

Optionele taken :

- Bemiddeling

- Advies m.b.t. beveiliging

<-> informatieveiligheidsconsulent : informatiebeveiliging (advies+toezicht)
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Verhouding DPO - ombudspersoon ?

Raakpunten -> DPO en ombudspersoon samen 

- Recht op informatie over gezondheidstoestand

- Recht op inzage/afschrift

- Recht op privacy bij iedere tussenkomst beroepsbeoefenaar

andere issues m.b.t. persoonsgegevens -> doorverwijzen naar DPO                                                                          
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Ombudspersoon DPO

Minimaal :
Vragen/klachten van patiënten 
m.b.t. wet patiëntenrechten

Vragen/klachten van patiënten 
en van alle andere betrokkenen 
wiens gegevens door de 
zorgvoorziening worden 
verwerkt



1/ enkel op basis van schriftelijke instructies VWV

2/ verwerkingsgemachtigden gehouden tot vertrouwelijkheid 

3/ register verwerkingsactiviteiten

4/ passende technische en organisatorische maatregelen 

5/ enkel subverwerker aanstellen mits akkoord controller

6/ alle info en medewerking aan VWV bezorgen 

7/ na afloop alle data wissen of terugbezorgen aan VWV 

(naar keuze VWV), kopieën verwijderen

8/ functionaris voor gegevensbescherming (DPO) 

9/ datalek : opmerken, identificeren, melden aan VWV
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Processor (VW)



Verhouding VWV – VW – betrokkene ?

Aansprakelijkheid 

- Betrokkene die (im)materiële schade heeft geleden door schending

GDPR kan schadevergoeding claimen van VWV of VW

- VWV : verwerking op zich (doel en middelen)

- VW  : 1/ inbreuk op eigen, beperkte verplichtingen als VW

2/ eigen handelingen in strijd met of buiten instructies VWV

3/ handelingen van subverwerker

! omkering bewijslast : VWV/VW enkel vrijuit indien bewijs dat ze op 
geen enkele wijze verantwoordelijk zijn voor schade verwekkend feit
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7/ Territoriale toepassing 

• Privacywet

 VWV gevestigd op Belgisch grondgebied

 verwerkingsmiddelen (al dan niet geautomatiseerd) 

bevinden zich op Belgisch grondgebied 

• GDPR  

 VWV/VW is gevestigd in EU

 VWV/VW is niet gevestigd in EU maar   

- levert goederen of diensten aan

- monitort gedrag van 

betrokkene die wel in EU verblijft
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GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

Privacy Commissie (PC)  (wet 03.12.2017)
 Advies- en aanbevelingsbevoegdheid

 Bemiddelingsbevoegdheid

 Sanctioneringsbevoegdheid 

 Samenwerking met EU data protection board         nieuw GDPR

 One shop stop principle
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8/ Controle en sancties



 Verantwoordingsplicht (VWV)

 Bijhouden register (VWV en VW)

 Voorafgaande raadpleging PC door VWV indien hoog risico 
blijkt uit voorafgaande beoordeling effect verwerking 

 Meldingsplicht bij PC bij datalek (uiterlijk binnen 72h)
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CONTROLE
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SANCTIES

Schriftelijke 
waarschuwing

Boete

10 mio of 2% 
jaaromzet

• Gebrek aan bescherming vanaf ontwerp en als 
standaard

• Niet melden van datalek aan PC of betrokkene

• Gebrek aan register 

• Niet aanwijzen van DPO

Boete

20 mio of 4% 
jaaromzet

• Niet naleving van basisbeginselen

• Schending toestemmingsvereisten

• Schending doorgifte persoonsgegevens 
buiten EU



• Zorgsector :  
 gedragscode + modellen

• Azg :
 Commissie informatieveiligheid

 stappenplan (inventariseren gegevensstromen, rollen  

identificeren, bepalen toegangsbeheer, communicatie …)

 uitrol stappenplan

 DPO op netwerkniveau

• Artsen : 

 kritische evaluatie gegevensstromen (! Opgelet voor data 
export via USB sticks/apps, aanleg databanken…)

 bestaande ziekenhuisinfrastructuur benutten (vb. EPD)

 wanneer toch zelf VWV -> maatregelen !
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9/ Voorbereiding ?
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TAKE MESSAGE

Your medical 

record is worth 

more to hackers 

than your credit 

card

Reuters, Sept. 24, 2014


