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Profiel Functionaris voor de Gegevensbescherming 
 
 
 
Een toegankelijke zorg kan alleen bestaan, wanneer patiënten en medische professionals niet terug-
houdend hoeven te zijn over de informatie die zij registreren en delen. Dit is dan ook de basis van 
het Medisch Beroepsgeheim. Zorgverleners gaan daarom zorgvuldig om met het opslaan en uit-
wisselen van patiëntinformatie. Dit betekent dat de beveiliging van de technische systemen goed 
moet zijn, maar ook dat zorgverleners zich bewust zijn van een veilige verwerking van informatie en 
niet schromen om eventuele onvolkomenheden te melden. 
 
Wat wordt van de FG verwacht? 
De Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) is het aanspreekpunt voor zorgverleners en 
anderen met betrekking tot de onderwerpen informatieveiligheid en privacy.  Dit geldt met name 
voor diegenen die met patiëntgegevens, personeelsgegevens of andere persoonsgegevens werken. 
De FG helpt zorgorganisaties om stap voor stap de privacy en informatieveiligheid te verbeteren. De 
FG hoeft hiervoor niet alle ins en outs van wetgeving en techniek zelf te weten; deze specialistische 
kennis kan bij anderen worden verkregen. Wel moet de FG enige affiniteit met deze onderwerpen 
hebben om effectief te kunnen zijn.  
 
Welke ondersteuning bieden de eerstelijns koepels? 
LHV, NHG en InEen bieden opleidingen aan aspirant FG’s om de nodige basiskennis te verwerven. 
Ook wordt een kennisnetwerk ingericht, waarin de eerstelijns FG’s inhoudelijk ondersteund worden. 
Daarnaast hebben de gezamenlijke eerstelijns koepels een eisenpakket samengesteld (BEIS) waar-
aan de software van de ICT-leveranciers moet voldoen. De FG hoeft hierdoor niet zelf alle details van 
de techniek en NEN-normen te doorgronden. Ook wordt gewerkt aan een standaard verwerkers-
overeenkomst, zodat juridisch de afspraken tussen leveranciers en zorgorganisaties goed zijn 
geborgd. Daarnaast zijn diverse hulpmiddelen ontwikkeld, zoals een Handreiking Risicobeoordeling, 
Handreiking Meldplicht  Datalekken, een beslisboom voor de verwerkersovereenkomsten en een 
concept-Verwerkingsregister.  
 
Welke activiteiten voert de FG uit?  
De belangrijkste activiteiten van de FG zijn: 

- Verhogen van kennis en bewustzijn omtrent privacy en informatieveiligheid bij het 
management, zorgverleners en medewerkers. Samen met een vertegenwoordiging 
(bijvoorbeeld de praktijkmanagers) kan hiertoe bijvoorbeeld een gedragscode worden 
ontwikkeld. 

- Het beantwoorden van vragen en klachten over de omgang met gegevens van betrokkenen 
bij de zorgorganisatie, haar medewerkers en patiënten. 

- Het inzichtelijk maken wat er met patiëntgegevens en andere persoonsgegevens gebeurt en 
het bijhouden van meldingen van incidenten met persoonsgegevens. 

- Het inrichten en verbeteren van een kwaliteitsproces om de informatieveiligheid in de 
organisatie steeds verder te verbeteren. Hieronder valt ook het inzichtelijk maken van 
risico’s en het controleren van verbeteringen die zijn doorgevoerd. Vaak gaat het om heel 
praktische risico’s, zoals het werken met eigen wachtwoorden, het afsluiten van ruimtes 
met computers en het niet laten slingeren van documenten met persoonsgegevens. 

- De FG is namens de zorgorganisaties en –verleners contactpersoon voor de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 
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Welke eisen worden aan de FG gesteld? 
De FG is een persoon die minimaal: 

- Goed inzicht heeft in organisatieprocessen, conceptueel kan denken en zodoende werkt op 
HBO+ niveau. 

- Een onafhankelijke rol heeft in de organisatie, omdat hij/zij de processen moet controleren 
en hierover rapporteert aan het management. Hierbij moet gewaakt worden voor conflic-
terende verantwoordelijkheden (‘meerdere petten’). 

- De zorgpraktijk en de daar voorkomende dilemma’s begrijpt, de zorgaanbieders kent en ook 
door hen wordt gekend; de FG is bereikbaar en toegankelijk voor zorgaanbieders en 
patiënten. 

- Reële, praktische doelen stelt en samen met anderen de prioriteiten goed kan inschatten. 
- Juridische en technische vraagstukken weet te plaatsen en op het juiste moment hulp van 

experts vraagt. 
- Actief is in een netwerk met andere eerstelijns FG’s, om zo van elkaar te leren. 

 
 

 


