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U ontvangt deze nieuwsbrief op het e-mailadres dat bij de Zorggroep bekend is. Via de link onderaan de nieuwsbrief kunt 
u zich indien gewenst afmelden voor deze nieuwsbrief. Uw eventuele vragen en opmerkingen naar aanleiding van de 
nieuwsbrief kunt u via het e-mailadres communicatie@rchmbr.nl kenbaar maken. 

. 

VIM in de ketenzorg: ook informatiebeveiligingsincidenten  
In de vorige VIM – week (begin november 2017) hebben wij jullie aandacht gevraagd voor het 
melden van incidenten binnen je eigen praktijk en binnen de ketenzorg. Deze VIM – week vragen 
wij jullie aandacht voor het melden van een nieuw type incident binnen de keten, namelijk een 
informatiebeveiligingsincident.  
In deze nieuwsbrief wordt kort ingegaan op de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) en hiermee de aandacht voor informatiebeveiligingsincidenten en datalekken. 

 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

AVG staat voor Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en gaat over de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens. De AVG wordt per 
25 mei 2018 gehandhaafd. Centraal in de AVG staan: 

• het verkrijgen van inzicht in de verwerkingen van persoonsgegevens en datastromen.  

• het vooraf borgen van privacy bij nieuwe producten en systemen 

• de rechten van de patiënt; Zo moet de toestemming van een patiënt aantoonbaar zijn, krijgt iedereen het recht om 
vergeten te worden en het recht op het verwijderen van persoonsgegevens. 

De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG bevestigt en versterkt op onderdelen de 
reeds bestaande regels over privacy. De volgende wetten blijven dus gewoon gelden; WGBO, Wkkgz, Wet BIG, Zvw, 
Wmg en de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg. De AVG-regels komen ook naast (en 
dus niet in plaats van) de huidige regels voor het medisch beroepsgeheim bestaan. 
Mocht er iets misgaan bij de verwerking en/of bescherming van persoonsgegevens kan er sprake zijn van een informatie-
beveiligingsincident en/of een datalek. 

Wat is een informatiebeveiligingsincident? 
Een informatiebeveiligingsincident is een gebeurtenis 
waarbij de mogelijkheid bestaat dat de vertrouwelijkheid, 
integriteit of beschikbaarheid van informatie of informatie 
verwerkende systemen in gevaar is of kan komen. 
Voorbeelden van beveiligingsincidenten zijn: 

• Verlies of diefstal van dossier, usb-stick, tablet of andere 
gegevensdragers 

• Virusbesmetting als gevolg van het aanklikken van een 
onbetrouwbare bijlage 

• Onbevoegd inzien van vertrouwelijke informatie 

• Onbedoelde openbaarmaking van vertrouwelijke 
informatie 

• Illegaal kopiëren van gegevens 

• Email met onversleutelde vertrouwelijke informatie 

• Kenbaar maken van of onzorgvuldig omgaan met 
wachtwoorden 

• Technisch falen van apparatuur. 
 

Wat is een datalek? 
Er is sprake van een datalek als er bij het 
beveiligingsincident een aanmerkelijke kans bestaat dat 
persoonsgegevens verloren zijn gegaan, of als een 
onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens 
redelijkerwijs niet uit te sluiten is. Anders geformuleerd: 
er is sprake van een datalek als de controle over de 
persoonsgegevens is verloren.  
Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen 
(lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige 
verwerking van gegevens.  
Dus ieder datalek is een beveiligingsincident, niet ieder 
beveiligingsincident is een datalek. Gegevens kunnen 
bijvoorbeeld verloren zijn gegaan, maar zonder directe 
negatieve gevolgen voor de patiënt. 
Van ieder beveiligingsincident kunnen we leren en aan 
de hand van inzichten streven om daadwerkelijke 
datalekken te voorkomen. 

Heb je iets te melden…..? 
Wil je iets melden over een (informatiebeveiligings) 
incident/datalek/calamiteit binnen de ketenzorg of over de 
VIM – week, bezoek dan de website van Zorgggroep RCH 

Handige links 
• Incidenten en calamiteitenregeling van Zorggroep RCH 

• VIM-Meldformulier 
In ontwikkeling:  • Privacybeleid RCH  

• Beleid Informatiebeveiligingsincidenten en datalekken 
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