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Ambtsbericht 
 
Onderwerp 
Informatievoorziening voor de beantwoording van Kamervragen van de leden Tielen en Rajkowski 

(beiden VVD) over het bericht ‘Commercieel softwarebedrijf schendt jarenlang de privacy van 

tienduizenden patiënten’ 

 

De leden Tielen en Rajkowski (beiden VVD) hebben Kamervragen gesteld aan de minister van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris Digitalisering en Koninkrijksrelaties over het 

bericht ‘Commercieel softwarebedrijf schendt jarenlang de privacy van tienduizenden patiënten’. Dit 

ambtsbericht dient ter verschaffing van informatie aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport voor de beantwoording van de vragen 2 en 4. 

 

Vraag 2: 

Is de casus uit dit artikel bekend bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport? Is de casus ook bekend bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)? Zo ja, sinds wanneer en op welke wijze hebben uw ministerie en de AP opvolging 

gegeven jegens de betrokken organisaties en huisartspraktijken? 

 

Informatie voor beantwoording vraag 2: 

Over individuele meldingen en zaken doet de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in het kader van eventueel 

onderzoek in principe geen uitspraken. De AP beoordeelt momenteel of er een meldplicht is zowel aan 

huisartsen als aan patiënten. Echter kan dit niet worden bepaald op basis van alleen het Follow the Money 

artikel waarnaar wordt verwezen in de Kamervragen. 

  

Vraag 4: 

Klopt het dat de in het artikel genoemde activiteiten, zoals het delen en opslaan van dossiers, niet stroken met de huidige 

wet- en regelgeving en daarmee illegaal zijn? Zo ja, welke vervolgstappen worden er door het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de AP genomen om de data en medische gegevens van servers te halen en ervoor te 

zorgen dat ongeautoriseerden niet meer bij deze hoog gevoelige data kunnen? Zo nee, welke waarborgen om de privacy van 

patiënten ontbreken dan in de wet- en regelgeving? Op welke wijze bent u van plan deze te repareren? 

 

Informatie voor beantwoording vraag 4: 

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn organisaties verplicht om passende 

technische en organisatorische maatregelen te treffen om een op risico afgestemd beveiligingsniveau te 

waarborgen. Organisaties die persoonsgegevens verwerken moeten dus vooraf nadenken over de 

beveiliging hiervan. Bovendien dient het beveiligingsniveau een blijvend punt van aandacht te zijn. De AP 

moet eerst vaststellen wat er in deze zaak is gebeurd voor ze kan bepalen welke vervolgstappen het meest 

geschikt zijn. Om deze reden heeft de AP vragen gesteld aan Medworq. 


