Datum

4 augustus 2022

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 vraag 3.
Vraag 3:
Staat deze casus op zichzelf of zijn er andere vergelijkbare situaties waarbij patiëntdossiers voor of na onderzoek
ongewenst en onbeveiligd inzichtelijk zijn voor (commerciële) organisaties die daar niets mee van doen hebben?
Informatie voor beantwoording vraag 3:
Over individuele meldingen en zaken doet de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in het kader van eventueel
onderzoek in principe geen uitspraken. Van belang om aan te geven is dat organisaties, waaronder
ziekenhuizen, zelf een verantwoordingsplicht hebben om aan te tonen dat ze aan de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG) voldoen. Dit geldt ook wanneer (commerciële) organisaties
(een deel van) de gegevens verwerken.
Dat deze zaak niet op zichzelf staat, kan worden opgemaakt uit de Datalekkenrapportage 2021 van de AP.
De rapportage geeft aan dat van de 24.866 datalekmeldingen in 2021, 37% afkomstig was uit de sector
gezondheid en welzijn. Bij iedere melding gaat de AP na of betrokkenen zijn geïnformeerd over het datalek
en of er voldoende beveiligingsmaatregelen zijn genomen om het datalek te beëindigen en nieuwe
datalekken te voorkomen. Het toezicht op de meldplicht datalekken is risicogestuurd, wat betekent dat de
intensiteit van het toezicht toeneemt naarmate het datalek grotere risico’s voor de betrokkenen met zich
meebrengt. Ook wordt de AP periodiek geïnformeerd door brancheorganisaties NVZ (Nederlandse
Vereniging van Ziekenhuizen) en NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra) over de
implementatie, verbetering en naleving van gegevensbescherming en informatiebeveiliging normen van
aangesloten ziekenhuizen.
Bovendien beoogt de AP via onder andere de jaarlijkse datalekkenrapportage, maar ook de
privacyverhalen op de AP website gebaseerd op echte meldingen, het bewustzijn rond de beveiliging van
persoonsgegevens te vergroten. Het toebedeelde budget is echter onvoldoende om alle voorgenomen
acties te ondernemen. Daarom stelt de AP dat het budget dient te groeien tot een structurele bijdrage van
100 miljoen euro.
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