
Nieuwe wet: praktijkhouder aansprakelijk 

voor beveiliging persoonsgegevens

“Afwachten is het 
slechtste wat je nu 
kunt doen!”
Gaat je scherm automatisch op zwart als je de behandelkamer uit-

loopt? Mooi! Staat er een beeldscherm open in de oefenzaal, ligt er 

misschien een map met oefenschema’s klaar of heeft de schoonma-

ker een sleutel van de ruimte waar de dossiers worden bewaard? 

Foute boel! Liggen er nog steeds verwijzingen in een bakje op het 

bureau of mail je zorgverleners zonder encrypted security? Linke 

soep! Je hebt nog een halfjaar om de praktijk te laten voldoen aan 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een boete 

kan al gauw oplopen tot een paar ton. 
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Op 25 mei 2018 treedt er een nieuwe wet 

in werking, de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). Het is de 

opvolger van de Wbp die daarmee op 

25 mei vervalt. Vanaf die datum geldt 

in de hele EU dezelfde privacywetge-

ving. Kortgezegd komt die erop neer dat 

organisaties die persoonsgegevens ver-

werken, meer verplichtingen opgelegd 

krijgen. Daarbij moeten ze vooral kunnen 

aantonen dat ze zich aan de wet houden. 

Wat betekent dit voor praktijkhouders in 

bijvoorbeeld de fysiotherapie?

Stadsmuren om de praktijk

Een geschikte plek om over de conse-

quenties van de AVG te spreken is Elburg. 

Historisch gezien een onmogelijk in te 

nemen vestingstad aan de Zuiderzee, 

inmiddels de thuisbasis van één van de 

drie fysiotherapiepraktijken De Akker van 

Jan Haverkamp. Hij ontfermt zich er niet 

alleen over zijn eigen patiënten en hun 

gegevens. Ook over de beveiliging van 

persoonsgegevens in veel fysiothera-

piepraktijken die hij als auditor bezoekt, 

maakt hij zich zorgen. “Zorg dat je de 

7



beveiliging van persoonsgegevens op 

orde hebt als de continuïteit van de prak-

tijk je lief is”, waarschuwt hij zijn col-

lega’s in het land. Haverkamp maakt deel 

uit van de klankbordgroep fysiotherapie 

van Intramed/Convenient. 

Deuren open

De AVG gaat over meer dan alleen 

wachtwoorden verzwaren. Toch geeft de 

kwestie rondom wachtwoorden goed aan 

hoe de problematiek van databeveiliging 

wordt ervaren in de fysiotherapie. ‘Kan 

het niet makkelijker?’ is een herkenbare 

vraag van veel medewerkers in de fysio-

therapie. ‘We willen graag met één klik 

in het systeem’. Hoe zeer Haverkamp de 

vraag ook begrijpt - ook zijn medewerkers 

stellen hem deze vraag - toch kan het niet 

op die manier, geeft hij aan. 

“Met een zwak wachtwoord zet je de 

deuren open. Niet alleen gezondheidsge-

gevens liggen dan voor het oprapen, ook 

identiteitsfraude werk je zo in de hand. 

Het gaat er in eerste instantie om dat je 

je bewust bent hoe kwetsbaar gegevens 

zijn en hoe eenvoudig ze toegankelijk zijn 

in de fysiotherapiepraktijk.”

Zwart gat

Volgens Haverkamp lijkt databeveiliging 

voor veel praktijkhouders op een zwart 

gat. “Ze letten bij het kopen van een 

ICT-systeem op de prijs en hoe het eruit 

ziet, maar ze stellen de leverancier niet 

de meest essentiële vraag, namelijk: hoe 

veilig is het, uit welke certificaten blijkt 

dat u voldoet aan een goed beheerd 

zorgsysteem? Als een praktijkhouder het 

beheer van patiëntgegevens ergens op 

een server zet of in de cloud, dan moet 

hij zich ervan vergewissen dat het vei-

lig is. Want als het fout gaat, wordt de 

praktijkhouder aansprakelijk gesteld. 

Daarom werken we met Intramed. 

Intramed is ISO27001 en NEN7510 

gecertificeerd, zaken zijn dus goed gere-

geld.” 

Haverkamp doet een boekje open over 

de dagelijkse praktijkvoering. Als auditor 

heeft hij honderden fysiotherapiepraktij-

ken bezocht. Sommige praktijkhouders 

hebben het uitstekend voor elkaar; de 

meesten moeten de komende maanden 

volgens Haverkamp nog een slag maken. 

“Veel praktijkhouders zijn vaak al iets 

op leeftijd en stellen daarom een jonge 

collega binnen de praktijk aan als 

systeembeheerder. Maar deze collega is 

ook van het gemak en wil net als zijn col-

lega’s zonder al teveel gedoe zijn werk 

als fysiotherapeut doen. Ook hij wil zo 

gemakkelijk mogelijk in het systeem 

kunnen en regelt daarom korte wacht-

woorden, zonder te weten welke risico’s 

de praktijk daarmee aangaat. Dit moet je 

als praktijkhouder niet willen. Je hebt de 

eindverantwoordelijkheid over de bevei-

liging van de persoonsgegevens en die 

kun je niet aan een medewerker over-

dragen. Download maar eens de NEN-

normen 7510, 7512 en 7513 waaraan we 

moeten voldoen. Dan schrik je echt!”

‘Het gaat er vooral om dat je je bewust bent 

hoe kwetsbaar gegevens zijn’
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Wat als je merkt dat het lekt?

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 

controleert als toezichthouder de nale-

ving van de AVG. Zo moet elke praktijk-

houder voldoen aan de meldplicht data-

lekken. Dit houdt in dat je moet melden 

dat beveiligingsmaatregelen niet hebben 

gefunctioneerd en dat dit ernstig nadeli-

ge gevolgen heeft of kan hebben voor de 

bescherming van persoonsgegevens, ook 

als dit buiten je schuld om is. Vervolgens 

moet je laten zien wat je hebt gedaan 

om het risico op een incident, zoals een 

hack of een datalek, zo laag mogelijk te 

houden. De AP onderscheidt drie soorten 

datalekken:

1 materiële datalekken: verloren of 

gestolen gegevensdragers, zoals usb-

sticks, laptops, weggegooide ordners 

of mobiele telefoons;

2 mondelinge datalekken, bijvoorbeeld 

niet in de gaten hebben dat er wordt 

meegekeken of meegeluisterd naast 

bewuste mondelinge overdracht van 

vertrouwelijke informatie aan derden 

die er geen recht op hebben; 

3 datalekken in cyberspace, zoals gepro-

grammeerde achterdeurtjes in data-

bases, slordig programmeerwerk, 

onzorgvuldig beheer, onvoldoende 

beveiligingsmaatregelen, verkeerde 

instellingen of een lek door toedoen 

van een hack.

Het Centrum voor Informatiebeveiliging 

en Privacybescherming (CIP) raadt elke 

praktijk aan om een datalekprotocol te 

maken. Zo’n protocol zorgt ervoor dat 

de juiste mensen op het juiste moment 

worden geïnformeerd en dat ze handelen 

waar nodig. Kijk voor meer informatie op 

https://www.cip-overheid.nl .



Meer dan ICT

Waar gaat het in de AVG om? Haverkamp 

legt uit: “Het uitgangspunt is dat gege-

vens nooit inzichtelijk mogen zijn voor 

een ander. Denk dit eens door in de 

fysiotherapiepraktijk. In veel oefenzalen 

tref je mappen aan waaruit patiënten 

hun oefenschema pakken. Toch maakt 

ook een oefenschema onderdeel uit 

van het dossier van de patiënt. Iemand 

anders dan de patiënt kan zo’n map pak-

ken en uit het oefenschema afleiden dat 

de patiënt bijvoorbeeld last heeft van 

zijn schouder. Dit lijkt niet spannend en 

toch gaat het hier om persoonsgegevens. 

Volgens veiligheidsnorm NEN7510 moet 

zo’n oefenschema achter slot en grendel 

worden opgeborgen. Best lastig, vind ik 

zelf. Ook voor mijn praktijk betekent dit 

een ingrijpende aanpassing. We moe-

ten dan af van mappen in de oefenzaal 

en over naar een elektronisch systeem 

met een ‘key’ voor de patiënt om bij zijn 

gegevens te komen. Hier moet ik nog 

eens goed over nadenken. In elk geval is 

duidelijk dat de AVG over meer gaat dan 

alleen ICT.” 

Lekkende balie

De AVG verplicht praktijkhouders dus tot 

veiligheid van persoonsgegevens ook 

buiten de ICT om. Ook voor De Akker, 

de praktijken van Haverkamp in Elburg, 

Wezep en Epe, heeft dit consequenties. 

Haverkamp liet destijds de praktijk in 

Elburg zo bouwen dat de secretaresse 

dichtbij de wachtkamer zat, maar na een 

risicoanalyse moet hij daar nu op terug-

komen.

“Dankzij Intramed voldoen we in onze 

praktijk aan alle ICT-normen: de juiste 

certificaten, voldoende beveiliging, 

sterke wachtwoorden, schermen op 

zwart als je even niet werkt. Toch blijkt 

de balie een kwetsbaar punt, net als onze 

oefenzaal. Dit zie ik ook in veel andere 

praktijken elders in het land. Vraag je 

als praktijkhouder af hoe toegankelijk 

de balie is waar bezoekers zich melden 

terwijl daar ook de telefoon wordt aan-

Lange wachtwoorden

Een tip van Haverkamp. “Een sterk 

wachtwoord is meestal een lang 

wachtwoord dat ook nog eens bestaat 

uit hoofdletters en tekens. Je kunt er 

een zin van maken waarin je telkens 

iets aanpast. Het is aan de praktijk-

houder om zo’n lang en ingewikkeld 

wachtwoord toch handig in gebruik te 

laten zijn voor zijn medewerkers. Bij 

Intramed snappen ze dit, daar hoeft 

een sterk wachtwoord niet altijd lang 

te zijn. In de instellingen kun je name-

lijk een verkort wachtwoord instellen 

binnen de schil van het systeem door 

hoofdletters, kleine letters, cijfers en 

speciale tekens te combineren.”

Jan Haverkamp
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‘Praktijkhouders moeten aantonen dat 

ze zich aan de wet houden’



Tips van Intramed

tie via de reguliere e-mail. Gebruik 

ZorgMail. Intramed is daarnaast in 

gesprek met ZorgDomein om een kop-

peling te realiseren. 

kracht zit ‘m vooral in de lengte en het 

gebruik van verschillende karakters. 

Eén cijfer en één leesteken is in princi-

pe genoeg in combinatie met een lang 

woord of combinatie van woorden. 

ren, schrijf het ook nergens op.

den is alweer achterhaald. Je hoeft 

een wachtwoord pas te wijzigen als je 

het vermoeden hebt dat het niet langer 

geheim is (gestolen of afgekeken bij-

voorbeeld). Door van je medewerkers 

te vragen regelmatig hun wachtwoord 

te wijzigen, werk je in de hand dat ze 

te makkelijke wachtwoorden gebrui-

ken. Liever jarenlang hetzelfde sterke 

en makkelijk te onthouden wacht-

woord dan ieder kwartaal een nieuw 

zwak wachtwoord.

“Windows-toets+L” in te toetsen.

computer.

update van applicaties en besturings-

programma’s, zeker als de update 

beveiligingslekken dicht. Maak vóór 

het uitvoeren van een update een 

back-up van bestanden/databases die 

door de applicatie worden gebruikt.

back-up van Intramed, bijvoorbeeld op 

een usb-stick, en bewaar die op een 

veilig afsluitbare plek.

gecertificeerd hostingbedrijf zoals 

Intramed OnLine. Daar is de (brand-

werende) beveiliging goed geregeld 

en wordt er iedere dag een back-up 

gemaakt.

weeg dan goed af aan welke partijen 

je welke informatie geeft, en op welke 

manier je die verstuurt. Vraag je cliën-

ten om toestemming, indien van toe-

passing.

Voor meer tips ga naar www.intramed.nl

en zoek op ‘wachtwoord instellen’.

Kijk dan ook nog even op 

www.intramed.nl/avg .

genomen en patiënten gevraagd wordt 

waarom ze een afspraak willen maken. 

Bewustwording van hoe je met persoons-

gegevens omgaat, ook buiten de ICT om, 

is essentieel. Zo’n risicoanalyse kan ik 

echt iedere praktijkhouder aanraden.”

Onveilig communiceren

Het werk in de fysiotherapie wordt er 

door de AVG niet leuker op, voorspelt 

Haverkamp. “Lange wachtwoorden zijn 

veiliger dan korte, maar prettig werkt 

het niet als je telkens opnieuw moet 

inloggen, ook als je alleen maar even 

een bakje koffie hebt gehaald. Het gaat 

zelfs nog verder. We gaan toe naar een 

systeem van 2 Factor Authentication 

(2FA). Je combineert dan een wacht-

woord met een vingerafdruk of bijvoor-

beeld een irisscan. Intramed werkt er 

al mee: je koppelt je mobiele telefoon 

waaruit een code wordt gegenereerd. 

Zelfs wanneer het wachtwoord gehackt 

is, kunnen hackers niet in het systeem.”

Wetgeving legt de verantwoordelijkheid 

voor beveiliging volledig bij de praktijk-

houder neer. “Met gigantische boetes”, 

benadrukt Haverkamp. Het brengt hem bij 

het gevaar van communiceren over per-

soonsgegevens met andere zorgverleners 

buiten de eigen praktijk. “Hoe goed je de 

praktijk intern ook hebt beveiligd met de 

juiste hosting buitenshuis, zodra je met 

andere zorgverleners communiceert, 

begeef je je met persoonsgegevens op 

het openbare net. De berichten aan en 
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van zorgverleners moeten versleuteld 

zijn. Denk aan het MDO, je kunt het ver-

slag niet even via Outlook versturen.”

Al moeten berichten met persoonsgege-

vens versleuteld zijn, volgens Haverkamp 

is dit nog steeds niet de dagelijkse prak-

tijk, ook niet in de communicatie tussen 

ziekenhuizen en fysiotherapeuten. “Je 

kunt het je niet voorstellen maar er zijn 

nog steeds ziekenhuizen die informa-

tie over indicatiestelling van patiënten 

over de gewone mail doen, al hebben 

ze ZorgMail in hun systeem en maken 

ze gebruik van ZorgDomein. Je kunt als 

praktijkhouder je schouders ophalen 

en zeggen dat het toch steeds goed is 

gegaan, maar let wel: je hebt als zorgver-

lener een meldplicht bij de IGZ. Het niet 

melden van dergelijke situaties is ook 

strafbaar.” 

Goedkoop is duurkoop

In fysiotherapiepraktijken gaan al gauw 

duizenden BSN-nummers om. Bovendien 

gaat het ook nog eens om gevoelige per-

soonsgegevens, zowel medische als ver-

trouwelijke gegevens, denk aan het werk 

van bekkenfysiotherapeuten. Haverkamp: 

“Door een hack eerder dit jaar bij een 

fysiotherapiepraktijk in de Randstad 

kwamen er duizenden patiëntkaarten 

openbaar op internet. Praktijkhouders 

moeten het systeem zo inrichten dat het 

niet gehackt kan worden. Hiervoor heb 

je een goede provider nodig. Ik kom als 

auditor vaak tegen dat praktijkhouders 

een server in de kast hebben staan. Als 

je weet hoeveel aanvallen er elk uur op je 

systeem worden gedaan, dan kun je niet 

volstaan met jaarlijks een virusscanner 

downloaden. Zorg er dus voor dat je een 

provider hebt die aan alle eisen voldoet, 

zoals Intramed. En als dat niet de goed-

koopste is, jammer dan. Je bent op ter-

mijn duurder uit als de praktijk niet goed 

beveiligd is.”

Wacht niet af

Volgens Haverkamp hebben veel fysio-

therapeuten deze zaken nog niet op 

orde. “We zijn een zeer goedwillende 

beroepsgroep, we gaan voor ons vak, 

maar beveiliging van persoonsgegevens 

heeft geen prioriteit. Daarom zet ik me zo 

in voor bewustwording en praat ik mee in 

de klankbordgroep van Intramed. Vraag je 

als praktijkhouder af hoe je wilt omgaan 

met de gegevens van patiënten. Wuif de 

beveiliging van persoonsgegevens niet 

weg met het idee dat de provider het 

wel goed geregeld zal hebben, dat je 

een erkend EPD gebruikt en dat dus alle 

data goed beveiligd zijn. Een datalek of 

op zwart gaan door een hack, en zeker als 

je niet kunt aantonen dat je er alles aan 

hebt gedaan om zoiets te voorkomen, kan 

wel eens het einde van je praktijk bete-

kenen.” �

Meer info? �

Functionaris voor de gegevens-

bescherming (FG)

Vanaf 25 mei zijn organisaties ver-

plicht een functionaris voor de gege-

vensbescherming (FG) aan te stellen. 

Dit is iemand die binnen de organisatie 

toezicht houdt op de toepassing en 

naleving van de AVG. Op grond van 

artikel 37 van de AVG is een FG in drie 

situaties verplicht:

waaronder zorg- en onderwijsinstel-

lingen;

-

activiteiten op grote schaal indivi-

duen volgen, zoals monitoring van 

iemands gezondheid via wearables;

bijzondere persoonsgegevens ver-

werken, bijvoorbeeld gegevens over 

iemands gezondheid.

Lees meer over wat de FG moet weten 

en kunnen op 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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‘Je bent op termijn duurder af als de praktijk 

niet goed beveiligd is’


