
Aandacht voor privacy
Bescherming van privacy is voor iedereen belangrijk
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Dichterbij, aandacht voor privacy

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe organisaties moeten 

omgaan met persoonsgegevens. Wij verwerken alleen persoonsgegevens als daar een goede 

reden voor is en alleen voor een specifiek doel. In de wet staat ook dat cliënten, verwanten en 

medewerkers recht hebben op informatie en inzage.

Dichterbij doet er alles aan om de persoonsgegevens van cliënten en medewerkers goed te 

beschermen. Dat doen we door informatiesystemen adequaat in te richten en privacy mee te 

nemen in beleid en procedures. 

Ook jij hebt een belangrijke rol als het om privacy gaat. Het is belangrijk dat je op de hoogte bent 

van onze privacy-afspraken en daar ook naar handelt. Lees deze informatie daarom goed door. 

Je vindt de antwoorden op belangrijke vragen over de bescherming van persoonsgegevens van 

onze cliënten. Op dezelfde manier beschermen we ook de gegevens van onze medewerkers.

Meer informatie vind je op het Infoplein bij Privacy & Informatieveiligheid en in de groep 

Privacy & Informatieveiligheid. Heb je vragen? Stel ze aan de functionaris voor gegevens- 

bescherming via privacy@dichterbij.nl.

We rekenen op je medewerking!

Hans de Veen en Cecile Stallenberg

Raad van bestuur Dichterbij

Dichterbij vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met 
de gegevens van cliënten en medewerkers. Dit zijn we aan 
onze cliënten en aan jullie verplicht. Jullie hebben immers 
voor onze organisatie gekozen en geven ons je vertrouwen. 
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Tien privacy tips

 Praat alleen over cliënten of collega’s achter gesloten deur. 

Door in een afgesloten ruimte te gaan zitten, hou je het gesprek 

vertrouwelijk.

 Gebruik geen sociale media (Facebook, WhatsApp, Instagram 

etc.) om informatie over je werk en/of cliënten te delen. 

 Vraag vooraf én schriftelijk toestemming aan de cliënt 

als je een foto of film waar de cliënt op staat, wilt publiceren.  

 Denk je een datalek te herkennen, geef dit dan direct door 

aan de functionaris voor gegevensbescherming.

 Lees de verklaring bescherming persoonsgegevens goed door, 

zodat je vragen van cliënten goed kunt beantwoorden. 

 Gebruik overal unieke wachtwoorden. Deel je wachtwoord niet.

 Vergrendel je computer als je wegloopt (Ctrl-alt-del-enter). 

 Koppel geen USB-sticks, externe harde schijven, camera’s of 

andere apparaten aan je computer.

 Haal altijd direct je printje van de printer. 

 Heb je vragen over privacy, raadpleeg dan het Infoplein bij 

Privacy & Informatieveiligheid of neem contact op met de 

functionaris voor gegevensbescherming.
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Algemene verordening 
gegevensbescherming

De nieuwe privacywet geeft meer rechten aan betrokkenen, zoals cliënten en medewerkers. 

Zo is het recht op inzage, het recht op informatie en het recht op wissen van gegevens uit- 

gebreid. Cliënten moeten eenvoudig kunnen beschikken over hun gegevens en deze gegevens 

door kunnen geven aan andere organisaties als zij dit willen.

Ook krijgt Dichterbij als organisatie meer verplichtingen over het omgaan met persoons- 

gegevens. Zo moeten wij gedetailleerd vastleggen welke persoonsgegevens wij verwerken en 

hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan. Ook moeten wij een functionaris voor gegevens- 

bescherming aanstellen die toezicht houdt op onze gegevensverwerkingen. De functionaris 

voor gegevensbescherming beantwoordt ook vragen van cliënten en medewerkers over 

privacy. 

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is 
de Nederlandse naam voor de nieuwe Europese privacywet. 
Alle organisaties die persoonsgegevens verwerken, moeten 
zich aan deze wet houden. Deze nieuwe wet vervangt de 
Wet bescherming persoonsgegevens.  

Wij houden uiteraard ook rekening met privacyregels die onderdeel uitmaken van zorgwetten,

zoals de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst en de Wet Cliëntenrechten

bij elektronische verwerking van gegevens.

Wat is verwerken
van persoonsgegevens?

Als sprake is van het verwerken van persoonsgegevens, is de privacywet van toepassing.

Daaronder verstaan we het opslaan, verzamelen, wijzigen, 
opvragen, raadplegen, wissen of verspreiden van 
persoonsgegevens.

Wat is een persoonsgegeven?

Gevoelige persoonsgegevens - de wet noemt dit bijzondere persoonsgegevens - krijgen extra 

bescherming. Informatie over gezondheid, etnische afkomst en godsdienst zijn bijvoorbeeld 

gevoelige persoonsgegevens. Wij verwerken als zorgorganisatie veel gezondheidsgegevens. 

Daarom hebben wij een grote verantwoordelijkheid om deze gegevens goed te beschermen.

Een persoonsgegeven is alle informatie die over een persoon 
gaat, zoals naam en adres of een foto. Ook informatie die 
te herleiden is naar een persoon, is een persoonsgegeven. 
Bijvoorbeeld met postcode én huisnummer kan je al 
achterhalen waar iemand woont.
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Moet ik toestemming vragen om 
persoonsgegevens te verwerken?

Als er een wettelijke verplichting is om persoonsgegevens te verwerken, hoef je geen toe-

stemming te vragen. Dit is bijvoorbeeld bij het aanleggen van een zorgdossier van cliënten. 

Ook hoef je geen toestemming te vragen als er al afspraken zijn gemaakt over het verwerken 

van persoonsgegevens in de zorgovereenkomst. Het is dus belangrijk dat je goed op de hoog-

te bent van de inhoud van de zorgovereenkomst.

Toestemming vraag je altijd schriftelijk. Hierbij geef je duidelijk aan waarvoor toestemming 

wordt gevraagd. Ook geef je aan dat de toestemming altijd mag worden ingetrokken en hoe 

cliënten dit kunnen doen. Het toestemmingsformulier moet voorzien zijn van een datum en in 

het dossier van de cliënt in het elektronisch cliëntendossier (ECD) worden opgeslagen.

» Het toestemmingsformulier staat op het Infoplein bij Privacy & Informatieveiligheid. 

In veel gevallen moet je toestemming vragen als je 
persoonsgegevens wilt verwerken van cliënten. 

Als je foto’s of video’s wilt maken van cliënten heb je altijd toestemming van de cliënt nodig.

Als je twijfelt, overleg dan met de functionaris voor gegevensbescherming. 

Welke privacyrechten
hebben cliënten?

Cliënten hebben in de privacywetgeving een aantal rechten: 
 - Het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van hen verwerken. 

 - Het recht op informatie over welke gegevens wij van hen verwerken en hoe wij met deze 

gegevens omgaan. 

 - Het recht om hun persoonsgegevens eenvoudig over te dragen aan een andere 

zorgaanbieder. 

 - Het recht om hun gegevens te laten verwijderen, te corrigeren en af te schermen.

 - Het recht om bezwaar in te dienen als zij van mening zijn dat hun persoonsgegevens niet 

juist worden verwerkt. 

» De privacyrechten van cliënten staan beschreven in de verklaring bescherming 

persoonsgegevens, op het Infoplein bij Privacy & Informatieveiligheid en bij de groep 

Privacy & Informatieveiligheid. 
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Wat is een functionaris
voor gegevensbescherming?

De nieuwe privacywet stelt de functionaris voor 
gegevensbescherming verplicht voor zorgorganisaties.

De functionaris gegevensbescherming: 
 - Helpt cliënten en medewerkers met vragen over het verwerken van persoonsgegevens.

 - Handelt klachten van cliënten en verwanten af.

 - Zorgt voor meer bekendheid over privacywetgeving bij Dichterbij.

 - Houdt toezicht op het verwerken van persoonsgegevens.

 - Maakt overzichten van alle gegevensverwerkingen.

 - Zorgt dat risicoanalyses worden uitgevoerd voor de meest privacygevoelige 

gegevensverwerkingen.

 - Houdt meldingen van datalekken bij.

 - Ontwikkelt interne privacyregelingen.

 - Levert input voor het opstellen of aanpassen van gedragscodes.

Hoe kunnen cliënten
een klacht indienen?

Natuurlijk kun jij ook een klacht indienen als je vindt dat Dichterbij niet goed is omgegaan met je gegevens. 

Klachten over privacybescherming worden ingediend 
bij de functionaris voor gegevensbescherming. 
Het mailadres hiervoor is privacy@dichterbij.nl. 

De functionaris voor gegevensbescherming reageert binnen vijf werkdagen op de klacht. 

Hierbij kan hij extra informatie opvragen of aangeven hoe hij de klacht verder afhandelt. 

Cliënten hebben de mogelijkheid om de klacht mondeling toe te lichten. Het spreekt voor 

zich dat privacy gewaarborgd blijft bij de behandeling van de klacht. 

» Meer informatie over het indienen van klachten staat op het Infoplein 

bij Privacy & Informatieveiligheid.

Wat zijn datalekken
en waar meld je ze?

Voorbeelden van datalekken
 - Dossier met cliëntgegevens is kwijtgeraakt.

 - Kopie van paspoort is zoek.

 - Gestolen laptop.

 - Behandelrapportage is naar verkeerd adres verstuurd.

 - Verkeerd adres is gebruikt bij mailen gevoelige gegevens.

Waar meld je een datalek?
Denk je dat er sprake is van een datalek, meld dit dan aan de functionaris voor gegevens- 

bescherming, privacy@dichterbij.nl. Hij zorgt voor de verdere afhandeling. 

De functionaris voor gegevensbescherming beoordeelt of het datalek moet worden gemeld 

aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien hier sprake van is, meldt hij het datalek binnen 

72 uur. Als het datalek nadelige gevolgen heeft voor cliënten en medewerkers, wordt dit ook 

aan hen gemeld, zodat zij maatregelen kunnen nemen. Dit is bijvoorbeeld als wachtwoorden 

of pincodes verloren zijn geraakt. 

De functionaris voor gegevensbescherming zorgt ervoor dat maatregelen worden getroffen 

om de gevolgen van het datalek te beperken.

Een datalek is een incident waarbij persoonsgegevens zijn 
betrokken, die (mogelijk) zijn ingezien door onbevoegde 
personen of verloren zijn geraakt.
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Wat is een verklaring bescherming 
persoonsgegevens?

In de verklaring bescherming persoonsgegevens staat informatie over de verwerking van 

persoonsgegevens en de belangrijkste privacyrechten van cliënten. Dit zijn bijvoorbeeld het 

inzagerecht en de klachtenregeling. Ook staat er waar cliënten terecht kunnen met vragen.

Wij informeren cliënten over de verklaring bescherming persoonsgegevens, voordat 

wij hun gegevens verwerken. Dit gebeurt bijvoorbeeld als een cliënt zich aanmeldt 

of een zorgovereenkomst afsluit.

» De verklaring bescherming persoonsgegevens vind je op het Infoplein 

bij Privacy & Informatieveiligheid.

Dichterbij stelt cliënten altijd op de hoogte over de gegevens 
die wij van hen verwerken, waarom wij dit doen en welke 
rechten zij hebben. Wij informeren onze cliënten hierover 
met onze verklaring bescherming persoonsgegevens. 

Lees de verklaring bescherming persoonsgegevens goed door,

zodat je vragen van cliënten hierover goed kunt beantwoorden.
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Waar bewaar je cliëntgegevens?

Hoe lang bewaren we 
cliëntgegevens?

We houden géén papieren archief bij en slaan geen cliëntgegevens op de G-schijf op. Alleen 

op die manier kunnen we verantwoording afleggen over het zorgvuldig omgaan met per-

soonsgegevens van cliënten.

Is de bewaartermijn van persoonsgegevens voorbij of zijn de gegevens niet meer 

noodzakelijk, dan worden de gegevens vernietigd.

» Informatie over bewaartermijnen staat in de groep Privacy & Informatieveiligheid.

We slaan cliëntgegevens op in het elektronisch 
cliëntendossier (ECD). Dit is de enige plaats waar je 
cliëntgegevens mag opslaan. 

Dichterbij heeft de termijn voor het bewaren van medische 
gegevens gesteld op 20 jaar, nadat het dossier is afgesloten. 
Voor de overige gegevens geldt dat wij deze niet langer dan 
noodzakelijk bewaren.

Als cliëntinformatie niet in het officiële elektronische cliëntdossier zit, vernietig dit dan.

Twijfel je? Overleg dan met je manager of de functionaris voor gegevensbescherming.

Controleer bij het verzenden van mail altijd of het adres

van de geadresseerde correct is en dat de juiste bijlagen zijn bijgevoegd.

Hoe wissel je cliëntgegevens uit?

Cliëntgegevens verstuur je nooit via WhatsApp of andere niet door Dichterbij vrijgegeven 

sociale media. Ook zijn onbeveiligde mail en fax niet toegestaan. In sommige gevallen worden 

cliëntgegevens ook per post uitgewisseld. Denk er dan wel aan dat deze post het kenmerk 

persoonlijk heeft en aangetekend wordt verzonden.

» Meer informatie over uitwisselen van cliëntgegevens staat bij de groep 

Privacy & Informatieveiligheid.

Uitwisselen van cliëntgegevens gaat via het elektronisch 
cliëntendossier. Is het noodzakelijk om cliëntinformatie te 
mailen, dan gebruik je Zorgmail. 
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Hoe gebruik je Zorgmail?

Een groot aantal instellingen en specialisten is aangesloten bij Zorgmail. Je vindt ze in de adres-

lijst van Zorgmail. Aan hen wordt de mail automatisch veilig verzonden. Zij kunnen de mail 

zonder speciale handeling lezen. Mensen die niet zijn aangesloten bij Zorgmail ontvangen een 

berichtje met daarin een unieke beveiligingscode en de melding dat een beveiligde mail op 

een beveiligde website klaarstaat. Na het invoeren van de beveiligingscode kan de ontvanger 

de mail op de beveiligde website alleen lezen. De bijlage kan hij ook opslaan. 

De mail is tijdens het transport extra beveiligd en kan niet door anderen worden ingezien. 

Stuur de vertrouwelijke informatie in een bijlage, zodat de ontvanger de informatie ook kan 

opslaan. De informatie in de mail zelf kan de ontvanger alleen maar inzien. 

Om gevoelige cliëntgegevens veilig te mailen, gebruik je 
altijd  Zorgmail. Zorgmail wordt geactiveerd nadat je op de 
knop <veilig verzenden> in Outlook drukt. 

Overweeg altijd eerst of het echt noodzakelijk is dat je de gevoelige gegevens per mail verstuurt. 

Cliënten kunnen hun gegevens ook ophalen uit het cliëntenportaal Quli.

Beoordeel goed of het delen van de foto nadelige gevolgen kan hebben voor de cliënt.

Hoe gebruik je cliëntgegevens
in sociale media?

Wil je toch graag een foto of film van een cliënt op sociale media plaatsen, vraag dan altijd 

eerst vooraf schriftelijk toestemming aan de cliënt of zijn vertegenwoordiger. Zonder toe- 

stemming mag je geen foto’s of films plaatsen.

Sociale media, zoals WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram 
en Snapchat, gebruik je niet om informatie over je werk te 
delen. Je praat op sociale media niet over cliënten.



Belangrijke gegevens
Functionaris voor
gegevensbescherming
Email: privacy@dichterbij.nl

Telefoon: 088-7540177

Blijf op de hoogte van alles rondom privacy 

en meld je aan voor de groep Privacy & 

Informatieveiligheid op het sociale intranet.

Autoriteit Persoonsgegevens
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl


