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Inleiding
CONCEPTEN



Wat zijn ‘persoonsgegevens’?
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“over” “identificatie” “betrokkene” “identificator”

“Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘betrokkene’);

als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand
van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen
die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die
natuurlijke persoon”.

< Bijzondere (gevoelige) gegevens



”
Verwerking van persoonsgegevens
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verzamelen opslaan gebruiken doorgeven verwijdering

• verzameling

• opname

• ordenen

• opslaan

• consultatie

• gebruik

• update

• aanpassing

• combinatie

• Linking

• mededeling

• verspreiding

• vernietiging

• verwijdering

• blokkering



Privacy principes
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Doelbinding
Persoonsgegevens worden voor een specifiek doel verzameld, en niet verder verwerkt voor een ander,
onverenigbaar doel.

Rechtmatigheid en transparantie
Er is een rechtmatige basis om persoonsgegevens te verwerken. De betrokkene wordt ingelicht.

Minimale gegevensverwerking

Accuraatheid

Opslagbeperking

Er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk. Proportionaliteit.

De verwerkte persoonsgegevens zijn accuraat en up to date.

Persoonsgegevens worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn.

Veiligheid Persoonsgegevens worden adequaat beveiligd. HTTPS – Gesloten envelope.

Verantwoordingsplicht De verwerkingsverantwoordelijke kan aantonen dat de GDPR wordt nageleefd.
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Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke:
• een natuurlijke persoon,

• Rechtspersoon,

• een overheidsinstantie, 

• een dienst of een ander orgaan

die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking 
van persoonsgegevens vastlegt.



“Verwerker”
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Verwerker: 
• een natuurlijke persoon

• rechtspersoon,

• een overheidsinstantie,

• een dienst of een ander orgaan

die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.



Rollen en verantwoordelijkheden
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Verwerkings-
verantwoordelijke

Verwerker

Betrokkene

• De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt met welk doel en middelen
persoonsgegevens worden verwerkt

◦ Werkgever is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van 
werknemer 

• de verwerker verwerkt persoonsgegevens in opdracht van de 
verantwoordelijke 

◦ Het sociaal secretariaat is verwerker ten opzichte van de werkgever

• De betrokkene is de persoon wiens gegevens worden verwerkt

contract



Rollen en verantwoordelijkheden
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Apotheker tariferingsdienst

Betrokkene

• de verwerkingsverantwoordelijke bepaalt met welk doel en middelen 
persoonsgegevens worden verwerkt

◦ Als apotheker kwalificeert u als verwerkingsverantwoordelijke

• de verwerker verwerkt persoonsgegevens in opdracht van de verantwoordelijke 

◦ De tariferingsdienst verwerkt in uw opdracht persoonsgegevens

◦ Tariferingsdienst kan bijkomende verwerkers gebruiken!

◦ Andere vb. softwarehuizen, verzekeraars, farmaflux, sociaal
secretariaat,…

• de betrokkene is de persoon wiens gegevens worden verwerkt

◦ de patiënt die een voorschrift komt binnenbrengen maar ook de 
gevolmachtigden,  voorschrijvers, zorgverstrekkers, werknemers, ….

contract



GAP 
ANALYSE

BEGINSELEN INZAKE VERWERKING 
VAN PERSOONSGEGEVENS



Algemeen
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Op vandaag: heel veel persoonsgegevens worden al op een correcte manier verwerkt 

maar:
• Niet aantoonbaar dat we dit op de juiste manier doen
• Niet gedocumenteerd

Hoe verhelpen: opstellen procedures, informatie documenten , verwerkingsregister



Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie
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Rechtmatigheid = rechtmatige verwerkingsgrond:

• wettelijke verplichting 
• gerechtvaardigd belang
• toestemming betrokkene
• uitvoering van een contract
• vitaal belang

Behoorlijk en transparant: patiënten en andere betrokkenen moeten geïnformeerd 

worden over:
• Doel
• welke gegevens



DOELBINDING
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Gegevensverzameling in functie van een doel:
Op vandaag : geen omschrijving en geen evaluatie 

In de apotheek hanteren we twee types doelen m.b.t. persoonsgegevens

• gerelateerd met gezondheidszorg zoals bv. Farmaceutische zorg, verstrekken van geneesmiddelen,…

• die NIET gezien worden als speciale categorie zoals bv. klantenbinding, personeelsadministratie, 
controle en beveiliging



Minimale gegevensverwerking : 

“Need to know” versus “Nice to have”
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Nieuwe patiënt: eID wordt ingelezen en patiëntenfiche wordt aangemaakt:
• Naam en voornaam patiënt
• Naam en voornaam van arts
• INSZnummer
• Adresgegevens
• Email, telefoon
• Geboortedatum
• Foto

AVG regelgeving: enkel gegevens om het doel te verwezenlijken
• Naam en voornaam patiënt
• Naam en voornaam arts
• Insz-nummer



Juistheid
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Alle gegevens moeten correct en up to date zijn.

Voorstel: zeker om de 6 maanden de eID inlezen



Opslagbeperking
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Op vandaag: heel veel wettelijke bepalingen omtrent minimale bewaartermijnen

Deze blijven geldig!

Maar er zijn ook nog heel wat persoonsgegevens waarvoor er geen wettelijke bepalingen zijn vastgelegd:
• Bewaartermijn opnemen
• Procedure opstellen voor het bewaren
• Procedure vernietigen van persoonsgegevens na bewaartermijn



Verantwoordingsplicht
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Voor invoege GDPR: datalek ( bv. hacking computer) : geen verplichte melding

Verantwoordingsplicht is nieuw: GDPR naleven is één ding, maar ook aantonen dat je ze naleeft

• procedures
• register



GAP 
ANALYSE
RECHTMATIGHEID VAN 
VERWERKING



Algemeen
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Op vandaag is dit niet gedocumenteerd welke verwerkingsgrond er wordt gebruikt
voor welke verwerking

GDPR: aantonen welke verwerkingsgrond en noteren in verwijsregister



Toestemming
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Registeren van een therapeutische relatie: GFD, delen van medicatieschema’s, …moeten worden 

geregistreerd  via ehealth platform 

Dit is reeds van kracht, alleen is de patiënt hiervan niet altijd op de hoogte!

Via privacyverklaring kan dit worden opgenomen.



Contractueel
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Gegevens nodig voor uitvoeren van een contract:

bv. Klantenrelatie
Arbeidsrelatie : hoeveel kinderen ten laste



Wettelijke verplichting, vitale belangen, gerechtvaardigd 
belang
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Hier is ook de verantwoordingsplicht van toepassing 



GAP 
ANALYSE
RECHTEN VAN BETROKKENEN



Transparantiebeginsel/ recht op informatie
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Patiënt ( maar in feite alle betrokkene) moet over alles geïnformeerd
worden en dit kan je doen door de privacy verklaring:

• Wat?
• Hoe ?



Recht op inzage / recht op rectificatie/…
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• Inzage
• Rectificatie
• Gegevenswissing
• Beperking van verwerking
• Recht op overdraagbaarheid
• Recht van bezwaar
• Weigeren geautomatiseerde individuele besluitvorming (profiling)



Concrete 
uitwerking
WAT BETEKENT DIT VOOR U, ALS 
APOTHEKER?



VERWERKINGSREGISTER



Ik heb  

minderdan  

250

personenin  

dienst

Ja, het is verplicht
NEE

JA

Ik verwerk bijzondere  

categorieën van  

gegevens of gegevens

m.b.t. strafrechtelijke  

veroordelingen en  

strafbare feiten

JA

Mijn verwerking  

is ‘riskant’*

*  Riskant: houdt waarschijnlijk  

een risico in voor de rechtenen  

vrijheden van de betrokkenen  

(zie overweging 75)

NEE

JA

Deverwerking  

is regelmatig  

(niet  

incidenteel)

NEE

NEE

Nee, het is  

optioneel  

(aanbevolen)

JA

Moet ik een
register
bijhouden?



Wat?

❑Kadert in documentatieplicht en aantoonbaarheid

❑Een zeer uitgebreide lijst van verwerkingen van 
persoonsgegevens die binnen een apotheek kunnen gebeuren (= 
business proces). 

Om het leesbaar te houden opgesplitst in 4 categorieën:
◦ Verwerkingen m.b.t. dienstverlening aan de patiënt

◦ Boekhouding/ facturatie

◦ Personeelszaken

◦ Apotheek/FTA/apotheker



Contactgegevens

Vul de naam en de contactgegevens in van de verwerkingsverantwoordelijke (en 
zijn wettelijke vertegenwoordiger) en van de functionaris voor 
gegevensbescherming als u er een moet aanstellen

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking: 

afkorting: Identificatie van de apotheek aan te vullen

Alias: Identificatie van de apotheek aan te vullen

Franstalige benaming: Identificatie van de apotheek aan te vullen

adres: Identificatie van de apotheek aan te vullen

statuut: Identificatie van de apotheek aan te vullen

KBO-nummer: Identificatie van de apotheek aan te vullen

algemeen telefoonnummer: Identificatie van de apotheek aan te vullen

algemeen e-mailadres: Identificatie van de apotheek aan te vullen

website: Identificatie van de apotheek aan te vullen

Functionaris voor de gegevensbescherming: 

adres: Identificatie van de DPO aan te vullen

telefoonnummmer: Identificatie van de DPO aan te vullen

GSM: Identificatie van de DPO aan te vullen

e-mail: Identificatie van de DPO aan te vullen

behoort tot personeel: Identificatie van de DPO aan te vullen

Laatste update 20/05/2018



Voorbeeld van business proces

Apotheek / Apotheker / 

Apothekersassistenten

Camerabewaking In apotheek hangen camera's, beelden 

worden bijgehouden op lokale harde 

schijf/cloud/etc.

Apotheker-titularis/ Eigenaar apotheek Controle in de apotheek, waarborgen 

veiligheid personen

Gerechtvaardigd Belang Bewakingsbeelden

Inschrijven en volgen opleidingen/vorming Apothekers zijn verplicht opleidingen te 

volgen en accreditatiepunten te verzamelen. 

Deze opleidingen kunnen ze onder andere 

volgen bij de beroepsverenigingen. 

Inschrijven gebeurt via de website. 

Registratie ter plaatse via eID.

Apotheker-titularis/ Eigenaar apotheek Het kennis niveau op peil houden en de 

nodige accreditatiepunten verwerven. 

Wettelijke verplichting (KB 21 januari 2009) Opleiding en vorming

Beroep en betrekking

Identificatiegegevens

Rijksregisternummer

Wachtdienst Er is een verplichte wachtrol. Wachtdienst 

staat in geowacht (https). Geowacht wordt 

beheerd door groepering van 

beroepsvereniging. 

Beroepsverenigingen/Geowacht/webgarde/a

ndere wachtroldiensten

Garanderen van beschikbaarheid van 

dienstverlening dag en nacht

Wettelijke verplichting (KB 21 januari 2009) Persoonlijke Identificatiegegevens

Badge Badgesysteem wordt gebruikt om toegang te 

krijgen tot het software pakket in de 

apotheek

Apotheker-titularis/ Eigenaar apotheek Beveiliging, login software + verzekeren 

correcte toegangen tot verschillende 

modules 

Gerechtvaardigde belangen van de 

verwerkingsverantwoordelijke of van een 

derde

Persoonlijke Identificatiegegevens



Casus: Registratie nieuwe patiënten - geneesmiddelen op voorschrift

Registratie nieuwe patiënten - 

geneesmiddelen op voorschrift

Patiënten worden aangemaakt in het 

softwarepakket van de apotheek. 

Apotheker-titularis Farmaceutische zorg 

Terugbetaling

Voortgezette farmaceutische zorg (*)

Beheersdoeleinden (**)

Wettelijke verplichting (KB 21 januari 2009)

Toestemming van de patiënt (*)

Gerechtvaardigd belang (**)

businessproces/verwerking naam businessproces eigenaar proces doel verwerking verwerkingsgrond

identificatie van het businessproces

naam, eigenaar proces

(in de kolom hieronder wordt ifv de leesbaarheid van de 

elektronische versie van het register, de naam van de 

vermeld de naam/beschrijving van het businessproces identificeer de eigenaar(s) (functie) van het business 

proces waartoe de verwerking behoort

vermeld het doeleinde van de verwerking

in  het tabblad 'l i jsten' is een indicatieve lijst (indicatieve 

lijst met type doeleinden) met enkele 

standaarddoelstellingen opgenomen. 

geef aan wat de verwerkingsgrond voor de verwerking is.

In het tabblad 'l i jsten' is een overzicht opgenomen van de 

verschillende mogelijke verwerkingsgronden, zoals 

vermeld in art.6 AVG.



Casus: Registratie nieuwe patiënten - geneesmiddelen op voorschrift

Persoonlijke identificatiegegevens

INSZ-nummer

Persoonlijke bijzonderheden

Gegevens betreffende gezondheid

Verzekerbaarheidsgegevens

Financiële bijzonderheden

Ja Patiënt

voorschrijver

Wettelijk: minimaal 10jaar, maximum 30jaar

functionele gegevenscategorie AVG-gegevenscategorie* categorie(ën) betrokkenen bewaartermijn

vermeld de functionele gegevenscategorie(ën)

in  het tabblad 'l i jsten' is een indicatieve lijst 

('indicatieve lijst met functionele gegevenscategorieën') 

met enkele standaarddoelstellingen opgenomen. 

geef aan of er gegevenscategorieën verwerkt worden 

waaraan er bijzondere aandacht moet besteed worden

ja --> indien een van de in de lijst 'AVG-gegevenscategorie' 

(zie tabblad 'l i jsten') gegevenscategorieën verwerkt wordt

nee -->  indien het niet om een categorie gaat zoals vermeld 

vermeld de categorie(ën) van betrokkenen geef aan wat de bewaartermijn van de verwerkte gegevens 

is



Casus: Registratie nieuwe patiënten - geneesmiddelen op voorschrift

beschrijving beveiligingsmaatregelen categorie(ën) ontvangers/verwerkers derde land/internationale organisatie documenten passende waarborgen

Beveiliging Lokale server and backup

Beveiliging softwaresysteem

Specifieke beveiligingskarakteristieken aan te vullen

Individuen of organisaties in directe relatie 

met de verantwoordelijke

Andere privé-ondernemingen (o.a. 

softwarehuis)

Na te gaan of hier bij het gebruik van eigen 

database en/of gebruik van externe database 

gegevens fysiek overgedragen worden buiten 

Europa - m.a.w. Waar staan de servers 

(fysiek), waar de gegevens bewaard worden? 

Indien binnen Europa dient hier "NVT" te 

staan, indien buiten Europa, dient hier "ja" te 

komen staan en dient in kolom M te worden 

weergegeven welke maatregelen er genomen 

zijn ter beveiliging van de internationale 

gegevens overdracht. 

Zie L24

geef in algemene bewoording de voor de specifiek voor de verwerking genomen 

technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen

technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen  op business niveau moeten 

niet an sich vermeld worden. Vermeld hiervoor "standaard maatregelen"

in voorkomend geval, geef aan welke de categorie(ën) van 

ontvangers is (zijn). 

in  het tabblad 'l i jsten' is een indicatieve lijst 

('categorie(ën) ontvangers') met enkele 

standaarddoelstellingen opgenomen. 

in voorkomend geval, vermeld de derde 

landen/internationale organisaties bij doorgifte van 

persoonsgegevens

definitie "derde land": alle landen buiten de Europese 

Unie  (EU) en de Europese Economische ruimte (EER)

indien doorgifte persoonsgegevens naar derde 

land/internationale organisatie + doorgifte op basis 

voorwaarde art. 49.2 AVG vermeld de documenten die de 

genomen passende waarborgen verduidelijken en waar 

deze terug te vinden zijn



Privacyverklaring



Wat?

❑In kader van de transparantie principe

❑Geldig voor alle privacy verklaringen 

◦ Patiënt

◦ Klantenkaart

◦ Personeel

◦ Sollicitant



Website privacy
policy



Wat?

❑ uitgebreide privacyverklaring voor iedereen die op de website
gaat

❑Verschillende rubrieken
◦ Legal disclaimer

◦ Privacy beleid



Website Cookie
policy



Wat?

❑ op alle websites wordt gebruikt gemaakt van cookies

❑Verschillende cookies
◦ Functionele cookies: strikt noodzakelijk voor functioneren bv. 

keuze taal

◦ Third party cookies: navragen aan “website developer”

( hiervoor toestemming nodig via cookie banner)



Recht op inzage



Wat?

❑In kader van recht van informatie 

◦ Formulier ter beschikking stellen

◦ Modelantwoord recht op inzage 

◦ Verplichting te antwoorden binnen de maand



Verwerkers-
overeenkomst



Wat?

❑In kader van verwerkingsverantwoordelijke omdat je de 
verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan derden 

◦ Tariferingsdienst 

◦ Farmaflux

◦ Sociaal bureau

◦ Boekhouder

◦ Verzekeraars

◦ …….



Datalekken



Wat?

Verlies, vernietiging, wijziging of ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens:

▪ patiënten

▪ medewerkers

▪ maar ook van zorgverleners of instanties waarmee wordtsamengewerkt

❑ registeren

❑ Meldingsplicht ( binnen de 72 uur)



FAQ’s



Gedeeld farmaceutisch dossier

Is het volgens de regels van GPPR nog toegestaan dat 
de gegevens van alle patiënten van mijn apotheek voor 
het GFD worden doorgegeven naar de database van 
het GFD? 



OCMW , fedasil, …..

Wat met patiënten voor wie er facturatie is aan een 
externe partij (advocaat/ocmw), en die partij eist 
details van de afgeleverde geneesmiddelen en 
voorschrijvers?



Bedankt voor uw 
aandacht!


