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Het belang van Identity & Access 

Management binnen de zorgsector in 

het licht van de AVG 

Privacy en Identity & Access Management in  

patiëntendossiermanagement

In juni 2019 legde de Autoriteit 

Persoonsgegevens (AP) een boete  

van EUR 460.000 op aan het 

HagaZiekenhuis wegens onvoldoende 

beveiliging van de toegang tot 

patiëntendossiers. In dit artikel leggen 

wij uit hoe zorgaanbieders in 

overeenstemming met de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) kunnen handelen en het risico op 

een datalek kunnen beperken.  

 

Het Besluit 

Op 18 juni 2019 legde de AP een 

bestuurlijke boete op aan het 

HagaZiekenhuis, samen met een last onder 

dwangsom oplopend tot EUR 300.000. De 

AP was hiermee binnen de EU niet de 

eerste handhavende instantie die de 

bescherming van patiëntgegevens door 

zorginstellingen onvoldoende vond: ook in 

Portugal en het Verenigd Koninkrijk werd 

door respectievelijk de CNPD en de ICO 

ingegrepen. 

 

 

De AP nam het boetebesluit omdat aan 

twee eisen ten aanzien van de beveiliging 

van persoonsgegevens niet voldaan was. 

Het ging om: 1) gedegen implementatie 

van 2FA om toegang te krijgen tot een 

zorginformatiesysteem (ZIS) en 2) 

proactieve controle van de logbestanden 

van zowel geslaagde als afgewezen 

toegangspogingen tot het ZIS. Met 

integraal Identity & Access Management 

kan aan beide privacy-bezwaren tegemoet 

worden gekomen. In dit artikel laten we 

hier enkele voorbeelden van zien. 
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“De zorgsector heeft  

behoefte aan scherp advies 

op het gebied van privacy 

en informatiebeveiliging, 

waarbij patiëntgegevens 

beschermd worden zonder 

dat dit ten koste gaat aan 

goede zorg.”  

 
Cyber Risk Services, Deloitte 

Twee-factor authenticatie moet 

consequent toegepast worden 

Het afdwingen van 2FA voor toegang tot 

een ZIS is verplicht op grond van de AVG 

en de Wet aanvullende bepalingen 

verwerking persoonsgegevens (Wabvpz). 

Deze preventieve beveiligingsmaatregel 

zorgt ervoor dat de identiteit van de 

gebruiker met een hogere mate van 

zekerheid kan worden vastgesteld. Dit 

beperkt het risico op oneigenlijk gebruik 

door derden. 

 

Volgens de AP was de 2FA voor toegang 

tot het ZIS niet goed geïmplementeerd. Zo 

was het in een aantal situaties mogelijk om 

met alleen de combinatie van een 

gebruikersnaam en wachtwoord toegang 

te krijgen tot patiëntendossiers; zonder 

bijvoorbeeld een token of een  

vingerafdrukscan. Deze authenticatie-

methode maakt gebruik van één factor en 

voldeed volgens de AP niet aan een 

passend beveiligingsniveau. 

 

 

Controleer logbestanden 

Logbestanden van de toegang tot 

patiëntendossiers dienen regelmatig te 

worden gecontroleerd op oneigenlijke 

toegang tot de patiëntendossiers; ook dit 

is vereist op grond van de AVG en de 

Wabvpz. De AP vindt dat deze controle op 

een systematische, consequente wijze 

moet plaatsvinden.  

De periodieke controle op de toegang tot 

één patiëntendossier, die het ziekenhuis 

steekproefsgewijs eens in de twee 

maanden uitvoerde, werd door de AP als 

onvoldoende beoordeeld. Er kan dan 

namelijk geen sprake zijn van een 

controlesystematiek gericht op 

oneigenlijke toegang en daarmee 

gepaarde risico’s. De frequentie van eens 

per twee maanden werd niet als 

systematisch en consequent gezien. 

Het handmatig controleren van een 

representatief deel van deze logbestanden 

is een tijdrovende bezigheid en per 

definitie niet volledig omdat het een 

steekproef betreft. Automatisering van de 

controle van logbestanden vergroot de 

mogelijkheden tot systematische en 

consequente toetsing. 

Door de controle met behulp van 

automatisering in te regelen kunnen 

dossiers op grond van risico’s 

gecontroleerd worden.  

 

 

Continue  

authenticatie 

Het kan een uitdaging zijn om een 

goede balans te vinden tussen 

noodzakelijke, flexibele toegang en de 

bescherming van persoons-gegevens. 

Een gebruiksvriendelijke 

authenticatiemethode is continue 

authenticatie. 

Continue authenticatie berekent met 

behulp van een aantal gebruikers-

kenmerken een authenticatie score. 

Deze score geeft weer hoe 

waarschijnlijk het is dat een apparaat 

door de beoogde gebruiker wordt 

gebruikt. 

Indien de score lager is dan een 

drempelwaarde die overeenkomt met 

het risicoprofiel van de handeling, zal 

de gebruiker worden gevraagd extra 

informatie aan te bieden (bijvoorbeeld 

een smartcard, pincode of 

vingerafdruk). 

Voorbeeld 

Sara is verpleegkundige en gebruikt een 

tablet om toegang te krijgen tot de 

gegevens van haar patiënten. Haar 

gebruikswijze, zoals de manier waarop 

ze op haar tablet typt en de locatie waar 

ze dit doet, bevestigt dat zij degene is 

die de tablet gebruikt.  

Ze wordt opgeroepen voor een 

spoedgeval en laat de tablet liggen. De 

patiënt probeert vervolgens om online 

het nieuws te lezen. Dit wordt direct 

herkend en de gebruiker wordt om een 

pincode gevraagd. 

 Meer informatie? Neem contact 

op met ….. 
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Dit vergemakkelijkt de identificatie en 

opvolging van incidenten zoals een datalek 

en draagt bij aan een cultuur waarin de 

medewerker zijn of haar 

verantwoordelijkheid met betrekking tot 

privacy kent en neemt. 

 

 

Maak helder beleid en leid 

medewerkers op 

Een gedegen privacy- en 

beveiligingsbeleid dat op een juiste wijze 

wordt geïmplementeerd en nageleefd is 

een belangrijke voorwaarde om de privacy 

van patiënten te beschermen.  

 

Ook met de juiste technische  

beleidsmaatregelen is het risico op 

oneigenlijke toegang tot patiënten-

dossiers niet 100% uit te sluiten.  

• Twee-factor authenticatie is een 

maatregel die ongewenst 

accountgebruik door derden beperkt. 

Het onderzochte datalek is veroorzaakt 

door medewerkers die hiervoor hun 

eigen account gebruikten. Het 

afdwingen van 2FA op zichzelf had het 

datalek daarom niet kunnen 

voorkomen. 

 

• Controle van logbestanden is een 

detectieve maatregel waarbij de 

reactietijd afhankelijk van de frequentie 

en steekproefgrootte sterk kan 

variëren. Zo’n controle had de 

ontdekking van het datalek kunnen 

bespoedigen, maar had dit niet direct 

kunnen voorkomen.  

Hierom is naast deze maatregelen het 

creëren van bewustwording bij de 

medewerkers over het belang van privacy 

en digitale veiligheid een waardevolle 

organisatorische maatregel om het 

ongewenst raadplegen van 

patiëntendossiers terug te dringen.  

 

 

 

Tot slot 

De zorgsector heeft behoefte aan scherp 

advies op het gebied van privacy en 

informatiebeveiliging, waarbij patiënt-

gegevens beschermd worden zonder dat 

dit ten koste gaat aan goede zorg. Deloitte 

heeft jarenlange ervaring binnen de 

zorgsector en kan u effectieve support op 

het gebied van privacy en security bieden 

ter ondersteuning van uw inspanningen 

om de privacy van uw patiënten en 

medewerkers op een passende wijze te 

waarborgen.  

 

  

User and Entity  

Behavior Analytics 

User and Entity Behavior Analytics 

(UEBA) is een slimme manier van 

automatisering van controles die 

afwijkend gebruikersgedrag signaleert.  

Dit wordt bepaald door de handeling 

van de gebruiker te vergelijken met zijn 

of haar gedrag in het verleden en met 

het gedrag van collega’s in een 

gelijkwaardige functie of context: er 

wordt als het ware een profiel van de 

gebruiker geschetst. Vervolgens hoeft  

alleen bij afwijkingen van dat profiel 

beslist te worden of handmatige 

opvolging gewenst is. Zo kan controle 

van logbestanden gerichter en 

efficiënter plaatsvinden. 

 

Voorbeeld 

Peter helpt als servicemedewerker bij de 

registratie van nieuwe patiënten. Op 

zondagavond, een moment dat hij geen 

dienst heeft, wordt met zijn account een 

patiëntendossier van een bestaande 

patiënt geraadpleegd. Dit komt niet 

overeen met zijn normale werkgedrag.  

De handeling wordt geclassificeerd als 

hoog risico. Er wordt door het systeem 

automatisch melding gemaakt waarna 

besloten kan worden om, indien er 

daadwerkelijk sprake is van een 

oneigenlijke inzage, er gevolg aan te 

geven.  

 

 

Gamificatie bij de 

medewerkers 

Het creëren van bewustwording gaat 

verder dan het enkel informeren van de 

medewerker; het doel is om het gedrag 

van de medewerker positief te 

beïnvloeden.   

Een methode die hierin voorziet is 

gamificatie. Hierbij wordt positief 

gedrag van medewerkers door 

spelelementen als feedback, 

vergelijking en beloning gestimuleerd. 

Een escaperoom waarin de dagelijkse 

context van de zorgsector en de 

gerelateerde eisen rondom privacy zijn 

verwerkt is hier een mooi voorbeeld 

van.   

Vanwege de voorkomendheid van de 

zorgprofessional ten aanzien van zijn of 

haar patiënten, en daarnaast de sterk 

gereguleerde medische omgang met  

de patiënten, liggen er kansen om 

medewerkers ook te overtuigen van het 

belang van digitale ‘hygiëne’ ten 

aanzien van de gegevens van de 

patiënten.  

Voorbeeld 

Lotte doet met haar collega’s mee aan 

een op het werk georganiseerde escape 

room. Ze vinden de sleutel om te 

ontsnappen nadat ze op het ZIS konden 

inloggen. Het wachtwoord hiervoor stond 

op een post-it achterop een monitor, zo 

moeilijk was het dus niet. Lotte realiseert 

zich dat ze weliswaar geen gebruik 

maakt van post-its, maar achterin haar 

agenda wel alle wachtwoorden noteert.  

Tijdens het nabespreken weet haar 

collega te vermelden dat een 

wachtwoordmanager op het intranet te 

vinden is. De manager is eenvoudig in 

het gebruik en verkleint de kans dat 

anderen Lottes wachtwoorden inzien. Ze 

besluit hier direct gebruik van te maken.  
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Neem contact op: 

Jan Jaap van Donselaar 

Manager, Identity & Access  

Management 

Tel:  +31 (0)88 288 09 05 

Mobile: + 31 (0)6 10 46 57 45 

Email: JvanDonselaar@deloitte.nl  

 

Annika Sponselee 

Partner Privacy Services 

Tel:  +31 (0)88 288 24 63 

Mobile:  +31 (0)6 10 99 93 02 

Email: asponselee@deloitte.nl 
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