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Aandacht

Schriftelijke vragen medische privacy

Op 3 mei 2017 verscheen in De Groene Amsterdammer een verslag van
een onderzoek naar de werkwijze van gemeenten als het om de

Zoeken naar:
Zoeken

beoordeling van haar inwoners met een hulpvraag gaat.
‘Ambtenaren die medische gegevens beoordelen en zich bemoeien met
diagnoses. Burgers die met hun gemeente in de clinch liggen over het afstaan
van privacygevoelige gezondheidsgegevens’

Nieuwsbrief

Al ruim voor de decentralisatie waarschuwen patiëntenorganisaties,

Voornaam:

zorgverleners en rechtsgeleerden dat de medische privacy van burgers

voornaam

gevaar loopt. Ze zijn er niet gerust op dat niet medisch geschoolde
gemeenteambtenaren accuraat zullen omgaan met gezondheidsgegevens

Achternaam:

van burgers, wanneer ze moeten uitzoeken wat mensen nodig hebben en

achternaam

ze zorgaanvragen gaan beoordelen.
Zij verwachten dat gemeenten meer gevoelige informatie zullen
verzamelen dan nodig is, persoonlijke gegevens komen bij te veel
medewerkers terecht en informatie kan voor onbedoelde zaken gebruikt
worden.
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Jouw e-mailadres
verzenden

De Autoriteit Persoonsgegevens voorziet datalekken en voorspelde al in
2013: ‘Zonder nadere regeling kan niet zeker worden gesteld dat
gegevensverwerking binnen de kaders van de Wet bescherming

Landelijke Website

persoonsgegevens (Wbp) plaatsvindt.
Dat brengt ons tot de

Laatste Groenlinks055 Tweets

volgende vragen aan het
college:

groenlinks055

• Heeft het college kennis
genomen van het onderzoek

• Worden in de

RT @debroervanroos: voor een
kinderpardon dat wel werkt,
ongeacht je politieke kleur.
teken (20.000 handtekeningen
eerste uur), laat je…
https://t.co/brDFsgcS0w

beoordelingen (door de

4 uur ago

waar de Groene
Amsterdammer verslag van
doet?
beeld: Femke Heerikhuizen voor de Groene
Amsterdammer

@groenlinks055

gemeente) van vragen om

groenlinks055

ondersteuning van inwoners
gebruik van medische gegevens?
• Als gebruik gemaakt wordt van medische gegevens bij welke
beoordelingen vindt dat plaats?
• Als gebruik gemaakt wordt van medische gegevens welke privacy
maatregelen zijn dan van kracht?
• Als gebruik gemaakt wordt van medische gegevens, wat is dan de
waarborg dat alleen geautoriseerde medewerkers die gegevens kunnen
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De algemene beschouwingen
van @groenlinks055, zojuist
uitgesproken door onze
fractievoorzitter @RachelRR77
Over ons…
https://t.co/EjTo9NCGRK
6 uur ago

inzien?
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Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl
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Wij zijn als 8e aan de beurt.
@RachelRR77 succes!
https://t.co/F6Wi4lyXrz
8 uur ago
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RT @mvn45: Einduitslag
benchmark afvalscheiding.
Diftar icm omgekeerd
inzamelen is meest
kosteneffectieve
inzamelstrategie. Fe…
https://t.co/IqDasFKOUO
8 uur ago
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@VegoGert Afspraak was te
wachten op raadsopdracht
windenergie. Er zou eerst ook
in provincie gekeken worden
naar m…
https://t.co/50HpkRJO7n
1 dag ago
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