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SYNTHESE VAN DE BELANGRIJKSTE BESPREKIN-
GEN BINNEN DE SCHOOT VAN DE SUBWERKGROEP
"MEDISCHE GEGEVENS" INZAKE DE BEVEILIGING

VAN MEDISCHE GEGEVENS
(O/Ref.:V1/V1/96/185.NL4)

Dit document geeft de standpunten weer die de subwerkgroep "Medische gegevens"
innam m.b.t. de beveiliging van medische gegevens. Het is opgesteld met de bedoeling:

Ø de geneesheren een leidraad te overhandigen m.b.t. de implementatie en de
toepassing van veiligheidsmaatregelen voor medische gegevens, en

Ø de gesprekken met de veiligheidsconsulenten te kunnen aanknopen.

In het kader van de bescherming van de medische persoonsgegevens krijgt elke verant-
woordelijke geneesheer op de eerste plaats een conceptuele opdracht mee, met name
maken voor en het doorspelen van veiligheidsinstructies (het vastleggen van veiligheids-
doelstellingen en het bepalen en de voortdurende bijwerking van het beoogde veilig-
heidsniveau) aan de veiligheidsconsulent en het onderhoud van de instructies op de
tijdstippen dat de noodzaak zich hiertoe voordoet. In het bijzonder heeft elke verant-
woordelijke geneesheer de opdracht om de specifieke veiligheidsproblemen van zijn
instelling te bestuderen met de veiligheidsconsulent ten einde in functie van de situatie
passende maatregelen uit te werken (). De aard en de omvang van deze maatregelen
kunnen van instelling tot instelling verschillend zijn en hangen van vele factoren af, zo-
als:

Ø de financiële slagkracht van de instelling;
Ø de mogelijkheid om binnen de instelling organisatorische veranderingen door te

voeren en de snelheid waarmee dit kan gebeuren;
Ø ...;

Van een instelling kan echter niet gevraagd worden, zonder verwijl, zware inspanningen
te leveren ()). Het gelijkmatig spreiden van de inspanningen over een aanvaardbare tijds-
spanne kan zelfs in bepaalde gevallen betere resultaten afwerpen. De geleverde inspan-
ningen moeten in evenredigheid zijn met het belang van de medische gegevens waarop
zij betrekking hebben. In de mate van het mogelijke is het te vermijden dat een instelling
haar procedures en haar werkingswijze grondig moet wijzigen of dat haar bestaande
administratieve structuren onnodig worden verzwaard. Wel moet het zo zijn dat het
veiligheidsniveau elk jaar wordt opgetrokken.

                        
))) Een verantwoordelijke arts kan, aan de subwerkgroep "Medische gegevens", een advies

vragen m.b.t. het feit of de ingevoerde of voorgestelde veiligheidsmaatregelen voldoende zijn.
))) De kosten die met de bescherming van medische gegevens gepaard gaan, moeten ingeschre-

ven worden op het veiligheidsbudget dat elke instelling dient op te stellen in het kader van
artikel 7 van het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 houdende de organisatie van de
informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid.
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Daar waar de verantwoordelijke geneesheer vooreerst een conceptuele missie heeft, staat
de veiligheidsconsulent, inzake de beveiliging van medische persoonsgegevens, van zijn
kant in voor de opvolging mbt de correcte invoering van de instructies die hij van de
verantwoordelijke geneesheer mocht ontvangen. Het toezicht op de invoering van de in-
structies behoort toe aan de verantwoordelijke geneesheer.

1. Standpunten van de subwerkgroep "Medische gege-
vens" m.b.t. de beveiliging van medische gegevens

1.1. Medisch gegeven

1.1.1. Definitie

Ø De subwerkgroep "Medische gegevens" sluit zich aan bij de, door het
Toezichtscomité gevolgde, redenering van het Toezichtscomité ())()) bij de
bepaling van een definitie van de term "Medisch gegeven". Deze redenering leidt
tot de conclusie dat zowel de context (doelmatigheidsbeginsel) waarbinnen een
gegeven gebruikt wordt als de aard van een gegeven bepalend is of een gegeven
als medisch of als niet medisch moet beschouwd worden ()).

De redenering van het Toezichtscomité is op de volgende twee principes geba-
seerd:

→ teleologische interpretatie: in dit kader dient een begrip uitgelegd te wor-
den in functie van het doel waarvoor het werd gedefinieerd. In eerste in-
stantie dienen dus de te bereiken doelen te worden bepaald en vervolgens
dient het begrip "medisch gegeven" op basis van deze doeleinden te
worden geïnterpreteerd.

De motieven die de wetgever ertoe hebben aangezet de verwerking van
bepaalde gegevens onder het toezicht van een geneesheer te plaatsen zijn
dat, de tussenkomst van een geneesheer, voor sommige gegevens, in het

                        
))) Het Toezichtscomité definieerde de term "Medisch gegeven" in haar activiteitenverslag van

1992 (p. 34, 35). De Heer F. ROBBEN verduidelijkte de redenering van het Toezichtscomité
m.b.t. de definitie van het begrip "Medisch gegeven" in zijn nota van 19 mei 1995, met als
referentie A1/U03/95/150.pu, die aan de leden van de subwerkgroep "Medische gegevens"
gericht was.

))) De subwerkgroep "Medische gegevens" verklaart immers niet te geloven in een definitie maar
wel in de redenering die tot een definitie leidt. Inderdaad, een definitie voorstellen die altijd
geldig is, lijkt een quasi onmogelijke opdracht.

))) De subwerkgroep zet zich met dit standpunt duidelijk af tegen diegenen die van mening zijn
dat enkel de aard van een gegeven, en dus niet de context waarin het verwerkt wordt, van
doorslaggevende betekenis is om als medisch of als niet medisch bestempeld te worden. Deze
zienswijze verzaakt immers aan een basisbeginsel inzake de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer, met name het doelmatigheidsbeginsel. Het miskennen van deze fundamentele
doelstelling impliceert dat zowat alle gegevens medisch zijn en de verwerking ervan
alsdusdanig onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van een geneesheer dient te
geschieden. De tussenkomst van een geneesheer zal, indien je hem verantwoordelijk stelt voor
de verwerking van quasi alle gegevens, uiteindelijk een maat voor niets zijn aangezien zijn
aandacht m.b.t. de bescherming van medische gegevens hierdoor aanzienlijk zal afnemen.
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kader van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, een
toegevoegde waarde biedt. Voor de gegevens waar deze tussenkomst
evenwel geen toegevoegde waarde betekent, schijnt deze tussenkomst
geen vereiste te zijn.

Een voorbeeld ter illustratie. Voor de verwerking van een adres is de tus-
senkomst van een geneesheer niet noodzakelijk aangezien iedereen de
inhoud ervan correct kan interpreteren. Een adres is dus geen medisch
gegeven. Bovendien wordt, door het plaatsen van een adres onder het
toezicht van een geneesheer, de beveiliging ervan niet groter. Een diag-
nose of een nomenclatuurcode daarentegen kan alleen correct geïnterpre-
teerd worden door een geneesheer. Dit is dus wel een medisch gegeven.

→ eenduidig: ofwel wordt een gegeven steeds als medisch beschouwd ofwel
nooit. Een tussenweg is niet mogelijk. Het is immers niet werkbaar te
beweren dat een adres in 99% van de gevallen geen medisch gegeven is
en het in 1% van de gevallen, de uitzondering, wel als een medisch gege-
ven te bestempelen (bv. omdat een verblijf in een psychiatrische instel-
ling ()) eruit afleidbaar is). Dit zou immers betekenen dat het gegeven
"adres", indien opgenomen in een gegevensbank, onder het toezicht van
een geneesheer zou moeten worden geplaatst. Hierdoor zullen wel bijna
alle bestanden onder de controle van een geneesheer komen te vallen.
Een andere oplossing, met name het groeperen van deze adressen in een
afzonderlijk bestand blijkt ook niet ideaal aangezien iedereen hieruit
onmiddellijk zou kunnen besluiten dat het betrokken bestand vertrou-
welijke gegevens bevat.

Ø Het aantal medische gegevens kan het best zoveel mogelijk beperkt blijven.
Teveel gegevens als medisch klasseren kan immers nadelige gevolgen hebben
voor de bescherming van de echte medische gegevens.

Ø De geneesheer bepaalt zelf, in functie van de omstandigheden, en binnen zijn
instelling, wat wel en wat niet een medisch gegeven is. De beoordeling of een
gegeven medisch is of niet en m.a.w. een bijkomende bescherming dient te
genieten, moet overgelaten worden aan de geneesheer die in dit kader over de
nodige appreciatiebevoegdheid moet beschikken. Het aan banden leggen van
deze appreciatiebevoegdheid, door het uitwerken van precieze definities, is dan
ook te vermijden.

1.1.2. Medische gegevens in de strikte zin en administratief medische -
gegevens

Ø De subwerkgroep "Medische gegevens" aanvaardt het principe om medische
gegevens in verschillende categorieën onder te verdelen ()) om zodoende
verschillende beschermingsniveau's te kunnen invoeren. Zo is het mogelijk te sp-

                        
))) Een bestand met enkel adressen van personen, die in een psychiatrische instelling verblijven,

zijn wel als medische gegevens te beschouwen.
))) Een praktische oefening gebeurde reeds door het Fonds voor Arbeidsongevallen en is terug te

vinden in de technische nota 94/3 m.b.t. tot de samenstelling van het medisch dossier.
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gegevens in de strikte zin en administratief medische gegevens ()). De beslissing
tot het opdelen van medische gegevens in verschillende klassen berust bij elke
instelling afzonderlijk. Het is immers onbegonnen werk om in dit vlak algemeen
geldende spelregels en richtlijnen vast te leggen.

Ø De creatie van verschillende medische gegevenscategorieën laat toe een onder-
scheid te maken tussen verschillende types van medisch bevoegden. Bijvoor-
beeld:

→ de personen met een algemene medische bevoegdheid: krijgen toegang
tot alle medische gegevens en mogen alle medische gegevens verwerken;

→ de personen met een specifieke medische bevoegdheid: krijgen enkel toe-
gang tot bepaalde medische gegevens en mogen enkel specifieke
medische gegevens verwerken.

1.1.3. Toegang tot medische gegevens

Ø De aanduiding van de personen die betrokken zijn bij de verwerking van medi-
sche persoonsgegevens of die er toegang toe hebben moet nominatief gebeuren.
Deze aanduiding kan gebeuren onder verwijzing naar functies, op voorwaarde
dat de functies voldoende nauwkeurig beschreven zijn en duidelijk vastgesteld is
welke individuele personen welke functie uitoefenen ()).

Per functie moeten dan de inhoud en de draagwijdte van de toegangsmachti-
gingen duidelijk worden vastgelegd ())()). Het vastleggen van deze machtigingen
dient te gebeuren op basis van het doelmatigheidsbeginsel. Concreet kunnen
deze toegangsmachtigingen bijvoorbeeld beschreven worden aan de hand van
autorisatietabellen, die per soort van basisverwerking (raadplegen, toevoegen,
wijzigen, verwijderen) aangeven wie ze mag uitvoeren.

                        
))) Evenwel, het maken van een onderscheid tussen administratief medische gegevens en strikt

medische gegevens is niet altijd even gemakkelijk. Bepaalde administratief medische gege-
vens worden immers medische gegevens wanneer zij gecombineerd worden met andere gege-
vens. Ingeval van informatisering blijkt de onderlinge combinatie van gegevens gemakkelijk
te verwezenlijken. Deze elementen zijn dan ook niet uit het oog te verliezen bij het opdelen
van medische gegevens in categorieën.

))) Hierbij zou het geen slechte zaak zijn, mochten de instellingen nu reeds elementaire functiebe-
schrijvingen uitwerken voor ten minste de medische functies (verantwoordelijke arts inbegre-
pen). De beste manier om dit aan te pakken is de personeelsleden zelf een beschrijving van
hun functie te laten maken en deze later te laten stroomlijnen door de personeelsdienst.

))) In het kader van de toekenning van toegangsautorisaties tot medische gegevens aan de perso-
neelsleden dient gevraagd te worden welke medische gegevens zij behoeven voor de
uitoefening van hun functie. Het zijn immers zij die het beste geplaatst zijn om te bepalen
welke gegevens zij nodig hebben. De gevraagde toegangsautorisaties moeten achteraf wel, per
persoon en door de verantwoordelijke geneesheer, op hun noodzaak gevalueerd worden ten
einde te voorkomen dat misbruiken optreden.

))) De invoering van het principe van de functiebeschrijving treft een regeling m.b.t. de vragen
wie toegang heeft tot medische gegevens en tot hoever deze toegang reikt. Zo kunnen de
hiernavolgende personeelscategorieën toegang hebben tot medische gegevens op voorwaarde
dat deze toegang opgenomen werd in de betrokken functiebeschrijving: het invoeren van
medische besluiten door niet-medisch personeel, de ronddeling van medische briefwisseling
door niet-medisch personeel, de behandeling van medische dossiers door niet-medisch
personeel, ... .
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Ø De toekenning van toegangsmachtigingen m.b.t. papieren documenten kan
volgens dezelfde principes gebeuren als de toekenning van autorisaties m.b.t.
elektronische gegevens. Het volstaat in dit geval namelijk om de gegevens a, b, c
te vervangen door formulieren en de mogelijk uit te voeren handelingen
eventueel aan te passen.

Ø Het is de taak van de veiligheidsconsulent erop toe te zien of de personeelsleden
zich houden aan de autorisaties zoals deze vermeld staan in hun functiebeschrij-
ving.

1.1.4. Uitwisseling van medische gegevens tussen verschillende
interne diensten (dienst geschillen, boekhouding, juridische dienst,...)

Ø De vraagstelling wie medische gegevens mag uitwisselen, is uitgebreid aan bod
gekomen in de paragraaf 1.1.3. ("Toegang tot medische gegevens").

Ø De vraagstelling welke gegevens er voor uitwisseling in aanmerking komen, is
het de geneesheer die zal oordelen wat er mag doorgegeven worden en wat niet.
Hij moet zich hierbij wel houden aan de geldende wetgeving terzake.

1.1.5. Uitbesteding van opdrachten die betrekking hebben op de
verwerking van medische gegevens

Ø Voor de instellingen die in onderaanneming/in opdracht werken gelden dezelfde
veiligheidsmaatregelen als deze die voor de opdrachtgevende instelling van toe-
passing zijn. Het veiligst is om deze aspecten contractueel te voorzien.

Ø De opdrachtgever heeft tot taak erop toe te zien dat de onderaannemer de veilig-
heidsregels respecteert.

Ø De eventuele aanstelling van een geneesheer bij de onderaannemer, indien deze
in opdracht van de uitbestedende instelling, medische persoonsgegevens
verwerkt, geniet bij voorkeur een contractuele oplossing.
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1.2. Medisch dossier ())

1.2.1. Administratief medisch dossier en medisch dossier met louter
medische stukken

Ø Elke instelling neemt de beslissing of zij wenst over te gaan tot de creatie van
een administratief medisch dossier en een medisch dossier met louter medische
stukken.

Ø Een dossier met zowel administratief medische stukken als medische stukken
moet een beveiliging genieten alsof het enkel medische stukken zou bevatten
(dus de strengst mogelijke beveiliging). Een dossier met enkel administratief
medische stukken is minder streng te beveiligen.

Ø het vermengen van een medisch dossier met een administratief medisch dossier
heeft als nadeel dat een dossier niet afzonderlijk verkrijgbaar is waardoor het
langer gemmobiliseerd wordt.

1.2.2. Een sociaal verzekerde beschikt, binnen een instelling, over ver-
schillende medische dossiers (geen gebruik van een uniek identificatie-
nummer)

Ø Een oplossing voor dit probleem kan in de eerste plaats gezocht worden in orga-
nisatorische maatregelen die van instelling tot instelling kunnen verschillen, door
te informatiseren en door het gebruik van het Rijksregisternummer te ver-
plichten.

Eén mogelijke oplossing kan zijn om, per individu, een uniek medisch dossier
aan te leggen. Deze werkwijze biedt een aantal voordelen waarvan de
belangrijkste zijn:

→ vereenvoudigd dossierbeheer;
→ concentratie van informatie waardoor alle gegevens terug te vinden zijn

in
één dossier en tegenstrijdige beslissingen kunnen vermeden worden.
Door deze concentratie kan er eveneens een verbetering in het beslis-
singsproces optreden.

Ø Elk dossier moet gemakkelijk te lokaliseren ()) vallen en nieuw binnenkomende
documenten/stukken m.b.t. een bepaald persoon moeten steeds kunnen gekop-
peld worden aan de reeds bestaande gegevens m.b.t. die persoon.

                        
))) Een geneesheer moet opletten welke gegevens hij in een medisch dossier optekent. Niet

relevante gegevens of gegevens die geen toegevoegde waarde hebben voor het medisch
dossier mogen niet worden neergeschreven.

))) Valt op te vangen door middel van de invoering van een genformatiseerd dossierbeheer. Dit
laat immers toe om op gelijk welk moment te achterhalen waar een dossier zich precies
bevindt.
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Ø Het aan elkaar koppelen van verschillende dossiers m.b.t. dezelfde persoon kan
elektronisch gebeuren zodat de opvrager van een dossier verwittigd wordt indien
er, m.b.t. dezelfde persoon, nog andere dossiers bestaan.

1.2.3. Circulatie van medische dossiers

Ø Dit probleem valt op te lossen door het nemen van gepaste organisatorische
maatregelen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van medische dossiers in een
briefomslag die vervolgens dichtgeniet wordt.

Ø Sensibilisering van het personeel. Hen aansporen om dos-
siers/documenten/stukken die niet voor hen bestemd zijn, met inachtneming van
de algemene beginselen van het briefgeheim, onmiddellijk te willen doorsturen
naar de rechtmatige bestemmeling.

1.2.4. Kwalificaties van medisch personeel die medische dossiers
behandelen/beheren

Aan dit probleem kan tegemoet gekomen worden door in de functiebeschrijving het be-
oogde profiel te laten opnemen. Zo kan een geneesheer bepaalde eisen stellen inzake de
vaardigheden, de scholingsgraad en de ervaring waarover een kandidaat dient te beschik-
ken. Bij de aanwerving of de vervanging van personeelsleden dient de personeelsdienst
rekening te houden met deze eisen. De klassering van medische dossiers bijvoorbeeld
vereist dat de persoon in kwestie de nodige nauwkeurigheid aan de dag legt bij de
uitvoering van zijn werk, een eigenschap die niet aan iedereen is gegeven.

1.2.5. Fysische toegang tot het medisch archief (medische dossiers) en
de installatie van een afzonderlijk archief voor medische
dossiers

1.2.5.1. Fysische toegang tot medische dossiers en het medisch archief

Ø De uitwerking van de nodige maatregelen moet gebeuren in samenwerking met
de veiligheidsconsulent. De na te streven doelstelling is evenwel dat enkel
medisch bevoegden toegang krijgen tot medische dossiers.

Ø De te implementeren veiligheidsmaatregelen moeten afhangen van de risico's die
zich kunnen voordoen (bv.: de toegangsmaatregelen tot een archief, waar
medische dossiers gemakkelijk terug te vinden zijn, zijn verschillend van de toe-
gangsmaatregelen m.b.t. lokalen waar medische dossiers zich op de bureaus
bevinden). Iedere sociale instelling is verschillend en elkeen moet in functie van
zijn specifieke situatie maatregelen treffen. Het is hierbij noodzakelijk een
afweging te maken tussen beveiliging en efficintie ()).

                        
))) Tijdens hun gezamenlijke vergadering van 18 september 1997 namen de leden van de werk-

groepen "Informatieveiligheid" en "Medische gegevens" het standpunt in dat, gelet op het
belang van medische persoonsgegevens en de eraan verbonden risico's, de (actieve en
gearchiveerde) medische dossiers fysisch moeten worden beveiligd. De middelen
dienaangaande (bv.: kast, bureau, afgesloten lokaal) zijn door de instelling zelf vast te leggen.
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Ø De toegang tot de lokalen waar het mogelijk is de lokalisatie van een bepaald
medisch dossier terug te vinden, moet eveneens beveiligd zijn. Enkel personen
die toegang hebben tot medische dossiers mogen weten waar een dossier zich
bevindt.

1.2.5.2. Afzonderlijk archief voor medische dossiers

Ø Het gecentraliseerd en apart opslaan van medische dossiers is aan te raden daar
het op zijn minst twee niet te versmaden voordelen met zich meebrengt:

→ dossiers zijn gemakkelijk terug te vinden;
→ toegang is beter beheersbaar;

Ø Legt een instelling geen afzonderlijke archiefruimte aan voor medische dossiers
dan mag dit op voorwaarde dat ze er zorg voor draagt dat de toegang tot het
archief goed is afgesloten en beperkt blijft tot de medisch bevoegden.

Ø Het opslaan van medische dossiers op magnetische informatiedragers is ook een
te bestuderen oplossing.

1.2.6. Logische toegang tot medische dossiers (vanaf terminal)

Een oplossing voor dit probleem moet gezocht worden in functie van de specifieke
situatie van de instelling en in overleg met de veiligheidsconsulent. Meestal is een
programmatorische aanpassing voldoende.

1.3. Toegang tot het gebouw en tot de lokalen

Ø De toegang tot de lokalen en tot het gebouw is geen specifiek medisch probleem
maar een algemeen veiligheidsprobleem. De oplossing moet komen van de vei-
ligheidsconsulenten. Wel dient de verantwoordelijke geneesheer de eventuele
problemen met de veiligheidsconsulent te bespreken.

Ø Medische vergaderingen ()) worden zowel tijdens als buiten de normale werkuren
in niet geïsoleerde ruimtes gehouden: de meest aangewezen oplossing bestaat uit
het treffen van geschikte organisatorische maatregelen eventueel in combinatie
met technische maatregelen. De uitwerking van de nodige maatregelen moet ge-
beuren in samenwerking met de veiligheidsconsulent.

                        
))) Een medische vergadering is een vergadering waar medische dossiers worden besproken.
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2. Veiligheidstechnieken

2.1. Authentificatietechnieken

Ø De authentificatietechnieken (de wijze waarop een gebruiker zijn identiteit bewijst aan het
systeem) zijn in vier categorieën onder te verdelen:

→ gebaseerd op kennis: paswoorden (eenmalig te gebruiken paswoorden, her te gebruiken
paswoorden, paswoorden gelimiteerd in de tijd,...);

→ gebaseerd op bezit: magneetkaart zonder persoonlijke code, sleutel;
→ gebaseerd op kennis en bezit: magneetkaart in combinatie met een persoonlijke code

(Personal Identification Number of ook PIN-code genoemd), token (paswoordengenera-
tor).
De werking van een token gebeurt als volgt: een gebruiker voert op een PC/terminal zijn
identificatienummer in (USER-ID). Dit USER-ID wordt doorgestuurd naar het centrale
computersysteem die op zijn beurt naar de PC/terminal van de gebruiker een getal zal
terugsturen, ook CHALLENGE genoemd. De gebruiker voert vervolgens op zijn token het
ontvangen getal (CHALLENGE) samen met zijn PIN-code in. Aan de hand van dit getal
en de geheime code berekent het token een paswoord dat de gebruiker op zijn PC/terminal
moet invoeren en wat door het centrale computersysteem zal gecontroleerd worden. De
gebruiker zal toegelaten worden tot het systeem indien het resultaat van de controle posi-
tief is.

Het grote voordeel van deze techniek is dat een persoon, die zich wenst aan te loggen,
zowel over een geheime code als over een token moet beschikken en dat het berekende
paswoord bij elke logon-beurt wijzigt. Het gebruik van een token heeft dan ook
hoofdzakelijk nut ingeval paswoorden over een telefoonlijn verstuurd worden. Voor intern
gebruik kiest men het best voor een andere techniek.

→ gebaseerd op iets dat eigen is aan de gebruiker: dit zijn de zogenaamde biometrische
systemen die de persoonlijke karakteristieken of de gedragingen van een gebruiker
trachten te herkennen. Gebruikte technieken zijn: netvliesscanners, herkenning van de
handtekening, vorm van de hand, vingerafdrukken, stemherkenning, enz. De nadelen die
aan deze technieken verbonden zijn, zijn:
_ ze worden niet altijd aanvaard door de gebruikers;
_ ze zijn vrij duur;
_ ze zijn niet altijd even betrouwbaar.

Ø De instellingen dienen de nodige procedures te ontwikkelen voor het geval een gebruiker zijn
magneetkaart/token niet terugvindt (diefstal, verlies). De manier waarop de toekenning van
nieuwe magneetkaarten/tokens kan plaatsvinden, dient eveneens geregeld te worden.

Ø De authentificatietechnieken mogen enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor ze werden
geïmplementeerd en niet bijvoorbeeld voor het achterbaks controleren van de tijdstippen waarop
een gebruiker aanwezig is.
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Ø De keuze van de authentificatietechniek kan verschillen van instelling tot instelling en dient ove-
rgelaten te worden aan de veiligheidsconsulent.

2.2. Encryptietechnieken

Ø Bij encryptie gaat het erom informatie te versluieren op een zodanige wijze dat de betekenis ervan
alleen door de bevoegde personen kan worden gevat. De basistekst of "plaintext" wordt versluierd
met behulp van een sleutel. Om de oorspronkelijke boodschap terug te vinden moet de ontvanger
over de sleutel beschikken om de versluierde tekst opnieuw te vertalen en de "plaintext" te recon-
strueren.

Er bestaan twee encryptietechnieken: de symmetrische systemen en de asymmetrische systemen.

→ symmetrische systemen: de sleutel gebruikt voor het vercijferen en het ontcijferen van een
boodschap is dezelfde. De veilige distributie van de sleutels naar alle partijen is dan ook
een van de belangrijkste moeilijkheden die zich bij deze techniek voordoen.

Een gekend voorbeeld van een symmetrisch systeem is DES of Data Encryption Standard.

→ asymmetrische systemen: dit systeem wordt gekenmerkt door het feit dat de ver-
cijferingssleutel verschillend is van de ontcijferingssleutel. Het is evenwel onmogelijk de
ene sleutel van de andere af te leiden. Elke gebruiker zal over een publieke (beschikbaar
voor iedereen) en over een private (geheime) sleutel beschikken die hij in functie van het
doel, dat hij met de vercijfering nastreeft, als vercijferings- of als ontcijferingssleutel kan
gebruiken.

Een gekend voorbeeld van een asymmetrisch systeem is RSA dat genoemd werd naar zijn
uitvinders Rivest, Shamir en Adleman.

Het RSA-algorithme kan op drie wijzen worden gebruikt: als elektronische handtekening,
als beveiliging van vertrouwelijkheid en als een combinatie van de elektronische
handtekening, de vertrouwelijkheid en integriteit.

Elk van deze implementatiewijzen staan in de onderstaande voorbeelden nader uitgewerkt.
In de voorbeelden staat PA voor de publieke sleutel van A, PB voor deze van B, GA is de
geheime sleutel van A, GB die van B, M is de boodschap.
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_ Elektronische handtekening

Om zijn authenticiteit aan te tonen, gebruikt de afzender bij de encryptie zijn eigen ge-
heime sleutel van het bericht. Daar niemand anders de geheime sleutel kent, levert hij
aldus het bewijs van zijn authenticiteit. Dus:

M M

M' M'

GA PA

(A) (B) 

A vercijfert met zijn GA zijn boodschap: GA(M) = M'.

Alleen A kan de boodschap hebben vercijferd met zijn eigen geheime sleutel GA en
daarom is M' te beschouwen als een digitale elektronische handtekening van A. Aan de
zijde van de ontvanger kan iedereen met behulp van de publieke sleutel PA de tekst ontcij-
feren, maar alleen A kan deze hebben verzonden.

_ Beveiliging van vertrouwelijkheid

Om de gegevens te beveiligen zal de afzender gebruik maken van de publieke sleutel van
de ontvanger bij de encryptie van het bericht. Enkel de bezitter van de geheime sleutel - de
ontvanger dus - kan toegang krijgen tot de gegevens.

M M

M' M'

PB GB

 (A) (B)
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M is de klare tekst van de boodschap, terwijl M' het cryptogram is. De afzender A gebruikt
de publieke sleutel van ontvanger B om de tekst te vercijferen, terwijl B zelf zijn geheime
sleutel gebruikt om die te ontcijferen. Dus M' = PB(M) en na ontcijfering is M = GB(M).
Men moet dus de geheime sleutel GB kennen om de boodschap te kunnen ontcijferen, wat
de beste beveiliging is voor de vertrouwelijkheid van de informatie. Alleen B kan dankzij
zijn geheime sleutel GB de informatie lezen, hoewel bij de vercijfering een publieke
sleutel werd gebruikt.

_ De combinatie van de handtekening, de vertrouwelijkheid en de integriteit

De afzender gebruikt eerst de publieke sleutel van de ontvanger om de vertrouwelijkheid
van het bericht te verzekeren, daarna gebruikt hij zijn eigen geheime sleutel om het bevei-
ligde bericht authentiek te maken en zendt hij het resultaat van deze dubbele bewerking
naar de ontvanger. Die kan het bericht ontcijferen, hij kan vaststellen dat het niet werd
gewijzigd en dat het wel degelijk van de opgegeven afzender afkomstig is.

M

M' M''

PB GA

M'' M'

PA GB M

(A) (A) (B) (B)

A gebruikt de publieke sleutel van B om een boodschap M te vercijferen tot M'. Daarna
gebruikt hij zijn eigen geheime sleutel A om M' te vercijferen tot een M''. Vervolgens
gebruikt B de publieke sleutel van A om tot M' te komen en zijn geheime sleutel om tot M
te komen.

Ø Elke instelling moet voor zichzelf uitmaken of zij haar gegevens, binnen de eigen organisatie, in
"klare vorm" of in vercijferde vorm opslaat.

Ø De Kruispuntbank zal, op het ogenblik dat zij via het netwerk medische gegevens zal verspreiden,
naar alle waarschijnlijkheid opteren voor de implementatie van een asymmetrisch algorithme. Een
dergelijk algorithme biedt immers, t.o.v. een symmetrisch algorithme, een aantal bijkomende
beveiligingen (authenticiteit en integriteit) aan. Het lost ook gedeeltelijk het complexe probleem
op van de verdeling van de sleutels. Een punt dat evenwel in het nadeel van een asymmetrisch
algorithme kan spelen, is het verlies aan performantie.
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Ø De keuze van de encryptietechniek kan verschillen van instelling tot instelling en dient ove-
rgelaten te worden aan de veiligheidsconsulent. Het is evenwel te vermijden dat elke instelling een
eigen algorithme zou gaan hanteren. Dit veronderstelt een goede coördinatie tussen de instellingen
en de Kruispuntbank.

2.3. Functiescheiding en opleiding van medisch personeel

2.3.1. Functiescheiding

Ø Dit principe komt hier op neer dat, binnen een instelling, geen enkel individu over de exclusieve
bevoegdheid mag beschikken zodanig dat hij/zij de verwerking van een bepaalde transactie of een
groep van transacties volledig beheerst.

Ten einde het principe van functiescheiding praktisch toe te lichten, kan als voorbeeld de manier
genomen worden waarop nieuwe toepassingen ontwikkeld worden in een geautomatiseerde infor-
matieverwerkende omgeving. Elke nieuw te ontwikkelen toepassing moet verschillende ontwik-
kelingsfases doorlopen. De belangrijkste fases zijn:

→ de analysefase;
→ de programmatiefase;
→ de testfase;
→ de fase waarbij het uitgetest programma in produktie geplaatst wordt.

Functiescheiding bestaat erin dat verschillende personen belast zijn met de uitvoering van de
opeenvolgende fasen en dat een volgende fase pas kan aanvangen op het ogenblik dat de persoon
die instaat voor de realisatie van de vorige fase zijn akkoord hiertoe heeft verleend. Zo wordt o.a.
vermeden dat de persoon die een toepassing in produktie plaats dezelfde persoon is als de persoon
die de toepassing heeft geschreven.

Ø In de omgang met medische dossiers dient het principe van functiescheiding ingevoerd te worden.
Wanneer de toepassing van dit principe niet mogelijk blijkt doordat bijvoorbeeld de diensten,
waarbinnen gewerkt wordt, te klein zijn dan moeten de controles m.b.t. de uitgevoerde handelin-
gen verscherpt worden.

2.4. Beveiliging van medische gegevens op magnetische dragers

De belangrijkste problemen die zich voordoen m.b.t. medische gegevens op magnetische
informatiedragers zijn de volgende:

Ø vertrouwelijkheidsprobleem: dit probleem is eenvoudig op te lossen door de gegevens te
vercijferen;
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Ø transport van magnetische informatiedragers:

→ de informatiedragers moeten in een aangepaste container verzonden worden (bv.: diskette
in een speciale belletjesomslag, magneetbanden en cassettes in een verzegelde koffer);

→ de verzender moet bij de verzending er steeds zorg voor drager dat hij over een
bewijsmiddel van verzending beschikt;

→ de informatiedragers moeten vergezeld worden van een verzendingsformulier waar o.a. de
volgende gegevens dienen op vermeld te staan: naam en adres van de verzender, naam en
adres van de bestemmeling en inhoud van de informatiedrager.
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VUISTREGELS INZAKE DE BEVEILIGING VAN
MEDISCHE GEGEVENS

1. De verantwoordelijke geneesheer laat zich bij de uitvoering van zijn
veiligheidsopdracht leiden door:

Ø de minimale veiligheidsnormen die moeten worden nageleefd door de
sociale instellingen met het oog op hun aansluiting op het netwerk van de
Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

Ø de veiligheidsrichtlijnen op het niveau van de instellingen die deel uitma-
ken van het netwerk dat wordt beheerd door de Kruispuntbank van de
sociale zekerheid;

Ø het handboek "Informatieveiligheid sociale zekerheid";
Ø de medische gedragscode inzake de mededeling van medische gegevens

van persoonlijke aard aan de gerechtigden op sociale zekerheid.

2. In het kader van de bescherming van de medische gegevens worden de taken
tussen de verantwoordelijke geneesheer en de veiligheidsconsulent als volgt ver-
deeld:

Ø de belangrijkste opdracht van de verantwoordelijke geneesheer situeert
zich op het conceptuele vlak, met name het formuleren van geschikte
veiligheidsdoelstellingen en de bepaling en de permanente bijsturing (in
functie van de ontwikkelingen die een instelling doormaakt en van de
opgedane ervaring) van het beoogde veiligheidsniveau (eventueel in
samenwerking met de veiligheidsconsulent). Het is ook hij die de veilig-
heidsconsulent en de persoon die verantwoordelijk is voor het dagelijks
beheer van de instelling moet wijzen op de aanwezigheid van gevaarlijke
toestanden m.b.t. de verwerking van medische persoonsgegevens;

Ø de veiligheidsconsulent werkt op basis van de door de verantwoordelijke
geneesheer geformuleerde veiligheidsdoelstellingen en het te bereiken
veiligheidsniveau aangepaste veiligheidsmaatregelen uit. De uitwerking
van deze maatregelen geschiedt bij voorkeur in samenwerking met de
verantwoordelijke geneesheer. Benevens de uitwerking van maatregelen
staat de veiligheidsconsulent ook in voor de opvolging mbt de correcte en
tijdige invoering ()) ervan (samen met de verantwoordelijke voor het
dagelijks bestuur die alvorens de invoering ervan zijn goedkeuring moet
verlenen m.b.t. de voorgestelde maatregelen) en breidt hij het veiligheids-
plan en -budget uit met de maatregelen die betrekking hebben op de
beveiliging van medische persoonsgegevens. Tot slot zorgt de consulent
voor de nodige cordinatie met de verantwoordelijke geneesheer. Deze

                        
))) Niettegenstaande het feit dat de veiligheidsconsulent in wezen geen uitvoerende rol heeft, is

het niet uitgesloten dat hij zelf taken/activiteiten uitvoert of verwezenlijkt. Dit kan gebeuren
op eigen initiatief of op vraag van de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur. Uiteraard
spelen de organisatiestructuur van een instelling  en de specifieke situatie hierbij een cruciale
factor.
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coördinerende rol heeft tot doel om te voorkomen dat de verantwoorde-
lijke voor het dagelijks bestuur m.b.t. een welbepaald veiligheidspro-
bleem twee uiteenlopende veiligheidsadviezen zou ontvangen (een
dergelijke situatie is zoveel mogelijk te vermijden en mag zich slechts
voordoen in het geval dat de veiligheidsconsulent en de verantwoor-
delijke geneesheer een fundamenteel meningsverschil hebben m.b.t. een
geconstateerde veiligheidskwestie);

Ø naast een conceptuele opdracht is er voor de verantwoordelijke genees-
heer ook een controlerende rol weggelegd. Deze bestaat erin toe te zien
of de uitgewerkte veiligheidsmaatregelen werden ingevoerd en in
overeenstemming zijn met de door hem/haar geformuleerde doelstellin-
gen;

3. De verantwoordelijke geneesheer werkt, in samenspraak met de
veiligheidsconsulent en rekening houdend met de specifieke situatie, geschikte
organisatorische en technische maatregelen uit. De veiligheidsconsulent behoort
de maatregelen en de hiermee verband houdende kosten respectievelijk in te
schrijven op het veiligheidsplan en -budget (art. 7 van het koninklijk besluit van
12 augustus 1993 houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de
instellingen van sociale zekerheid).

De uiteindelijke beslissing m.b.t. de invoering van de uitgewerkte maatregelen
berust bij de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur.

4. De aanduiding van de personen die betrokken zijn bij de verwerking van medi-
sche persoonsgegevens of die er toegang toe hebben moet, volgens art. 26 van de
Kruispuntbankwet, nominatief gebeuren. Deze aanduiding kan evenwel
gebeuren onder verwijzing naar functies, op voorwaarde dat de functies vol-
doende nauwkeurig beschreven zijn en duidelijk vastgesteld is welke individuele
personen welke functie uitoefenen. Praktisch gezien kan dit geïmplementeerd
worden door de uitwerking en de invoering van functiebeschrijvingen.
Een functiebeschrijving omvat o.a. de volgende elementen:

Ø een preciese omschrijving van de uit te voeren taken;
Ø de inhoud en de draagwijdte van de toegangsmachtigingen;
Ø de vermelding van de kwalificaties;
Ø ...
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Zo kan elk personeelslid gemachtigd worden medische gegevens te verwerken
op voorwaarde dat deze machtiging en de aard ervan in de functiebeschrijving van de be-
trokken persoon opgenomen staat.

5. De beslissing tot de creatie van verschillende medische gegevenscategorieën be-
rust bij elke instelling evenals de beslissing tot de creatie van verschillende
categorieën van medisch bevoegden.

6.          De ervaring leert ons dat medische dossiers niet even snel worden geautomati-
seerd als administratieve dossiers. Meer nog, in vele gevallen is papier nog steeds
het medium bij uitstek voor de opslag van medische persoonsgegevens. Wanneer
evenwel mocht blijken dat de opslag van medische dossiers onder elektronische
vorm een veiligheidsvoordeel biedt dan moet worden aangedrongen op een ver-
snelde informatisering van deze dossiers. Aspecten die bij de te maken keuze
zeker een rol spelen, zijn o.a.: de stand van de (veiligheids)techniek, de beschik-
bare informatica- en veiligheidskennis binnen een instelling en de te leveren in-
spanningen (kosten/batenanalyse).


