
 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

 

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Op een aantal punten laat de AVG ruimte voor 

nationale keuzes. Deze zijn uitgewerkt in de Uitvoeringswet Algemene verordening 

gegevensbescherming (UAVG) 

 

Belangrijkste bepalingen AVG 

 

De AVG gaat over het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens. De belangrijkste bepalingen uit de 

AVG zijn als volgt samen te vatten: 

 

Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt in overeenstemming met de wet. Voor de 

betrokkene (dat is degene van wie de persoonsgegevens verwerkt worden) moet het behoorlijk en 

transparant zijn hoe en waarom de persoonsgegevens verwerkt worden. 

 

Persoonsgegevens mogen alleen verzameld worden met een gerechtvaardigd doel. Dat doel moet 

welbepaald zijn en vooraf uitdrukkelijk zijn omschreven. Het doel waarvoor een organisatie de 

persoonsgegevens gaat verwerken moet verenigbaar zijn met het doel waarmee de persoonsgegevens 

zijn verzameld. 

 

Verwerkt een organisatie of persoon persoonsgegevens? Dan moet de persoon van wie de 

persoonsgegevens worden verwerkt in ieder geval op de hoogte zijn van de identiteit van de organisatie 

of persoon die deze persoonsgegevens verwerkt (de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke) en van 

het doel van de gegevensverwerking. 

 

Als organisaties persoonsgegevens verwerken, dan moeten ze daarbij als uitgangspunt hanteren ‘zo 

min mogelijk’. Dat houdt o.a. in dat de verwerking van de gegevens moet passen bij het doel waarvoor 

ze worden verwerkt. 

 

De verwerkingsverantwoordelijke moet ervoor zorgen dat de gegevens juist zijn en zo nodig worden 

geactualiseerd. 

 

De gegevensverwerking moet op een passende manier worden beveiligd. Voor bijzondere gegevens, 

zoals over ras, gezondheid en geloofsovertuiging, gelden extra strenge regels. 

Gezondheidszorg en de AVG 

 

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) brengt nieuwe verantwoordelijkheden met zich 

mee, ook voor zorgverleners. De regels dwingen om zorgvuldig om te gaan met de privacygevoelige 

informatie van patiënten. Juist nu veel informatie gedigitaliseerd is. 

Onder de AVG gelden er nieuwe informatieverplichtingen en nieuwe regels over het werken met 

toestemming van de patiënt. In veel gevallen is er een verplichting om een register van 

verwerkingsactiviteiten bij te houden. Grotere organisaties die meer gegevens verwerken dienen daarbij 



 
ook een data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren en een functionaris voor de 

gegevensbescherming (FG) aan te stellen. 

Bestaande regels voor de gezondheidszorg blijven gelden 

 

De bestaande regels over privacy worden door de AVG bevestigd en op onderdelen versterkt. De 

volgende wetten blijven dus gelden: 

● Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO); 

● Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz); 

● Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG); 

● Zorgverzekeringswet (Zvw); 

● Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg); 

● Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg. 

De AVG-regels blijven ook naast de huidige regels voor het medisch beroepsgeheim bestaan. 

Gebruik van medische gegevens 

Gegevens over iemands gezondheid zijn gevoelig. De Algemene verordening gegevensbescherming 

(AVG) bepaalt dan ook dat dit bijzondere persoonsgegevens zijn. En dat organisaties deze gegevens 

alleen mogen gebruiken als aan bijzondere voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden zijn verder 

uitgewerkt in de Uitvoeringswet AVG (UAVG). 

Geheimhoudingsplicht 

Mensen die vanwege hun beroep met medische gegevens werken, zijn gebonden aan een 

geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat zij in principe geen gegevens van een patiënt aan anderen 

mogen verstrekken. Voor verschillende beroepsgroepen geldt geheimhoudingsplicht. 

Medisch beroepsgeheim 
Voor artsen, tandartsen, apothekers, GZ-psychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, 

verloskundigen en verpleegkundigen geldt het medisch beroepsgeheim. Dit is wettelijk geregeld. 

Schendt een zorgverlener het medisch beroepsgeheim, dan kan deze daar via het wettelijk tuchtrecht 

en het strafrecht op aangesproken worden. 

 

Geheimhoudingsplicht 

Alleen in uitzonderingssituaties mag een zorgverlener medische gegevens doorgeven. Een patiënt moet 

erop kunnen rekenen dat alles wat in vertrouwen aan een zorgverlener verteld wordt, geheim blijft. 

Daarom geldt een geheimhoudingsplicht voor zorgverleners en voor andere medewerkers van 

zorginstellingen, zoals ziekenhuizen. 

 

Meer informatie over de AVG 

Voor meer informatie over de AVG wordt u verwezen naar de website van de Autoriteit 

Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 
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