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Rollen	  

•  Privacy	  commissie	  
– Mach2gen	  privacy	  beleid	  

•  Algemene	  veiligheidsconsulent	  
–  Controleert	  globaal	  privacy	  beleid	  BelRAI	  en	  technische	  
uitvoering	  

–  Alain	  Quewet	  (FOD	  Volksgezondheid)	  
•  Verantwoordelijk	  geneesheer	  

–  Globale	  veiligheidsbeleid	  op	  medisch	  vlak	  controleren	  
–  Johan	  Flamaing	  (UZ	  Leuven)	  

•  Veiligheidsconsulent	  van	  een	  organisa2e	  
–  Toezien	  op	  correcte	  toepassing	  privacy	  beleid	  
–  Binnen	  eigen	  organisa2e	  



Aanstelling:	  hiërarchisch	  	  

•  Algemene	  VC	  
– Aangesteld	  door	  FOD	  Volksgezondheid	  
– Gemach2gd	  door	  privacy	  commissie	  

•  VC	  van	  een	  organisa2e	  
– Aangesteld	  door	  organisa2e	  
– Gemach2gd	  door	  algemene	  VC	  

•  VC	  van	  een	  onderliggende	  organisa2e	  
– Gemach2gd	  door	  hoger	  liggende	  organisa2e	  
(hoofdgroep)	  



Taken	  	  

•  Mach2gen	  veiligheidsconsulenten	  onderliggende	  
groepen	  
–  Bv.	  afdeling	  van	  organisa2e	  
–  Bv.	  organisa2es	  binnen	  een	  BelRAI	  consor2um	  

•  Bijhouden	  register	  	  
– Wie	  toegang	  heeS	  tot	  BelRAI	  binnen	  organisa2e	  
–  Via	  BelRAI	  webapplica2e	  
–  Klopt	  dit	  met	  actuele	  situa2e?	  

•  Bv.	  nieuwe	  mensen,	  mensen	  die	  niet	  meer	  bij	  organisa2e	  
werken,	  die	  van	  afdeling	  zijn	  veranderd	  



Taken	  	  

•  Controleren	  of	  informed	  consent	  er	  is	  voor	  alle	  
cliënten	  van	  organisa2e	  
– Ondertekend	  door	  cliënt	  
– Op	  papier	  bewaard	  bij	  cliëntbeheerder	  
– Aandachtspunten	  

•  Naam	  cliëntbeheerder	  klopt	  met	  info	  op	  webapplica2e	  
•  Handtekening	  cliënt	  	  
•  Handtekening	  cliëntbeheerder	  
•  Cliënt	  is	  voldoende	  geïnformeerd	  
•  Wens	  rond	  “ongewenste”	  beroepen	  is	  toegepast	  in	  
webapplica2e	  

–  Concreet:	  geen	  groepstoegang,	  enkel	  individueel	  !	  



Taken	  	  
•  Antwoorden	  op	  vragen	  in	  verband	  met	  beveiliging	  en	  privacy	  

–  van	  zorgverleners	  
–  van	  cliënten	  

•  FAQs	  
–  Wat	  is	  een	  “informed	  consent”?	  
–  Waarom	  gebruiken	  we	  een	  elektronische	  iden2teitskaart?	  
–  Waarom	  werkt	  dat	  met	  eHealth?	  Is	  dat	  geen	  big	  brother?	  
–  Wat	  doet	  een	  cliëntbeheerder?	  
–  Wat	  is	  een	  therapeu2sche	  rela2e?	  
–  Wat	  betekent	  “gedeeld	  medisch	  geheim”?	  
–  Waarom	  zijn	  er	  groepen	  in	  BelRAI?	  
–  Waarom	  ziet	  een	  kinesist	  niet	  dezelfde	  informa2e	  in	  BelRAI	  als	  een	  

arts?	  
•  Vraag	  onbeantwoord?	  

>	  helpdesk	  BelRAI	  



Taken	  

•  Periodiek	  en	  proac2ef	  nakijken	  
–  Toegang	  “need	  to	  know”	  

•  Wie	  heeS	  toegang	  tot	  een	  bepaalde	  cliënt?	  
•  Is	  dit	  voor	  elke	  zorgverlener	  nodig?	  

–  Individuele	  toegang	  controleren	  
•  Wie	  is	  lid	  van	  “mijn”	  groepen?	  

–  Zorgverleners	  	  
•  Is	  dit	  voor	  elke	  zorgverlener	  nog	  correct	  en	  actueel?	  

–  Logs	  
•  HeeS	  zorgverlener	  ac2e	  uitgevoerd	  die	  niet	  nodig	  is	  voor	  de	  
zorg?	  



Taken	  

•  Reac2ef:	  onderzoeken	  van	  klachten	  
–  Vraag	  van	  zorgverlener,	  cliënt	  of	  vertegenwoordiger	  
– Onderzoek	  wat	  er	  gebeurd	  is	  

•  Logs	  
–  Toetsen	  aan	  privacy	  beleid	  en	  regels	  organisa2e	  
–  Verslag	  uitbrengen	  aan	  management	  organisa2e	  

•  Management	  moet	  optreden	  indien	  nodig	  

•  Periodiek	  verslag	  aan	  management	  over	  
toepassing	  privacy	  beleid	  binnen	  organisa2e	  



Toegangsrechten	  VC	  in	  BelRAI	  

•  Tip:	  klik	  op	  een	  rol	  in	  BelRAI	  om	  
toegangsrechten	  op	  te	  vragen	  





Toegangsrechten	  VC	  in	  BelRAI	  
•  Wel	  toegang	  tot	  

–  Logs	  van	  eigen	  groep	  en	  onderliggende	  groepen	  
–  Profiel	  van	  cliënten	  en	  zorgverleners	  in	  “zijn”	  groep	  
–  Toegangsrechten	  bekijken	  tot	  cliënt:	  

•  Groep	  
•  Individuele	  zorgverleners	  
•  Cliëntbeheerder(s)	  

–  Groep	  aanmaken	  
•  Geen	  toegang	  tot 	  	  

–  Zorggegevens	  cliënt:	  beoordelingen,	  resultaten,	  individuele	  
sta2s2eken	  

–  Profiel	  cliënt	  of	  zorgverlener	  aanpassen	  
–  Toegangsrechten	  aanpassen	  
–  Geaggregeerde	  sta2s2eken	  van	  een	  groep	  
–  Geen	  groepsbeheer	  zijn	  van	  dezelfde	  groep	  



Meer	  info	  

Privacy	  en	  rol	  veiligheidsconsulent:	  
h_p://wiki.belrai.org/nl/Wiki.jsp?page=PrivacyPolicy	  	  

Helpdesk:	  
helpdesk@belrai.org	  
016/33.69.17	  (werkdagen	  9-‐17u)	  

Nieuwsbrief:	  
Inschrijven	  via	  h_p://wiki.belrai.org/nl	  	  


