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Juridisch inzicht uit de praktijk
Civiel recht, bestuursrecht en tuchtrecht

Registratiebesluit BIG: doofpot  
of schandpaal?

Wanneer en waar moet u een  
datalek melden?



Sinds 1 juli 2012 worden, naast de beroeps
beperkende maatregel, ook de berisping en  
de geldboete in het BIGregister aangetekend. 
Voorts volgt publicatie met naam en aard  
van het vergrijp in een regionale krant van  
de woonplaats van de beroepsbeoefenaar.  
Op genoemde datum trad het nieuwe  
Registratiebesluit BIG in werking.

In de wijziging konden niet alle politieke partijen zich 
vinden, en zeker niet de beroepsverenigingen zoals  
de artsenfederatie KNMG. De minister heeft dan ook 
moeten toezeggen dat een evaluatie zou plaatsvinden. 
In april 2017 heeft het Nederlands instituut voor 
onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) na een 
dergelijk evaluatie-onderzoek een rapport uitgebracht. 
Het onderzoek strekte zich uit tot 294 artsen met  
een gegronde klacht: twaalf procent van de onder-
vraagden besloot in verband met de opgelegde  
maatregel van berisping met het uitoefenen van hun 
beroep te stoppen. Maar liefst vijftig procent had  
dit overwogen. En alle artsen lieten weten dat de 
maatregel van grote invloed was (geweest) op de 
uitoefening van hun beroep. Angst zorgde ervoor dat 
bijvoorbeeld lastige ingrepen werden vermeden.

Meer defensief gedrag van de arts
De KNMG heeft zich laten horen na publicatie van  
het rapport. Het genootschap wijst op de bedoelde  
én onbedoelde gevolgen van openbaarmaking. Een 
publieke schandpaal, vooral de publicatie in een  
krant, leidt tot nog meer defensief gedrag van de arts.  
Publicatie is onevenredig belastend en geeft boven-
dien geen zinvolle informatie voor de patiënt. Open-
baarmaking op die wijze komt de zorg niet ten goede. 
Vermelding in het BIG-register leidt alleen dan tot  
het bedoelde gevolg als er voor de patiënt betekenis-
volle en relevante informatie wordt vermeld.

Registratiebesluit BIG:  
doofpot of schandpaal?

Achtergrond 

De kern
• Het Registratiebesluit BIG heeft veel  

weerstand opgeroepen. 
• Een publieke schandpaal leidt tot nog  

meer defensief gedrag van de arts.
• De positie van de patiënt moet worden 

versterkt.

Wat vindt u?
Wij zijn nieuwsgierig naar 
uw vragen of  opmerkingen 
over dit artikel. 
 
Mail ze naar:

Jacqueline Brouwer
jsm.brouwer@das.nl

Het standpunt vanuit de patiënt gezien is begrijpelijk. 
Men vreest voor een doofpotcultuur en vindt het van 
het grootste belang dat een patiënt kennis kan nemen 
van de kwaliteit van een arts, zodat hij zijn keuze 
daarop kan afstemmen. De positie van de patiënt  
moet worden versterkt ten opzichte van de cultuur 
waarin de artsen elkaar de hand boven het hoofd 
houden. Echter, de werkelijkheid is dat patiënten  
veelal de weg niet kennen. Zij weten niet eens dat  
een register kan worden geraadpleegd en bovendien 
vaak niet eens de naam van de arts die hen heeft 
behandeld.

Wetsvoorstel wijziging Wet BIG
Om aan een aantal bezwaren tegemoet te komen is  
in een wetsvoorstel geregeld dat een beroepsbeoefe-
naar zijn BIG-nummer verplicht kenbaar maakt.  
Bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) zal deze 
verplichting nader worden ingevuld. Het BIG-nummer 
dient vermeld te worden op bijvoorbeeld een website, 
op correspondentie en op facturen. Het dragen van 
naambordjes tijdens behandelingen wordt als gewenst 
beschouwd. Een berisping of geldboete blijft echter  
vijf jaar lang in het BIG-register aangetekend. Een 
schorsing tot vijf jaar na de periode dat de zorgaan-
bieder is geschorst.

Hebt u een vraag over dit onderwerp? U kunt altijd 
contact opnemen met het Team Zorgsector van DAS.

mr. Jacqueline Brouwer
senior jurist Team Zorgsector

‘Lastige ingrepen 
werden vermeden’



Wanneer en waar moet u een datalek 
melden?
Sinds 1 januari 2016 geldt er een meldplicht 
voor datalekken. Maar wat is een datalek nu 
eigenlijk, op grond waarvan geldt de meld
plicht en waar moet een lek gemeld worden? 
Hier leest u de antwoorden. 

Van een datalek is sprake als persoonsgegevens in 
handen vallen van derden die geen toegang tot die 
gegevens zouden mogen hebben. Het gaat dus om 
toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van 
persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zijn bij  
een datalek blootgesteld aan verlies of onrechtmatige 
verwerking. Van verlies is sprake als de verantwoorde-
lijke de persoonsgegevens niet meer heeft en er geen 
complete en/of actuele reservekopie voorhanden is. 
Voorbeelden zijn een kwijtgeraakte USB-stick met 
persoonsgegevens, een gestolen laptop en inbraak in 
een databestand door een hacker. 

Wet bescherming persoonsgegevens
De meldplicht datalekken komt voort uit Europese 
regelgeving en is opgenomen in de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp). De meldplicht richt zich tot 
de verantwoordelijke: degene die alleen of samen met 
anderen ‘het doel van en de middelen voor de verwer-
king van de persoonsgegevens vaststelt’. Aangenomen 
wordt dat alle zorgaanbieders (instellingen, praktijken 
en solistisch werkende zorgverleners) verantwoorde-
lijken zijn in de zin van de Wet bescherming persoons-
gegevens. 

Een datalek moet gemeld worden via het meldloket 
datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens. De 
meldingen moeten direct, uiterlijk binnen 72 uur na 
ontdekking, worden gedaan. Deze meldplicht geldt als 
het datalek leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor  

de bescherming van persoonsgegevens of als er  
een aanzienlijke kans op nadelige gevolgen bestaat. 
Van belang zijn de omvang van het datalek en de 
gevoeligheid van de gelekte data. Als het datalek 
waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor de 
persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, moet het 
datalek ook aan deze betrokkene gemeld worden.  
Bij het melden aan de betrokkene moeten de aard  
van de inbreuk, de instanties waar meer informatie 
over de inbreuk kan worden verkregen en de te nemen 
maatregelen om de negatieve gevolgen van het lek te 
voorkomen, aangegeven worden. 

Belang bescherming betrokkene
Melding aan de betrokkene mag achterwege blijven, als 
dat noodzakelijk is in het belang van de bescherming 
van de betrokkene. Denk bijvoorbeeld aan gegevens 
over medische en psychosociale hulpvragen die 
minderjarigen buiten medeweten van hun ouders/
wettelijk vertegenwoordigers hebben gelekt. In die 
situatie moet het lek wel gemeld worden aan de  
Autoriteit Persoonsgegevens, maar wordt een beroep 
gedaan op artikel 43 sub e van de Wbp. Dit betreft  
een uitzondering op de meldingsplicht.
 
De sancties op het niet-melden van een datalek zijn 
fors. De autoriteit persoonsgegevens kan een boete 
opleggen die kan oplopen tot 820.000 euro of tien 
procent van de jaaromzet per overtreding. 

Wordt u geconfronteerd met een datalek of twijfelt u 
of er sprake is van een datalek? Neem gerust contact 
op met het Team Zorgsector van DAS. 

mr. Lisette Neuschäfer-Greebe
jurist Team Zorgsector

Achtergrond

De kern
• Van een datalek is sprake als persoons-

gegevens in handen vallen van derden die 
geen toegang tot die gegevens zouden 
mogen hebben.

• De meldplicht datalekken richt zich tot 
degene die alleen of samen met anderen  
‘het doel van en de middelen voor de verwer-
king van de persoonsgegevens vaststelt’.

• De sancties op het niet-melden van een 
datalek zijn fors.

Wat vindt u?
Wij zijn nieuwsgierig naar 
uw vragen of  opmerkingen 
over dit artikel. 
 
Mail ze naar:

Lisette NeuschäferGreebe
l.neuschafer-greebe.nl
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Het Team 
Zorgsector

Van advies tot procedures

Ons Team Zorgsector bestaat uit juristen met 
een ruime ervaring in het geven van juridisch 
advies en het voeren van procedures. Met hun 
eigen specialismen bestrijken zij het brede 
terrein van het gezondheidsrecht, dat uit drie 
juridische gebieden bestaat: civiel recht, 
bestuursrecht en tuchtrecht.

Uw zorg, onze zorg
Onze dienstverlening is er voor alle beoefenaren,  
praktijken en instellingen in de zorgsector. Iedereen  
kan een beroep op ónze zorg doen: artsen, tandartsen, 
apothekers, paramedici, psychologen, verloskundigen, 
verpleegkundigen, alternatieve geneeskundigen, dier-
geneeskundigen. En dat geldt ook voor instellingen: 
ziekenhuizen, revalidatie- en verpleeginstellingen, 
particuliere zorginstellingen of zelfstandige behandel-
centra enzovoort.

Verzekering of uurtarief
U kunt kiezen uit twee soorten dienstverlening: op basis 
van een DAS rechtsbijstandverzekering voor zorgverle-
ners of tegen een vast uurtarief. Als u een verzekering 
bij DAS hebt, gelden de polisvoorwaarden. Bij onze 

dienstverlening tegen een vast uurtarief gelden de 
afspraken die wij met u overeenkomen.

Doelgroepen: maatwerk
Voor sommige doelgroepen is maatwerk ontwikkeld.  
Zo kunnen zorginstellingen collectief voor hun personeel 
een Wet BIG-dekking afsluiten. Ook zijn speciale diensten 
en verzekeringen ontwikkeld voor maatschappen, zelf-
standige behandelcentra en huisartsen onder één dak. 
Een vast team juristen richt zich op het verlenen van 
advies en rechtsbijstand. Ook de incasso van nota´s 
kunnen zorgverleners aan DAS overlaten.

Wilt u meer weten?
Bel naar de Zorgdesk (020 6518830) of mail naar 
zorg@das.nl of kijk op www.das.nl/zorgverleners. 

Civiel recht
De greep van instellingsbesturen op de daarin  
werkzame zorgverleners wordt groter en leidt tot 
belangentegenstellingen. Maatschappen worden 
ontbonden en vereffend vanwege het al dan niet  
vrijwillige vertrek van een van de maten of door het 
oprichten van een MSB. Soms via onderhandeling, 
eventueel via arbitrage. Geschillen tussen de leden  
van een MSB en de RvB in disfunctioneringstrajecten. 
Ziekenhuizen of andere zorginstellingen wensen 
arbeidscontracten met zorgverleners te beëindigen. 
Zorgverzekeraars verschillen van mening met zorg-
aanbieders over vergoeding van geleverde zorg. In al 
deze civielrechtelijke relaties is het Team Zorgsector 
‘bevoegd en bekwaam’ bijstand te verlenen.

Bestuursrecht
Bestuursorganen als de Nederlandse Zorgautoriteit 
(NZa), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en 
Autoriteit Consument en Markt (ACM) vergroten hun 

invloed op de individuele zorgverleners en maken 
gebruik van bestuursrechtelijke (handhavings)-
instrumenten. Het belang van en de eisen gesteld  
aan titel(her)registraties nemen toe. De invoering van 
nieuwe beroepstitels in de zorg gaat gepaard met 
overgangsregelingen. Geschillen op deze terreinen 
kunnen belanden bij de bestuursrechter. Het Team 
Zorgsector begeleidt de zorgverlener in dit traject.

Tuchtrecht
Een zorgverlener kan binnen zijn zorginstelling, bij zijn 
beroepsorganisatie of bij een van de medische tucht-
colleges worden geconfronteerd met een klacht. De 
juristen van het Team Zorgsector weten welke impact 
zo’n klacht op een zorgverlener kan hebben. Zij aan zij 
met de zorgverlener wordt het verweer gevoerd, in de 
schriftelijke fase en ter zitting. Hoofdzaken worden 
gescheiden van bijzaken, individuele betrokkenheid wordt 
afgeperkt ten opzichte van die van anderen. De grote 
ervaring van het Team Zorgsector betaalt zich uit.

V.l.n.r.: Rien Leemans, Anne Hiddinga, Lisette Greebe-Neuschäfer, Irene Apperloo, 
Sascha Dik, Peter de Zeeuw, Jacqueline Brouwer, Shirin Slabbers en Martin Bos.


