
1 

Voorwaarden voor verwerken van gezondheidsgegevens van mensen met een verstandelijke 

beperking inzake Covid-19 – Radboudumc verwerker 

Deze voorwaarden hebben betrekking op de gegevensverwerking in de studie tot de COVID-19 

infectie rond de mensen met een verstandelijke beperking. Zorginstellingen of organisaties voor 

mensen met een verstandelijke beperking die voor deze studie persoonsgegevens aanleveren 

worden gekwalificeerd als Verwerkingsverantwoordelijke. Het Radboudumc in deze studie Verwerker 

met betrekking tot de aangeleverde persoonsgegevens. 

 

OVERWEGENDE DAT: 

 

(a) Verwerker diensten verricht ten behoeve van zorginstellingen of -organisaties voor 

mensen met een verstandelijke beperking, met betrekking tot de gegevens benoemd in 

“Verwerking van persoonsgegevens” omschreven gegevens voor mensen met een 

verdenking op COVID-19 bij mensen met een verstandelijke beperking.  

(b) De diensten meebrengen dat Persoonsgegevens worden verwerkt, waaronder gegevens 

betreffende de gezondheid. 

(c) Verwerker de betreffende gegevens louter in opdracht van zorginstellingen of  

zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking verwerkt en niet voor 

eigen doeleinden.  

 
De voorwaarden die gelden bij de verwerking van de gegevens benoemd in “Verwerking van 

persoonsgegevens” gespecificeerde gegevens: 

Onderwerp van deze voorwaarden 

1.1. Deze voorwaarden hebben betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door 

Verwerker in opdracht van de zorginstellingen of -organisaties voor mensen met een 

verstandelijke beperking. 

1.2. Partijen spreken deze voorwaarden af om de expertise die Verwerker heeft als het gaat om het 

verwerken en beveiligen van persoonsgegevens, in het kader van de gegevens benoemd in 

“Verwerking van persoonsgegevens”  nader beschreven doeleinden. Verwerker staat er voor in 

dat hij hiertoe gekwalificeerd is. 

Uitvoering gegevensverwerking 

1.3. Verwerker garandeert dat hij ten behoeve van zorginstellingen of -organisaties voor mensen 

met een verstandelijke beperking uitsluitend persoonsgegevens zal verwerken voor zover: 

a.) dit noodzakelijk is voor de uitvoering (binnen het kader als gespecificeerd in “Verwerking 

van persoonsgegevens”; of 

b.) zorginstellingen of -organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking daartoe 

nadere schriftelijke instructies hebben gegeven; 

1.4. In het kader van 1.3 onder a.) zal Verwerker uitsluitend de gegevens benoemd in “Verwerking 

van persoonsgegevens” gespecificeerde persoonsgegevens verwerken in het kader van de 

“Verwerking van persoonsgegevens” beschreven aard en doeleinden van de verwerking. 

1.5. Verwerker zal alle redelijke instructies van zorginstellingen of -organisaties voor mensen met 

een verstandelijke beperking in verband met de verwerking van de persoonsgegevens 
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opvolgen. Verwerker stelt zorginstellingen of -organisaties voor mensen met een 

verstandelijke beperking onmiddellijk op de hoogte indien naar zijn oordeel instructies in strijd 

zijn met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

1.6. Verwerker zal de persoonsgegevens aantoonbaar, op behoorlijke en zorgvuldige wijze 

verwerken en in overeenstemming met de op hem als Verwerker rustende verplichtingen op 

grond van de AVG en overige wet- en regelgeving.  

1.7. Indien de dienstverlening door Verwerker de verwerking van gezondheidsgegevens of andere 

bijzondere persoonsgegevens impliceert, garandeert Verwerker dat hij niet in strijd met 

gezondheidswetgeving zal handelen. 

1.8. Verwerker waarborgt dat betrokken medewerkers geheimhouding betrachten. 

Beveiliging 

1.9. Verwerker zal aantoonbaar, passende en doeltreffende technische en organisatorische 

beveiligingsmaatregelen nemen, die gezien de huidige stand der techniek en de daarmee 

gemoeide kosten overeenstemmen met de aard van de te verwerken persoonsgegevens, ter 

bescherming van de persoonsgegevens tegen verlies, onbevoegde kennisname, verminking of 

enige vorm van onrechtmatige verwerking, alsmede om de (tijdige) beschikbaarheid van de 

gegevens te garanderen. De maatregelen omvatten in ieder geval: 

a.) maatregelen om te waarborgen dat enkel bevoegde medewerkers toegang hebben tot de 

persoonsgegevens voor de doeleinden die zijn uiteengezet in “Verwerking van 

persoonsgegevens”; 

b.) maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of 

onrechtmatige vernietiging, onopzettelijk verlies of wijziging, onbevoegde of 

onrechtmatige opslag, verwerking, toegang of openbaarmaking; 

c.) maatregelen om zwakke plekken te identificeren ten aanzien van de verwerking van 

persoonsgegevens in de systemen die worden ingezet voor het verlenen van diensten aan 

zorginstellingen of – organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking; 

d.) maatregelen om de tijdige beschikbaarheid van de persoonsgegevens te garanderen;  

1.10. Partijen erkennen dat beveiligingseisen voortdurend veranderen en dat een effectieve 

beveiliging frequente evaluatie en regelmatige verbetering van verouderde 

beveiligingsmaatregelen vereist. Verwerker zal daarom de maatregelen zoals 

geïmplementeerd op basis van voorwaarde Beveiliging periodiek evalueren en, waar nodig, de 

maatregelen verbeteren om te blijven voldoen aan de verplichtingen van beveiliging. 

Incidentenmanagement 

1.11. Verwerker zal actief monitoren op inbreuken op de beveiligingsmaatregelen en indien de 

resultaten van de monitoring daarom vragen deze rapporteren aan zorginstellingen of -

organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. 

1.12. Zodra zich een Incident voordoet, heeft voorgedaan of zou kunnen voordoen, is Verwerker 

verplicht deelnemende zorginstellingen of -organisaties voor mensen met een verstandelijke 

beperking daarvan zo snel mogelijk in kennis te stellen op het moment dat zij hiervan op de 

hoogte is en daarbij alle relevante informatie te verstrekken over: 

1) de aard van het incident; 

2) de (mogelijk) getroffen persoonsgegevens; 
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3) de geconstateerde en de vermoedelijke gevolgen van het incident; en 

4) de maatregelen die getroffen zijn of zullen worden om het incident op te lossen dan wel 

de gevolgen/schade zoveel mogelijk te beperken. 

1.13. Verwerker is verplicht om maatregelen te treffen die redelijkerwijs van hem kunnen worden 

verwacht om het incident zo snel mogelijk te herstellen dan wel de verdere gevolgen zoveel 

mogelijk te beperken. Verwerker treedt zonder uitstel in overleg met deelnemende 

zorginstellingen of -organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking teneinde 

hierover nadere afspraken te maken. 

1.14. Indien en voor zover partijen zijn overeengekomen dat Verwerker in relatie tot een incident 

rechtstreeks contact onderhoudt met autoriteiten of andere derde partijen, dan houdt de 

Verwerker de zorginstellingen of -organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking 

daarvan voortdurend op te hoogte. 

 

 Bewaren en Intellectuele eigendomsrechten 

1.15. Verwerker bewaart de Persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.  

1.16. Voor zover de (verzameling van) persoonsgegevens wordt beschermd door enig intellectueel 

eigendomsrecht, verleent de zorginstelling of -organisaties voor mensen met een 

verstandelijke beperking toestemming aan Verwerker de persoonsgegevens te gebruiken in 

het kader van de uitvoering van deze voorwaarden beschreven in dit document. 
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Verwerking van persoonsgegevens 
 

Registratie 

Persoonsgegevens die door verwerker verzameld worden zijn zie hieronder beschreven bij 

Gegevensverzameling m.b.t. COVID-19 bij mensen met een verstandelijke beperking. Dit betreft  

de volgende drie categorieën: 

1) - socio-demografische gegevens; 

2) - gegevens over de COVID-19 infectie; 

3) - gegevens uit de medische voorgeschiedenis die relevant kunnen zijn voor een COVID-19 

infectie; 

Zie voor details hieronder bij Gegevensverzameling m.b.t COVID-19 bij mensen met een 

verstandelijke beperking (vanaf pagina 5). 

De gegevens van patiënten uit de deelnemende zorginstellingen of -organisaties voor mensen met 

een verstandelijke beperking worden verstrekt door artsen verbonden aan deze zorginstellingen of -

organisaties, zoals bijvoorbeeld AVG-artsen, basisartsen, of huisartsen. 

 

Het doel van deze registratie is om tijdens de Corona-crisis op een uniforme wijze en op landelijk 

niveau relevante gegevens te verzamelen die betrekking hebben op COVID-19 infecties onder 

mensen met een verstandelijke beperking. De Academische werkplaats Sterker op eigen benen voert 

deze registratie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

Het daaraan gelieerde tweede doel van deze registratie is om gegevens op geaggregeerd niveau aan 

het ministerie van VWS aan te leveren. Hiermee is het voor VWS mogelijk om beleid te maken voor 

het leveren van goede zorg aan mensen met verstandelijke beperking en een COVID-19 infectie. 

Gezien de schaarste van middelen, zoals IC-bedden en medicatie, tijdens de huidige Corona-crisis, en 

de kwetsbaarheid van deze doelgroep, is dit een explicitering van de opdracht van het ministerie van 

VWS. 

 

In de toekomst hopen we middels wetenschappelijk onderzoek meer inzicht te geven in de impact 

van Covid-19 op mensen met een verstandelijke beperking. Dit geven we dan vorm volgens daarvoor 

geldende wetgeving. 
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Gegevensverzameling m.b.t. COVID-19 bij mensen 

met een verstandelijke beperking 

Deze gegevensverzameling is ingericht in vier delen: 

1. Algemene gegevens 
2. COVID-19 infectie 
3. Medische voorgeschiedenis 
4. Overig 

 

 

Zie voor een gedetailleerde beschrijving van de gevraagde gegevens het ‘overzicht gegevensinvoer’. 

 

 

 

https://0da93f8e-6ee7-45d9-be21-eecb55ca3e69.filesusr.com/ugd/b54c4c_c8cfb46bfc2a4312a4833f2c41a4a75b.pdf
https://0da93f8e-6ee7-45d9-be21-eecb55ca3e69.filesusr.com/ugd/b54c4c_c8cfb46bfc2a4312a4833f2c41a4a75b.pdf

