In aanvulling op de stukken die verstrekt zijn naar aanleiding van het Wob-verzoek kan
het volgende gemeld worden:
Privacyreglement Jeugdgezondheidszorg:
Er is een privacyreglement Jeugdgezondheidszorg.
De gemeente en al zijn medewerkers, specifiek de medewerkers Jeugd, moeten voldoen
aan dit reglement.
De genomen maatregelen die zoveel mogelijk voorkomen dat andere personen de
persoonsgegevens van de patiënt onder ogen krijgen en die in het privacyreglement zijn
vastgelegd zijn:
- Deugdelijke virusscanner
- Heldere autorisatieregeling
- Systeem van wachtwoorden (via Uzi-pas)
- Screensaver
Programma van eisen:
Bovenstaande maatregelen zijn ook opgenomen in het programma van eisen t.a.v. het
systeem mlCas en dit systeem voldoet hieraan.
Overeenkomst:
In de overeenkomst voor Elektronisch kinddossier is, kenmerk 87, onder 7.2 vastgelegd:
- Opdrachtnemer zal door middel van up to date software de programmatuur
vrijhouden van vreemde elementen.
Offerteaanvraag:
In de Offerteaanvraag Elektronisch Kinddossier, kenmerk 87, is vastgelegd:
Onder 4.8: eisen autorisatie en beveiliging o.a.:
- Het EKD-JGZ is voorzien van een heldere autorisatiesystematiek waarbinnen
autorisatiemodellen, of rollen per organisatie zijn toe te kennen aan medewerkers
of groepen medewerkers
- Er moet minimaal te autoriseren zijn op lees- schrijf- en verwijderfuncties
- Het moet mogelijk zijn gebruikers een of meer rollen toe te wijzen waaraan
rechten verbonden zijn.
- Er moet worden gebruik gemaakt van een zgn. UZI-pas
- Het systeem moet een logboek bijhouden met informatie wie en wanneer toegang
heeft gehad tot welk onderdeel
- Het EKD-JGZ voldoet aan de NEN7510-norm voor medische informaticaInformatiebeveiliging in de zorg.
Onder 4.1:
- Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo vroeg mogelijk schriftelijk informeren over
de uitkomsten van onderzoek naar Nieuwe versies, alsmede over de inhoud
en gevolgen m.b.t. de Programmatuur, de impact op de functionaliteit, prestatieindicatoren en geprogrammeerde en ingebouwde informatie beveiligingsaspecten
en alsmede over de eventuele gevolgen voor het onderhoud van de
Programmatuur zodanig dat duidelijk wordt voor welke versies het onderhoud
gegarandeerd kan blijven

Op alle bovenstaande onderdelen is getoetst en akkoord bevonden. Ook op de vereiste
normstelling in NEN7510-norm. Dit is er mede de oorzaak van dat het huidige systeem
niet intern wordt gehost maar extern, en het niet mogelijk is om gebruik te maken van
het gemeentelijke digitale archief.

