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De feiten 

 
Wat: verlies van overdrachtslijst Waar: VieCuri Medisch Centrum 

Wanneer: 21 oktober 2018 Geleerde les: datalek via VIM laten melden 
 
Patiëntgegevens buiten het ziekenhuis verloren 
 
Een zorgverlener van VieCuri Medisch Centrum in Venlo verliest een 
overdrachtslijst terwijl ze buiten het ziekenhuis pauzeert. De vinder belooft de lijst 
terug te brengen, maar gaat ermee naar de pers. 
 

Op zondag 21 oktober 2018 besluit een zorgverlener op de kinderafdeling van VieCuri Medisch 
Centrum even te pauzeren op een bankje langs de Maas. Ze wordt daar gebeld en merkt niet dat 
ze, terwijl ze haar telefoon uit haar broekzak pakt, haar overdrachtslijst verliest. Hierop staat 
informatie over 22 patiënten die op dat moment op de kinderafdeling zijn opgenomen: namen, 
geboortedata, diagnostiek, medicijngebruik en contactgegevens. De twee opgevouwen A4-tjes 
worden door een man gevonden. Die belt naar de afdeling en belooft de verpleegkundige die de 
telefoon heeft aangenomen, de lijst ’s avonds terug te brengen. Hij doet dat echter niet en de 

verpleegkundige heeft – in goed vertrouwen – nagelaten zijn naam en contactgegevens te noteren.  
 

Drie dagen later, op woensdag, belt de man weer naar het ziekenhuis. Nu krijgt hij contact met de 
functionaris gegevensbescherming, die wel zijn naam en 06-nummer noteert. De man  geeft te 
kennen dat hij zich niet serieus genomen voelt. Bestuurder IJsbrand Schouten biedt daarop een 
onderhoud met hem aan, maar het telefoongesprek wordt beëindigd. Het lukt vervolgens niet meer 

hem te bereiken. Wel neemt de functionaris gegevensbescherming contact met de kinderafdeling 
op, want tot dan heeft deze afdeling de vermissing van de overdrachtslijst nog niet bij hem 
gemeld. De volgende ochtend, op donderdag, blijkt dat de man zijn verhaal heeft gedaan bij de 
regionale omroep L1, die hierover een nieuwsbericht heeft verspreid. 
 
“Vanaf dat moment gebeurt alles in een stroomversnelling”, vertelt Schouten. “We zijn direct aan 
de slag gegaan met iedereen te informeren: uiteraard de desbetreffende ouders, de Autoriteit 

Persoonsgegevens en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, maar ook de raad van toezicht, de 
cliëntenraad en de media. Bovendien was het nog steeds belangrijk om die overdrachtslijst terug te 
krijgen. Uiteindelijk heeft de politie die bij de vinder opgehaald.”  
 
In de weken erna is het incident intern op allerlei manieren aan de orde gesteld, om te proberen 

herhaling te voorkomen. De regel dat patiënteninformatie onder geen beding uit het ziekenhuis 
mag worden meegenomen, is in allerlei verbanden nog eens onder de aandacht gebracht. 

Hetzelfde geldt voor de privacyregels in het kader van de AVG. Bovendien is het voorval als 
casuïstiek in overlegstructuren ingebracht en op het intranet gezet. IJsbrand Schouten: “We 
hebben ons verder afgevraagd hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen het melden wanneer ze 
de kennis of het vermoeden van een datalek hebben. Mogelijk is contact opnemen met de 
functionaris gegevensbescherming een stap te ver. Daarom hebben we een nieuw formulier 
gecreëerd in het VIM-systeem: veilig incidenten melden. Daarmee denken we een goede methode 

te bieden voor het melden van een datalek: laagdrempelig en dicht bij het kernproces van de 
zorgverleners in het ziekenhuis.” 
 


