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Onderwerp 

Deze code betreft het opslaan en verwerken van persoonsgegevens LUMC en het gebruik van middelen om die 
gegevens op te slaan en te verwerken. 
Een voorbeeld van het opslaan en verwerken van gegevens is dat van alle patiënten medische gegevens in het 
medisch en verpleegkundig dossier en in computers worden verzameld en gebruikt om de patiënten goed te kunnen 
behandelen. Maar ook de personeelsadministratie en de boekhouding slaan gegevens op en verwerken die. 
Middelen zijn bijvoorbeeld computers en smartphones, maar onder dit begrip vallen ook gehele voorzieningen zoals 
internet en e-mail. 
Het doel van deze code is het stellen van regels ter bescherming van de privacy van degenen over wie 
persoonsgegevens in het LUMC zijn of worden opgeslagen of verwerkt. 
  

Toepassingsgebied 

LUMC breed 
  

Procedure 

Hoofdregels 

1. Neem geheimhouding in acht! 
Ieder die uit hoofde van zijn functie of werkzaamheden kennis draagt van persoonsgegevens of andere 
gegevens waarvan hij kan begrijpen dat zij beschermd moeten worden, is verplicht ten aanzien van deze 
gegevens geheimhouding te betrachten. 

2. Geef onbevoegden geen kans! 
Ieder die uit hoofde van zijn functie of werkzaamheden in het LUMC de beschikking heeft over 
persoonsgegevens, waarvan kennisgeving door onbevoegden de persoonlijke levenssfeer kan schaden, dient er 
voor zorg te dragen dat onbevoegden niet de gelegenheid krijgen van deze gegevens kennis te nemen. 

3. Houd het doel in de gaten! 
Ieder die uit hoofde van zijn functie of werkzaamheden en na verkregen toestemming gebruik maakt van door of 
vanwege het LUMC geboden mogelijkheden om te werken met persoonsgegevens mag deze persoonsgegevens 
niet anders gebruiken dan voor het doel waarvoor deze persoonsgegevens zijn verstrekt of verzameld. 

4. Wees alert en zorgvuldig! 
Een ieder die ten behoeve van het LUMC gebruik maakt van middelen voor de verwerking van 
persoonsgegevens (zoals beeldschermen, laptops, USB-sticks) maar ook papieren statussen,  poli-lijsten, 
uitslagen, e.d. dient hiermee zorgvuldig om te gaan en zonodig maatregelen te nemen, dat onbevoegden geen 
kennis kunnen nemen van de persoonsgegevens die met deze middelen worden verwerkt. 

  


