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NEDERLANDS

AVG-handleiding voor ResScan
Inleiding
Op 25 mei 2018 wordt de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. De 
volledige tekst van de AVG kunt u hier lezen in de taal van uw keuze. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 

Als gebruiker van ResScan™ verwerkt u mogelijk gevoelige persoonsgegevens van natuurlijke personen. 
Uw organisatie heeft normaal gezien een gereedheidscontrole voor AVG uitgevoerd en u moet altijd 
het beleid en de richtlijnen van uw organisatie voor de verwerking van gevoelige persoonsgegevens 
volgen. Deze handleiding is bedoeld om duidelijk te maken hoe u bepaalde door de AVG gedefinieerde 
activiteiten kunt uitvoeren tijdens het gebruik van ResScan. 

ResScan kan voor het beoogde doel worden gebruikt zonder persoonsgegevens te verwerken. In 
onderstaande paragraaf ‘Artikel 11 – Verwerking waarvoor identificatie niet is vereist’ wordt beschreven 
hoe u dit kunt doen. U moet de acties van ResScan binnen uw organisatie beoordelen om er zeker van 
te zijn dat uw gebruik van ResScan strookt met het beleid van uw organisatie. 

Een tweede doel van dit document is klaarheid te scheppen omtrent privacy-onderwerpen die mogelijk 
niet duidelijk zijn bij het gebruik van ResScan. In een tijdperk van verbonden apparaten is het belangrijk 
te benadrukken dat ResScan een zelfstandig desktopproduct is dat alleen verbinding maakt met het 
computernetwerk van uw organisatie. 

Deze handleiding is ingedeeld volgens de artikelen van de AVG, waarbij alleen de artikelen zijn 
geselecteerd die van toepassing zijn of verduidelijking behoeven. AVG-artikelen die niet in deze 
handleiding aan bod komen, zijn niet van toepassing op het gebruik van ResScan. 

Door ResScan aan te bieden treedt ResMed op als onafhankelijke softwareleverancier (ISV). Het is geen 
verwerkingsverantwoordelijke noch verwerker bij normaal gebruik. 

Artikel 4 – Definities 
Gegevens over gezondheid zijn persoonsgegevens die verband houden met de fysieke of mentale 
gezondheid van een natuurlijke persoon, waaronder gegevens over verleende gezondheidsdiensten 
waarmee informatie over zijn gezondheidstoestand wordt gegeven.

Verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, 
een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor 
de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander 
orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

AVG is de Europese algemene verordening gegevensbescherming, die van kracht wordt op 25 mei 
2018. De exacte officiële titel is Verordening (EU) 2016/679, maar ‘AVG’ is de term die alom bekend is en 
begrepen wordt. 

Persoonsgegevens is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon 
(‘de betrokkene’); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan 
worden geïdentificeerd.

Pseudonimisering is het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de 
persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er 
aanvullende gegevens worden gebruikt.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32016R0679%20%20
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Artikel 9 – Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens
ResScan wordt beschouwd als een programma dat gevoelige persoonsgegevens met betrekking tot de 
gezondheid van een natuurlijke persoon verwerkt, zoals uiteengezet in lid (1) van Artikel 9. 

Het is uw verantwoordelijkheid de toestemming van de betrokkene te verkrijgen om verwerking volgens 
lid (2) a) van Artikel 9 mogelijk te maken en zodoende een wettelijke basis te creëren voor de verwerking 
van een bijzondere categorie van persoonsgegevens. 

Artikel 11 – Verwerking waarvoor identificatie niet is vereist
ResScan ondersteunt het gebruik van pseudonimiseringstokens als u de opslag van gevoelige 
persoonsgegevens binnen uw organisatie wilt beheren. 

Wanneer u patiëntgegevens invoert, kunt u elk pseudonimiseringstoken gebruiken dat door het beleid 
van uw organisatie is bepaald. De pseudonimiseringstokens worden ingevoerd in de velden Achternaam, 
Voornaam, Patiënt-ID en Referentie-ID. ResScan werkt ook met elke toegestane Geboortedatum. 

Artikel 12 – Verzoek van een betrokkene
Als u een verzoek krijgt om informatie te verstrekken met betrekking tot de verwerking van gegevens 
van een betrokkene, kunt u de volgende stappen uitvoeren om deze gegevens te verkrijgen van 
ResScan. 

Als het verzoek van de betrokkene volgens het beleid van uw organisatie wettelijk is en de betrokkene 
van plan is de gegevens te gebruiken in een ander ResScan-systeem, kopieert u gewoon de bestanden 
die zich normaal in %PUBLIC%\Documents\ResMed\ResScan3\Patients\<data subject> bevinden. 
(Bij het aanmaken van de patiënt kunt u ervoor kiezen de patiëntgegevens op een andere locatie op te 
slaan.) Er wordt een map gemaakt voor elke patiënt die u aanmaakt in ResScan en een ander exemplaar 
van ResScan 6.0 of hoger kan toegang krijgen tot het ResScan-bestand door het bestand op dezelfde 
locatie te plaatsen op de ResScan-computer van de nieuwe verwerkingsverantwoordelijke. 

Als de betrokkene niet heeft aangegeven dat een ander ResScan-systeem zal worden gebruikt, kunt u 
de ResScan-overzichtsgegevens uit het patiëntenbestand exporteren aan de hand van onderstaande 
instructies, die u ook vindt onder ‘Gegevensbestanden exporteren’ in de ResScan-handleiding voor de 
arts (versie 6.0 of hoger).

1. Kies Exporteren in het menu Bestand. Het dialoogvenster Patiëntenbestand exporteren naar CSV 
wordt weergegeven.

(Let op: Voordat het dialoogvenster wordt geopend, geeft ResScan een indexeerbericht weer. Dit 
bericht blijft over het algemeen kort staan, maar u kunt het indexeren annuleren door op de knop 
Annuleren te klikken.)

2. Selecteer de patiëntengroep in de vervolgkeuzelijst Patiëntengroep.

3. Selecteer het datumbereik waarvan de CSV-bestanden moeten worden aangemaakt.

4. Selecteer een of meer patiëntenbestanden in de lijst van patiënten.
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5. Klik op de knop Exporteren geselecteerd.

Er wordt voor alle geselecteerde patiënten een CSV-bestand aangemaakt. De naam van het bestand 
is de naam van de patiënt.

U kunt ook alle patiëntenbestanden in een patiëntengroep naar een enkel CSV-bestand exporteren 
door op de knop Alles exporteren te klikken. De naam van het aangemaakte CSV-bestand is de naam 
van de patiëntengroep. 

Na het exporteren van uw bestanden opent Windows Verkenner automatisch de map waarin de 
bestanden zijn opgeslagen: %USERPROFILE%\Documents\ResMed\ResScan\Exports (Windows 7, 
Windows 8.1, Windows 10).

Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke om te bepalen of de 
rechten in lid (1) van dit artikel geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen, zoals 
uiteengezet onder lid (4) van Artikel 20.

Artikel 14 – Te verstrekken informatie wanneer de persoonsgegevens niet van 
de betrokkene zijn verkregen
Artikel 14 is niet van toepassing op het gebruik van ResScan, aangezien er geen andere 
verwerkingsverantwoordelijken bij betrokken zijn. ResScan verzamelt geen gegevens – van welke aard 
ook – voor, noch geeft het gegevens door aan, een andere verwerkingsverantwoordelijke of verwerker. 
Er worden niet automatisch gegevens vanuit ResScan terug naar ResMed verzonden. ResScan werkt 
uitsluitend binnen het beveiligingsdomein van het Windows-domein of de bureaubladprofielen van uw 
organisatie. 

ResScan verzamelt apparaatgegevens van ResMed-behandelingsapparaten op basis van de interactie 
van dat apparaat met een betrokkene. Het behandelingsapparaat dat de persoonsgegevens verstrekte, 
staat onder controle van u, die dezelfde verwerkingsverantwoordelijke is als diegene die de 
persoonsgegevens heeft verkregen. 

Artikel 17 – Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’)
Als u een verzoek van een betrokkene ontvangt om diens persoonsgegevens te wissen, kunt u de 
ResScan-gegevens ofwel verwijderen via de ResScan-software, ofwel door een bestand te wissen via 
Windows Verkenner. 

Door de gegevens te verwijderen via de ResScan-interface vermijdt u het risico dat de verwijderde 
gegevens opgeslagen blijven in de Windows-prullenbak. Als u patiëntengegevens verwijdert via 
Windows Verkenner, moet u ervoor zorgen dat de gegevens ook worden verwijderd uit de Windows-
prullenbak. 

De ResScan-interface voor het verwijderen van een patiënt maakt ook Windows-
controlelogboekvermeldingen aan voor de actie. Een verwijdering via Windows Verkenner laat alleen 
een controlerecord achter als dit zo is ingesteld in de controle-instellingen van uw Windows-domein. 
Raadpleeg uw Windows IT-beheerder voor meer informatie over dit onderwerp.

Het wordt sterk aanbevolen ResScan-persoonsgegevens altijd te verwijderen via de ResScan-interface. 
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Gebruik van de ResScan-interface
Open de Patiëntmanager in het menu Extra van de ResScan-software. Daar vindt u knoppen om een 
groep patiënten of één patiënt te verwijderen. 

Gebruik van Windows Verkenner
U kunt ook persoonsgegevens verwijderen via Windows Verkenner. De standaardbestandslocatie is de 
map %PUBLIC%\Documents\ ResMed\ResScan3\Patients. Mogelijk heeft u of een ander lid van uw 
organisatie ervoor gekozen de bestanden elders op te slaan. Als u niet zeker weet waar de bestanden 
zich bevinden, kunt u dit achterhalen via Patiëntmanager in ResScan. 

Voor elke patiënt die u aanmaakt in ResScan wordt een aparte Windows-map gemaakt. Verwijder het 
bestand gewoon met de opdrachten in Windows Verkenner. Zorg er ook voor dat de gegevens worden 
verwijderd uit de Windows-prullenbak. 

Als verwerkingsverantwoordelijke is uw organisatie verantwoordelijk voor het beoordelen van de 
wettelijkheid van de bewaring van gegevens volgens lid (3) van Artikel 17. 

Artikel 20 – Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Als u een verzoek ontvangt om persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en 
machineleesbare vorm te leveren, kunt u de volgende stappen uitvoeren in ResScan. 

Persoonsgegevens kunnen in een machineleesbare vorm worden geëxporteerd vanuit de 
ResScan-software. Uw organisatie moet geëxtraheerde persoonsgegevens overdragen volgens 
uw huidige processen voor de bekendmaking van gevoelige persoonsgegevens aan een andere 
verwerkingsverantwoordelijke. 
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Als het verzoek om gegevens over te dragen volgens het beleid van uw organisatie wettelijk is en de 
betrokkene heeft gevraagd zijn gegevens te leveren aan een andere verwerkingsverantwoordelijke 
voor gebruik in een ander ResScan-systeem, kopieert u gewoon de bestanden die zich normaal in 
%PUBLIC%\Documents\ResMed\ResScan3\Patients\<data subject> bevinden. (Bij het aanmaken van 
de patiënt kunt u ervoor kiezen de patiëntgegevens op een andere locatie op te slaan.) Er wordt een 
map gemaakt voor elke patiënt die u aanmaakt in ResScan en een ander exemplaar van ResScan 6.0 of 
hoger kan toegang krijgen tot het ResScan-bestand door het bestand op dezelfde locatie te plaatsen op 
de ResScan-computer van de nieuwe verwerkingsverantwoordelijke. 

Als de betrokkene geen bestemming heeft opgegeven voor zijn persoonsgegevens, kunt u de ResScan-
overzichtsgegevens uit het patiëntenbestand exporteren aan de hand van onderstaande instructies, die 
u ook vindt onder ‘Gegevensbestanden exporteren’ in de ResScan-handleiding voor de arts (versie 6.0 of 
hoger).

1. Kies Exporteren in het menu Bestand. Het dialoogvenster Patiëntenbestand exporteren naar 
CSV wordt weergegeven.

 (Let op: Voordat het dialoogvenster wordt geopend, geeft ResScan een indexeerbericht weer. Dit 
bericht blijft over het algemeen kort staan, maar u kunt het indexeren annuleren door op de knop 
Annuleren te klikken.)

2. Selecteer de patiëntengroep in de vervolgkeuzelijst Patiëntengroep.

3. Selecteer het datumbereik waarvan de CSV-bestanden moeten worden aangemaakt.

4. Selecteer een of meer patiëntenbestanden in de lijst van patiënten.

5. Klik op de knop Exporteren geselecteerd.

Er wordt voor alle geselecteerde patiënten een CSV-bestand aangemaakt. De naam van het bestand 
is de naam van de patiënt.

U kunt ook alle patiëntenbestanden in een patiëntengroep naar een enkel CSV-bestand exporteren 
door op de knop Alles exporteren te klikken. De naam van het aangemaakte CSV-bestand is de naam 
van de patiëntengroep. 

Na het exporteren van uw bestanden opent Windows Verkenner automatisch de map waarin de 
bestanden zijn opgeslagen: %USERPROFILE%\Documents\ResMed\ResScan\Exports (Windows 7, 
Windows 8.1, Windows 10).

Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke om te bepalen of de 
rechten in lid (1) van dit artikel geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen, zoals 
uiteengezet onder lid (4) van Artikel 20.

Artikel 22 – Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder 
profilering
De ResScan-software voert geen profilering of geautomatiseerde besluitvorming uit. De ResScan-
software wordt gebruikt voor besluitvorming door opgeleide medische beroepsbeoefenaars die werken 
met de ResScan. 

Artikel 25 – Gegevensbescherming door ontwerp en door 
standaardinstellingen
ResMed heeft de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, en de aard, de omvang, de context en 
het doel van de verwerking beoordeeld voor deze upgrade van ResScan. Als fabrikant van medische 
apparaten beschikt ResMed over een bestaand robuust proces voor cyberbeveiliging door ontwerp in 
al onze apparaten, desktopproducten en cloudservices. Als onafhankelijke softwareleverancier voor 
de ResScan-desktopsoftware hebben we privacy door ontwerp toegevoegd aan onze cyberbeveiliging 
door ontwerp-protocollen. Aangezien de ResScan een gereguleerd medisch apparaat is, zijn privacy 
door ontwerp en beveiliging door ontwerp onderworpen aan beoordeling en toezicht door Europese en 
internationale verordeningen met betrekking tot de productie van medische apparaten. 

Specifiek voor de ResScan wordt dit weerspiegeld in de mogelijkheid om de ResScan te gebruiken 
zonder persoonsgegevens. Dit is in overeenstemming met de gegevensminimaliseringsregels voor 
privacy door ontwerp. 
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Neem contact op met de juiste afdeling van uw organisatie voor meer informatie over de verplichtingen 
die door de AVG aan uw organisatie worden opgelegd. U kunt ook terecht op de website Regels voor 
bedrijven en organisaties met betrekking tot de hervorming van de gegevensbescherming van de 
Europese Commissie: 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations_en

Verder kunt u ook zoeken op de website van de commissie voor gegevensbescherming of privacy van 
uw land. 

Artikel 32 – Beveiliging van de verwerking
ResScan houdt controlerecords van verwerkingsactiviteiten bij in de Windows-gebeurtenislogboeken. 

Na het implementeren van ResScan 6.0 moet u de computer opnieuw opstarten om de updates van de 
Windows-gebeurtenislogboekconfiguratie toe te passen. Opnieuw opstarten is nodig om Windows een 
nieuw gebeurtenislogboekbestand te laten maken dat specifiek bedoeld is voor ResScan. Het ResScan-
logboek zal worden weergegeven in de Event-map “Applications and Service Logs”.

De ResScan-gebeurtenissen worden opgeslagen in een Windows-bestand op deze locatie: 
%WINDIR%\System32\winevt\Logs\ResScan.evtx

Als u de computer niet opnieuw hebt opgestart na het implementeren van ResScan, worden de 
ResScan-logboekvermeldingen opgeslagen op de locatie “Windows Logs\Applications” en moet u 
filteren op Bron wanneer u dat logboek selecteert. 

De gebeurtenisbron van alle vermeldingen is ResScan. De taakcategorie is “RW Access”. De 
Gebeurtenisgegevens beschrijven de specifieke acties die de gebruiker heeft uitgevoerd voor een 
bepaalde patiëntenrecord. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations_en
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In Bijlage A worden voorbeelden gegeven van hoe de Gebeurtenislogboekvermeldingen er zullen uitzien 
voor geregistreerde gebeurtenissen.

Uw organisatie heeft het risicoprofiel voor de acties van de ResScan-software bepaald op basis van 
de unieke gebruiksomstandigheden binnen uw organisatie. Een deel van die risicobeoordeling omvat 
het gebruik van desktopversleutelingsmogelijkheden voor Windows. Er bestaan commerciële en gratis 
desktopversleutelingsproducten die geavanceerde versleutelingsservices bieden en het ResScan-
systeem zal zoals bedoeld werken op versleutelde schijven.

Als uw versleutelingsservices werken met versleuteling op mapniveau, weet dan dat de 
persoonsgegevens zich op de volgende maplocaties bevinden wanneer u ResScan gebruikt: 

%PUBLIC%\Documents\ResMed\ResScan3\Patients\

(U kunt ervoor kiezen de patiëntgegevens op een andere locatie op te slaan wanneer u de patiënt 
aanmaakt.)

Als u werkelijke namen gebruikt in ResScan, zullen de Windows-gebeurtenislogboeken ook de naam 
van de patiënt bevatten. De locatie van deze map is %WINDIR%\System32\winevt\Logs. Andere 
Windows-services schrijven naar gebeurtenislogboeken op deze locatie. Daarom mag u deze map alleen 
versleutelen na overleg met uw Windows IT-beheerder. 

Gebruikersbeheer voor ResScan wordt uitsluitend uitgevoerd via Windows-hulpmiddelen en -services 
voor accountbeheer. Als een Windows-account zich kan aanmelden op een computer waarop ResScan is 
geïmplementeerd, zal dit account ResScan kunnen starten. 

Als beste praktijk voor gegevensbescherming moet het apparaat waarop ResScan draait het Windows-
beleid voor vergrendeling van een inactief bureaublad toepassen. Neem contact op met uw Windows 
IT-beheerder om te weten hoe uw organisatie dit besturingselement heeft toegepast. 

Artikel 44 – Algemeen beginsel inzake doorgiften
Het ResScan-systeem verzendt geen gegevens, van welke aard ook, naar ResMed of andere 
verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers. Het overdragen van persoonsgegevens vanuit ResScan 
kan alleen handmatig gebeuren door een bevoegd lid van de verwerkingsverantwoordelijke die ResScan 
gebruikt. 

Artikel 87 – Verwerking van het nationaal identificatienummer
Het gebruik van een nationaal identificatienummer is niet vereist voor de effectieve werking van 
ResScan en ResMed raadt het gebruik van het nationale identificatienummer in ResScan af. 
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Bijlage A – Voorbeelden van gebeurtenislogboekvermeldingen
Onderstaande schermafbeeldingen zijn voorbeelden van hoe vermeldingen in de Windows-
gebeurtenislogboeken er zullen uitzien: 

ACTIE: Gebruiker ‘pcappdev’ is ingelogd in ResScan. 

ACTIE: Er is een patiënt aangemaakt

Andere acties zullen er ongeveer zo uitzien; de tekst in het tabblad ‘Algemeen’ bevat de gebruikers-ID, 
patiënt en actie. 

Referenties
De volledige tekst van de AVG-wetgeving in een taal en indeling van uw keuze:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
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