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1 Inleiding

Onderzoek van de Universiteit Twente naar websites van

telemedicine bedrijven wijst uit dat websitebezoekers

slechts in beperkte mate online informatie wordt aangebo-

den over maatregelen voor privacybescherming en informa-

tiebeveiliging die worden toegepast bij telecardiologische

producten en diensten.

Minder dan de helft van de onderzochte websites, die

afkomstig zijn uit Nederland, de Verenigde Staten, vijf

Europese landen en Israël, is voorzien van een privacybe-

leid. Wat betreft de inhoud, opbouw en omvang vertonen de

onderzochte privacybeleidsdocumenten onderling sterke

verschillen. Het privacybeleid dat vermeld staat op websites

van Nederlandse telecardiologie aanbieders is bijvoorbeeld

aanzienlijk minder uitgebreid dan dat van Amerikaanse

bedrijven. 

Het gebrek aan online informering over privacy en

informatiebeveiliging op Nederlandse telecardiologie web-

sites is vanuit privacyperspectief dubieus, aangezien de

websites wel persoonsgegevens kunnen verwerken en het

informeren van betrokkenen over gegevensverwerking

immers een eerste vereiste is voor het voldoen aan wette-

lijke eisen ten aanzien van bescherming van persoonsgege-

vens. 

2 Telemedicine en online privacybeleid

Telemedicine, de toepassing van informatie- en communi-

catietechnologie voor zorgverlening op afstand, wordt nog

maar mondjesmaat in de praktijk gebruikt. Er heerst een

wijdverspreid besef dat hardnekkige obstakels het realise-

ren van de voordelen van telemedicine, bijvoorbeeld het

mogelijk maken van patiëntgeoriënteerde en kosteneffec-

tieve zorg, in de weg staan.1 Privacy en informatiebeveili-

ging zijn – net als in de context van andere ICT-toepassingen

in de zorgsector – veelgenoemde hindernissen.2 Het infor-

meren van betrokkenen en belanghebbenden over oplossin-

gen voor privacyvraagstukken lijkt een belangrijke stap op

weg naar succesvolle toepassing van telemedicine.

Vanuit dit perspectief kan verwacht worden dat com-

merciële bedrijven die telemedicine aanbieden zorgprofes-

sionals, patiënten en andere stakeholders inlichten over

waarborgen voor privacy bij het gebruik van hun producten

en diensten. Een van de manieren waarop telemedicine aan-

bieders privacykwesties aan de orde kunnen stellen is via

hun website – tegenwoordig immers een van de belangrijk-

ste visitekaartjes van bedrijven binnen en buiten de ICT-sec-

tor. Websites kunnen bijvoorbeeld worden voorzien van een

privacybeleid of third-party security seal, en daarmee uit-

drukking geven aan het belang dat wordt toegekend aan

privacy en informatiebeveiliging.3 En de manieren waarop

websites naar beveiligingsmaatregelen van hun producten

verwijzen maken duidelijk welke privacybeschermende

strategieën telemedicine bedrijven voorstaan en toepassen.

Onderzoek naar het privacybeleid op websites van com-

merciële telemedicine aanbieders genereert dus inzichten

in, onder andere, de manieren waarop het publiek wordt

geïnformeerd over privacyaspecten van telemedicine syste-

men – en die zijn, bijvoorbeeld vanuit de Wet bescherming

persoonsgegevens (WBP), Telecommunicatiewet (Tw), en

Wet koop op afstand (BW), van belang met het oog op de

informatieplicht van verwerkers van persoonsgegevens. 

3 Analyse van websites van telecardiologie-
bedrijven

Dit artikel doet verslag van de resultaten van een verken-

nend onderzoek van de Universiteit Twente, dat in drie

stappen inventariseerde in hoeverre en op welke manieren

telemedicine bedrijven op hun websites aandacht besteden

aan privacy.4

Allereerst is een korte inventarisatie gemaakt van de

gegevensverwerking die via de websites plaatsvindt. Wordt

er gebruik gemaakt van cookies? En zo ja, worden website-

bezoekers geïnformeerd over de toepassing van cookies,

zodat zij ze kunnen weigeren (zoals art. 11 Tw voorschrijft)?
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Vindt er via websites ook andere verwerking van persoons-

gegevens (zoals bedoeld in art. 1 WBP) plaats? En zo ja,

worden betrokkenen over die verwerking geïnformeerd

(zoals voortvloeit uit art. 33 WBP)? 

Daarnaast is verkend in hoeverre de geselecteerde web-

sites informatie bieden over de manieren waarop gegevens-

bescherming wordt geregeld op de website en/of in de

systemen die het bedrijf op de markt aanbiedt. Welk priva-

cybeleid (dat wil zeggen omvattende beschrijving van de

informatiepraktijken van een website) wordt vermeld?

Welke privacystatements (dat wil zeggen uitspraken over

privacy) bevat de website? Verwijzen de websites ook naar

naleving van wetgeving, richtlijnen of standaarden op het

gebied van privacy (bijvoorbeeld de Nederlandse WBP en

Richtlijn nr. 2002/58/EG)? Bevatten websites een third-party
privacy of security seal (zoals de seals van Verisign en

Truste)?

Ten slotte is de inhoud van de gevonden privacybeleids-

stukken bekeken. Welke principes voor bescherming van

persoonsgegevens komen in deze documenten aan de orde?

En wat houden de privacy policies precies in, zoals kan wor-

den verwacht vanuit de Wet koop op afstand (art. 7:46a-46j

BW)?

Met het oog op de aanhoudende hoge sterftecijfers van

hart- en vaatziekten vormt telecardiologie een veelbelo-

vende tak van sport voor commerciële telemedicine aanbie-

ders, en zijn diverse harttelemonitoring apparaten ontwik-

keld.5 Daarom heeft het onderhavige onderzoek zich

toegelegd op een analyse van bedrijven die specifiek opere-

ren op de telecardiologiemarkt en die via hun websites art-

sen en/of patiënten informeren over hun producten en

diensten. 

Er is gekeken naar zes Nederlandstalige websites, en om

recht te doen aan het internationale karakter van de teleme-

dicine sector ook naar de websites van zes Amerikaanse

bedrijven, en van zes bedrijven met hoofdvestigingen in

andere landen (twee in Duitsland, en verder in Frankrijk,

Italië, Zwitserland en Israël). In alle gevallen betreft het

commerciële websites, en is geen onderscheid gemaakt tus-

sen websites die het online aankopen van producten of

diensten mogelijk maken en websites die uitsluitend online

informatie bieden over dergelijke aankopen.6

Hoewel het grootste deel van het onderzoek bestond uit

een analyse van websites, en een analyse van de daarop

gevonden privacybeleidsdocumenten, is aan drie van de

Nederlandse bedrijven ook een vragenlijst gestuurd waarin

hun visie op online privacybeleid is gevraagd. In dit artikel

wordt vooral gerapporteerd over het privacybeleid van de

onderzochte websites, en bespreekt alleen de conclusie de

verkenning van de gegevensverwerking van websites (de

eerste stap van het onderzoek) en de resultaten van de vra-

genlijsten.

4 Privacybeleid op websites van telecardio-
logiebedrijven

Bestaande onderzoeken suggereren dat de vermelding van

een privacy policy op websites nog in de kinderschoenen

staat.7 In onze verkennende studie bleek dit ook: minder

dan de helft van de websites die onderzocht zijn vermeldt

een privacybeleid, dat wil zeggen een specifiek document

dat uiteenzet welke privacyregels het bedrijf hanteert. De

Nederlandse websites doen het qua aantallen niet veel

slechter dan de buitenlandse: twee van de zes heeft een

online beleidsdocument, tegen vijf van de twaalf internatio-

nale websites. 

Het merendeel van de onderzochte websites bevat wel-

iswaar geen uitvoerig privacybeleid, maar wel een aantal

uitspraken over privacy. Vier van de zes Nederlandse websi-

tes bevatten privacystatements, bijvoorbeeld over het

gebruik van persoonsgegevens van patiënten voor het uit-

voeren van telemonitoring diensten, en de afscherming van

patiëntgegevens tegen toegang door ongeautoriseerde per-

sonen.

Bijna de helft van de websites uit ons onderzoek ver-

wijst daarnaast op een of andere manier naar informatiebe-

veiliging. Van de Nederlandse bedrijven besteedt slechts

één website aandacht aan technische beveiliging van data –

zij het een gehele pagina met informatie over de technische

en organisatorische maatregelen voor informatiebeveiliging

van de aangeboden telemonitoring systemen. Drie van de

zes Amerikaanse websites die een tekst over informatiebe-

veiliging bevatten verwijzen naar beveiligde online verzen-

ding van patiëntengegevens. 

Idealiter worden privacy policies prominent en eenvou-

dig toegankelijk op alle relevante pagina’s in een website

vermeld.8 Veel populaire (lees: drukbezochte) e-commerce

websites plaatsen een hyperlink onderaan iedere pagina

(bijvoorbeeld onder de titel ‘Privacy Statement’, ‘Our Privacy

Practices’, of ‘Privacy Policy’) van waaruit kan worden door-

geklikt naar de volledige tekst met het beleid. In het onder-

havige onderzoek blijkt dat vrijwel alle gevonden privacybe-

leidsdocumenten op iedere pagina in de website zijn

geplaatst en dus goed zichtbaar zijn. De enige uitzondering

is een Amerikaanse firma die een downloadable beleidsdo-

cument uitsluitend plaatst op de webpagina’s waar bezoe-

kers worden gevraagd persoonlijke informatie te registre-

ren. 

Van de onderzochte Nederlandse websites verwijst

slechts een enkele naar naleving van wetgeving, namelijk
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naar de WBP. Er is geen enkele verwijzing naar andere wet-

geving die relevant is bij gegevensverwerking via commer-

ciële websites, zoals de Wet koop op afstand (art. 7:46a-46j

BW), de Telecommunicatiewet (met name art. 11 Tw), de

Europese richtlijn betreffende bescherming van persoonsge-

gevens (Richtlijn nr. 95/46/EG) of betreffende privacy en

elektronische communicatie (Richtlijn nr. 2002/58/EG).9 Dit

is een opvallend verschil met de Amerikaanse bedrijven,

waarvan de meerderheid verwijst naar de ‘Health Insurance

Portability and Accountability Act’ (HIPAA), de federale pri-

vacywet die de bescherming van patiëntengegevens en

zorgdossiers regelt. Twee van de Amerikaanse websites

doen bovendien aan zelfregulering: zij zijn voorzien van een

third party security seal, een certificaat van een onafhanke-

lijke instantie dat weergeeft op welke manieren de beveili-

ging van persoonsgegevens is gegarandeerd. 
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Tabel 1. Online privacy op websites van telecardiologiebedrijven

Tabel 2. Inhoud van privacy policies van onderzochte telecardiologiebedrijven
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5 Privacybeleidsdocumenten nader bekeken

De bovenstaande bevindingen suggereren dat er geringe

kwantitatieve verschillen zijn tussen de privacybeleidsdo-

cumenten van de diverse telecardiologiebedrijven: qua pre-

valentie en locatie is privacybeleid in verschillende landen

tamelijk vergelijkbaar. Wat betreft de vorm en inhoud is het

beleid echter aanzienlijk meer divers. De afgelopen jaren

zijn er diverse initiatieven tot standaardisatie en (zelf-)regu-

lering van online privacy policies ondernomen.

Certificeringinitiatieven zoals Truste en Verisign, en soft-

wareprogramma’s zoals Privacybird en P3P, beogen website-

bezoekers op een transparante en eenvoudige manier te

informeren over privacypraktijken van de betreffende web-

pagina’s, en uniforme criteria voor privacybescherming te

ontwikkelen.10 Vanuit de WBP, de Tw en de Wet koop op

afstand kan bovendien verwacht worden dat websites

bepaalde informatie (zoals identiteit van de verantwoorde-

lijke, doeleinden van verwerking, en het recht van betrok-

kene om verwerking te weigeren) vermelden, en dat een

privacy policy de uitgelezen plek is om dat te doen. 

In ons onderzoek bleek dat de beleidsdocumenten van tele-

cardiologiebedrijven verre van gestandaardiseerd en omvat-

tend zijn: de documenten zijn niet alleen onderling ver-

schillend qua opbouw en omvang, ook de principes en

regels die er in vermeld staan vertonen verschillen. In som-

mige gevallen is een privacybeleid niet meer dan een drie-

of viertal zinnen waarin wordt verwezen naar een aantal

algemene processen van gegevensverwerking binnen het

bedrijf in kwestie. In andere gevallen worden in bestanden

van wel vijf pagina’s tot in detail beschreven op welke

manieren persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd. 

Het kortste privacybeleidsdocument dat in ons onderzoek

werd gevonden beschrijft in drie zinnen dat de organisatie

zich tot doel stelt om patiëntengegevens zorgvuldig en met

respect voor privacy te verwerken, en verwijst daarbij naar

het naleven van (niet nader genoemde) wettelijke regels op

het gebied van beperkte verzameling van gegevens en

informed consent. Ter vergelijk: een ander beleidsdocument

vat in een pagina samen hoe gegevens van websitebezoe-

kers worden gebruikt en beveiligd, welke data via de web-

site worden verzameld, en op welke manier betrokkenen

daartegen bezwaar kunnen maken. Verschillende beleids-

stukken van Amerikaanse websites zijn overigens wel uit-

voeriger in het beschrijven van de verantwoordelijkheden

van de organisatie voor het beschermen van persoonsgege-

vens en de rechten van individuen om zeggenschap te heb-

ben over hun data. De langste privacy policy die we vonden,

een document van vijf pagina’s, informeert Amerikaanse

consumenten over de beveiliging van hun gegevens, het

gebruik en de verstrekking ervan, en op welke wijze ze

gebruik kunnen maken van hun rechten op inzage, correctie

en verwijdering. 

Ondanks deze diversiteit in lengte en inhoud staat vast

dat alle onderzochte privacy policies bepaalde regels bevat-

ten – hoe schetsmatig ook beschreven – waarmee betrokke-

nen keuzen kenbaar kunnen maken aangaande het gebruik

van persoonsgegevens, vooral in het kader van het verstrek-

ken van gegevens aan derden. 

Wat betreft de andere principes die doorgaans in priva-

cybeleidsdocumenten worden opgenomen,11 zoals maatre-

gelen voor informatiebeveiliging, het recht van betrokkenen

op inzage, en klachtenprocedures waarvan consumenten

gebruik kunnen maken, zijn er sterke verschillen tussen de

onderzochte websites. De privacy policies van de

Amerikaanse bedrijven schenken zonder uitzondering aan-

dacht aan de rechten van consumenten om hun gegevens in

te zien en de mogelijkheid om een klacht in te dienen, maar

zeggen zelden iets over informatiebeveiliging. Opvallend

genoeg vermelden Europese privacybeleidsstukken vaker

informatiebeveiliging, maar nauwelijks een klachtenrege-

ling waarvan consumenten gebruik kunnen maken.

Bovendien noemt geen van de Nederlandse privacy policies
het recht van betrokkenen op inzage, correctie en verwijde-

ring van persoonsgegevens.

6 De stand van zaken in online privacybeleid
van telecardiologiebedrijven

In het licht van aanhoudende publieke en politieke discus-

sies over privacyrisico’s van telemedicine (en de toene-

mende regulering en wetgeving op het gebied van de infor-

matieplicht van verantwoordelijken van websites) had

verwacht kunnen worden dat telemedicine aanbieders in

hun bedrijfspresentaties op internet uitvoerige aandacht

aan privacy zouden besteden. Maar ons onderzoek laat zien

dat websites van telecardiologiebedrijven slechts in

beperkte mate informatie bieden over regels voor privacy

en informatiebeveiliging die gelden bij het gebruik van hun

website of hun producten en diensten. Privacy policies wor-

den op minder dan de helft van de websites vermeld, en

bevatten in die gevallen meestal een summier aantal princi-

pes over persoonsgegevensbescherming. Aan de eisen aan

privacystatements zoals die door bijvoorbeeld Holleman en

de Amerikaanse Federal Trade Commission zijn beschre-

ven12 voldoet de grote meerderheid van de websites zeker

niet. Bovendien – en dit fenomeen komt ook naar voren in

de vragenlijsten van Nederlandse telecardiologiebedrijven –

zijn beleidsdocumenten veelal onduidelijk over het object

van hun bescherming: er is vaak niet expliciet gemaakt of

de regels in privacy policies betrekking hebben op gegevens-

verwerking via de website, of gegevensverwerking die

plaatsvindt wanneer consumenten eenmaal gebruik maken

van de producten of diensten waarvoor de website adver-

teert. 
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Toch is het de vraag of de stand van zaken rond online

informering van telemedicine consumenten en de gege-

vensbescherming van hun gegevens aanleiding zijn tot grote

ongerustheid. Allereerst zijn de websites die in dit artikel

zijn besproken weliswaar commercieel van aard (dat wil

zeggen eigendom van organisaties met een winstoogmerk),

maar ze worden niet gebruikt voor online verkoop van pro-

ducten of diensten. De eisen ten aanzien van het informeren

van consumenten die de Wet koop op afstand stelt zijn dus

niet van toepassing op dit soort websites. Bovendien is de

gegevensverwerking via de onderzochte websites beperkt:

ongeveer de helft van de bedrijven verzamelt gegevens

zoals naam, e-mailadres of woonplaats via elektronische

formulieren waarmee consumenten informatie kunnen aan-

vragen. Websitebezoekers zijn echter niet verplicht

bepaalde persoonlijke informatie in te vullen voor het bekij-

ken van (delen van) de website. En met uitzondering van

een bedrijf maken de websites geen enkel gebruik van

cookies.

Een tweede nuancering heeft te maken met de selectie

van websites in het onderhavige onderzoek. Amerikaanse

websites bleken behoorlijk voorbeeldig in het vermelden

van hun privacybeleid: de policies zijn ondubbelzinnig en

omvattend, en websites zijn soms zelfs voorzien van een

officieel beveiligingscertificaat. Deze robuuste aandacht

voor privacy en informatiebeveiliging zou het gevolg kun-

nen zijn van de in de VS al sinds 2000 in werking zijnde

HIPAA. Het is mogelijk dat Europese websites hun privacy-

beleid verder ontwikkelen naarmate de aanpassingen die in

2004 in de Telecommunicatiewet zijn gemaakt een grotere

bekendheid krijgen.

7 Conclusie

Ons onderzoek suggereert dat zich grofweg twee strate-

gieën uitkristalliseren met betrekking tot de manieren

waarop telemedicine bedrijven omgaan met online privacy.

Aan de ene kant ontwikkelen websites zich tot media

waarop bedrijven hun commitment met privacy tonen, bij-

voorbeeld door de vermelding van policies en seals die laten

zien dat er regulering plaatsvindt, en dat kwesties rond

informatiebescherming een onderwerp van serieuze aan-

dacht en investeringen vormen. Aan de andere kant zijn er

websites die opvallend weinig aandacht aan privacy beste-

den, daarmee de suggestie wekkend dat er in het geheel

geen problemen bestaan. Misschien is het de inzet van dit

soort websites om als het ware geen slapende honden wak-

ker te maken, en het vertrouwen uit te stralen dat eventuele

risico’s als een vanzelfsprekendheid en zonder ruchtbaar-

heid aan de orde zijn gesteld. 

Die laatste strategie lijkt vooral exemplarisch voor de

websites van Nederlandse bedrijven, en blijkt ook uit de

resultaten van de vragenlijsten, waarin zonder uitzondering

de mening wordt geventileerd dat eventuele privacyproble-

men vanzelf zullen worden opgelost. Bovendien – en ook dit

komt naar voren in de vragenlijsten – ontbreekt bij

Nederlandse bedrijven het besef dat privacybescherming

een toegevoegde waarde aan diensten en producten kan

leveren, en overheerst de perceptie dat informatiebeveili-

ging onoverkomelijk hoge kosten (en ogenschijnlijk weinig

tot geen baten) met zich brengt. 

Als websites kunnen worden beschouwd als een essen-

tieel platform om belanghebbenden te informeren over de

privacyrisico’s (en oplossingen) van commerciële telemoni-

toring systemen, dan functioneren de huidige websites op

zijn zachtst gezegd teleurstellend. Kennelijk wordt door veel

bedrijven vergeten dat het informeren van betrokkenen

over gegevensverwerking een eerste vereiste is voor het

serieus nemen van privacybescherming, en bovendien in

sommige gevallen wettelijk vereist is. Daarnaast is het

gebrek aan prominente aandacht voor bescherming en

beveiliging van persoonlijke informatie natuurlijk een

gemiste kans voor de telecardiologie-industrie, aangezien

de acceptatie van telemedicine zou kunnen groeien als het

publiek duidelijk wordt gemaakt dat privacybescherming

adequaat is geregeld. 
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