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Voor de lis
 
Met vriendelijke groet,

Eelco Groenenboom 
Griffier

Gemeente Albrandswaard I Bezoekadres I Hofhoek 5 I 3176 PD Poortugaal

Afdeling Griffie | Gemeente Albrandswaard
Tel : 010 5061100 | E-mail : l.groenenboom@albrandswaard.nl
Mobiel : 06 25 74 64 07
 

Van: Melissa van Luik <M.v.Luik@bar-organisatie.nl> 
Verzonden: donderdag 4 februari 2021 14:11
Aan: Eelco Groenenboom <l.groenenboom@albrandswaard.nl>
CC: Quido Maas <q.maas@bar-organisatie.nl>
Onderwerp: FW: Informeren raad over het datalek in het landelijke systeem van GGDGHOR
Nederland
 
Hi Eelco,
 
Onderstaande informatie en bijgevoegde bijlage betreffende de datalek is vanuit de GGD-RR
gekomen en mag ook richting de raad.
 
Met vriendelijke groet,

Melissa van Luik 

Beleid en Ontwikkeling Maatschappelijke zaken | Maatschappij 2 | BAR-organisatie
Tel : +31105030522 | E-mail : M.v.Luik@bar-organisatie.nl
De BAR-organisatie werkt voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

www.barendrecht.nl  |  www.albrandswaard.nl  |  www.ridderkerk.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De informatie verzonden met dit E-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien dit bericht niet voor u
bestemd is, verzoeken wij u dit aan ons te melden en
de inhoud van het bericht te vernietigen. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden.
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding 
en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. BAR-organisatie staat niet in voor de juiste en volledige
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GGD en haar data – Hoe zit het echt? 
Een repliek 


 
 


GGD-medewerkers opereren al ruim 10 maanden in de vuurlinie, net als al die andere 
zorgprofessionals. Met man en macht wordt gewerkt aan dat ene ultieme doel: het coronavirus 
bestrijden. Een missie waar wij vol voor gaan door te testen, vaccineren en het doen van bron- en 
contactonderzoek. Deze week zijn wij allemaal opgeschrikt door het bericht over het onzorgvuldig 
omgaan met bijzondere persoonsgegevens en het stelen van data uit onze GGD-systemen. Een 
uitermate serieus en schokkend incident. Er is sprake van een ernstig misdrijf met grote impact. Voor 
ons en eigenlijk voor iedereen in Nederland. 


 


De afgelopen week is er veel gesproken, geschreven en gespeculeerd over deze zaak. Verhalen over 
de GGD en de veiligheid en beveiliging van onze data en ICT-systemen volgden elkaar in rap tempo 
op. Verhalen vol feiten en verzinsels, onjuistheden en onvolledigheden, terechte  en onterechte 
kritiek. Maar hoe zit het nu echt? Een repliek.  


 


Spijt 


Deze ernstige situatie roept heel begrijpelijk allerlei emoties op. Bij ons als GGD’ers en ook bij 
mensen in Nederland. Mensen die zich hebben laten testen, vaccineren en mee hebben gedaan aan 
bron- en contactonderzoek. Emoties als verontwaardiging, verdriet en frustratie. Bezorgdheid en 
boosheid. Ongeloof en onbegrip. Wij begrijpen dat heel goed. Wij voelen ook die pijn. Het spijt ons 
dat dit zo heeft kunnen gebeuren. Omdat dit afleidt van waar we ons in het land allemaal mee bezig 
zouden moeten houden: ervoor zorgen dat we dat verwoestende en ontwrichtende coronavirus 
onder controle krijgen én houden. Daar zou alle focus en energie op gericht moeten zijn. Ook die van 
ons.  


 


Hart voor de publieke gezondheid 


Het versterken van de publieke gezondheid en de veiligheid. Dat is de taak en rol van GGD’en in ons 
Nederlandse systeem. Een taak en rol die wij met hart en ziel uitoefenen. De gezondheid van ons 
allemaal drijft ons. Daarom zijn wij al maandenlang in de weer. Alle dagen van de week. Met vele 
duizenden mensen. En dat aantal groeit nog iedere dag. Duizenden gedreven mensen die hart 
hebben voor hun werk en de publieke gezondheid. Duizenden mensen die zich volledig focussen op 
het bestrijden van het coronavirus. Daar is alles wat we doen op gericht. Voorkomen dat mensen ziek 
worden. Of erger. Op een integere en betrokken manier.  


 


Geen bewijs grootschalige verkoop of verhandeling 


Maar de zaken zijn zoals ze zijn. Niet iedereen blijkt met deze integere en betrokken intentie bezig te 
zijn geweest. Mensen die werken voor een GGD zijn op een onjuiste en onzorgvuldige manier 







 
 
 
 
 


 


omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens van burgers zijn gestolen. En het lijkt erop dat 
zij die gegevens uit onze GGD-systemen te koop hebben aangeboden of gedeeld met onbevoegden. 
Voor de duidelijkheid: wij (GGD en politie en justitie) hebben vernomen dat er datasets worden 
aangeboden, maar er is niet waargenomen dat deze ook daadwerkelijk zijn verkocht of verhandeld. 
Dit is allemaal nog onderdeel van het grootschalige en grondige onderzoek van politie en justitie. Zij 
nemen deze situatie zeer hoog op. En daar zijn wij blij mee. 


 


De gelegenheid maakt de dief 


Hoe het ook precies blijkt te zitten, wij kunnen er niet omheen dat dit heeft kunnen gebeuren. 
Mensen hebben misbruik kunnen maken van data omdat ze daar ruim toegang toe hadden. De 
gelegenheid maakt de dief. Wij hebben naar eer en geweten keihard gewerkt en keihard ons best 
gedaan. Maar het was niet genoeg. Er zijn fouten gemaakt. Daar lopen wij niet voor weg.  


Wij willen hier wel wijzen op de context waarin wij keuzes hebben gemaakt en hebben moeten 
maken. Het coronavirus golfde en golft nog steeds over het land. Al onze focus lag op de gezondheid 
van ons allemaal en het bestrijden van het virus. Ervoor zorgen dat zoveel mensen zo snel mogelijk 
getest konden worden. Dat was de opdracht die we kregen. In die strijd hebben we lastige keuzes 
moeten maken over systemen en de inrichting daarvan.  


En waar keuzes worden gemaakt, worden óók fouten of verkeerde keuzes gemaakt. Niet bewust of 
opzettelijk. Maar wel fouten of verkeerde keuzes, omdat je achteraf moet constateren dat ze tot 
onwenselijke situaties hebben geleid. Zoals nu. Kwaadwillenden zijn moedwillig en onrechtmatig aan 
de haal gegaan met persoonsgegevens. Dat had niet mogen gebeuren. 


 


Twee systemen 


GGD’en werken met twee systemen. CoronIT en HPZone. CoronIT is het administratiesysteem voor 
het test- en vaccinnatieproces en de communicatie hierover. Dus als iemand een afspraak maakt 
voor een coronatest of een vaccinatieafspraak, komen zijn of haar persoonsgegevens in CoronIT. 
Daarnaast werken we met HPZone. Dat is een elektronisch dossier dat we gebruiken bij het bron- en 
contactonderzoek. Speciaal voor de bestrijding van de coronapandemie wordt er gewerkt met een 
uitgeklede versie van HPZone: HPZone Lite.  


 


CoronIT 


CoronIT is een relatief nieuw systeem. Hier zijn de GGD’en mee gaan werken toen wij de opdracht 
kregen van het ministerie van VWS om mensen te gaan testen op het coronavirus. Dit was tot dat 
moment geen rol van de GGD. Alles is in zeer korte tijd en onder zeer hoge druk opgetuigd. Want het 
virus wachtte niet. Er moesten zo snel mogelijk teststraten komen. En een systeem waarin de 
gegevens kwamen te staan. Een goed en veilig systeem– en dat is het ook.  


Is het perfect? Zeker niet. Werken we continu aan het verbeteren van het systeem? Bijvoorbeeld op 
het gebied van informatieveiligheid en privacy, controles en analyses? Absoluut. Overigens zijn er in 
het najaar van 2020 naar aanleiding van berichten in de media vragen aan ons gesteld door de 







 
 
 
 
 


 


Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over CoronIT. Deze vragen hebben wij beantwoord, waarna de AP 
geen aanvullende vragen had. 


Voor zover wij nu kunnen overzien zijn er persoonsgegevens van individuen uit CoronIT gehaald. 
Geen datasets met gegevens van duizenden (of meer) mensen. En voor zover wij nu kunnen overzien 
heeft dit weinig tot niets te maken met het falen, disfunctioneren of de eventuele onveiligheid van 
het systeem. In dit geval gaat niet om systeemfouten, maar om boosaardige opzet en de drang om 
over de rug van anderen wat te verdienen.  


Als kwaadwillende mensen moedwillig gegevens uit een systeem halen, dan is dat bijna niet te 
voorkomen. Elk systeem is zo sterk als de zwakste schakel en meestal zijn de mensen de zwakste 
schakel. Dat lijkt ook in dit geval zo te zijn. Wij zijn blij dat er afgelopen weekend – toen bekend werd 
dat er persoonsgegevens buiten onze ‘poorten’ terecht waren gekomen -  direct twee mensen zijn 
gearresteerd. En afgelopen week nog meerdere. 


 


HPZone 


En dan hebben we nog HPZone. Een systeem uit 2003. Een systeem dat al jarenlang gebruikt werd 
door 23 GGD’en voor de infectieziektebestrijding. Een systeem waar een kleine groep artsen en 
verpleegkundigen mee werkte als ze te maken kregen met een lokale uitbraak van een infectieziekte. 
Een systeem dus voor en van specialisten waar zij al buitengewoon lange tijd op zeer kleine schaal en 
binnen elke GGD apart probleemloos mee werkten. 


Toen corona uitbrak is er onder hoge druk en in korte tijd  de keuze gemaakt om HPZone als basis te 
blijven gebruiken voor het uitvoeren van bron- en contactonderzoek; dit werd HPZone Lite. We 
hadden niks beters. Zo konden we snel van start en snel handelen. En dat wilden wij ook, want 
corona dreigde ons land te overspoelen.  


En ja, wij weten en wisten dat HPZone (Lite) niet geschikt is om zo grootschalig en zo intensief te 
worden gebruikt als nu nodig is bij het bestrijden van de coronapandemie. Daar zijn wij al maanden 
heel transparant en eerlijk over. Als geen ander kennen wij de beperkingen van het systeem. Het is 
echter onvermijdelijk dat HPZone een relatief open systeem is. Dit is nodig om dat te doen waar het 
systeem bij moet helpen: infectieziektebestrijding. Dus daar is bij de keuze van de inrichting vanuit 
gegaan. Ook toen in plaats van een handvol gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen duizenden 
mensen in het systeem gingen werken.  


Van die openheid hebben bepaalde lieden nu misbruik gemaakt. Zij hebben tegen de regels en 
voorschriften in persoonsgegevens uit HPZone gehaald en die te koop aangeboden. Om hoeveel 
gegevens het gaat en van wie, daar kunnen we nu nog niets over zeggen. De fout zit hier in de 
menselijke keuze om iets volstrekt laakbaars te doen in combinatie met een systeem dat relatief 
open (en daardoor kwetsbaar) is. 


Dat is ook precies de reden waarom we - samen met het ministerie van VWS -  al maanden werken 
aan een nieuw systeem. Een systeem dat voldoet aan de huidige eisen (qua veiligheid en 
gebruikersvriendelijkheid) en omstandigheden (het indammen van een landelijke pandemie waar 
duizenden mensen dagelijks mee bezig zijn). Alles is erop gericht om dit systeem GGD Contact – 
samen met het bijbehorende BCO-portaal – in maart operationeel te hebben voor de 
coronabestrijding. Dan kunnen we afscheid nemen van HPZone Lite bij de bestrijding van de 







 
 
 
 
 


 


coronapandemie. Het is uiteraard wel belangrijk dat dit systeem dezelfde functionaliteiten heeft die 
cruciaal zijn in deze pandemiebestrijding. Zoals de koppeling met het RIVM. Daar werken we ook aan. 


 


En nu? 


Nu gaan we in eerste instantie ‘gewoon’ door met het bestrijden van de pandemie. En daarbovenop 
werken we met vereende krachten aan het vergroten en verbeteren van de veiligheid van onze 
systemen en het opsporen van onrechtmatigheden. We werken nauw en intensief samen met politie, 
justitie en data- en cybercrimespecialisten om fouten die zijn gemaakt door mensen én systemen te 
traceren. Mensen die buiten hun boekje zijn gegaan zullen worden ontslagen. Heel simpel. En 
zwakke plekken in de beveiliging zullen worden opgespoord en verstevigd.  


We nemen allerlei beheermaatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid beter te kunnen 
waarborgen. Bepaalde functionaliteiten gaan ‘op slot’ voor de meeste gebruikers. Helemaal ‘op slot’ 
kunnen we HPZone Lite niet zetten. Eenvoudigweg omdat we dan de infectieziektebestrijding in het 
slot zouden gooien. Dat mag natuurlijk nooit gebeuren. Het virus is nog allesbehalve onder controle. 
Bovendien laten we een externe audit uitvoeren naar het gebruik van de data door de GGD en onze 
partners.  


Door al deze daden willen wij het vertrouwen herstellen. Want juist omdat wij staan voor die 
publieke gezondheid, weten wij als geen ander dat vertrouwen een cruciaal element is om onze rol in 
de virusbestrijding goed te vervullen. We kunnen er niet omheen. Door deze datadiefstal heeft het  
vertrouwen van mensen in de GGD en in het werk dat we doen een forse deuk opgelopen. Zij vragen 
zich – begrijpelijkerwijs – af of hun zeer gevoelige en persoonlijke informatie bij ons wel in veilige 
handen is. Het heeft nu topprioriteit om die veiligheid te vergroten en het vertrouwen te herstellen.  


 


Speciaal nummer voor mensen met vragen 


Wij begrijpen heel goed dat mensen van wie de gegevens in onze systemen zitten ongerust zijn en 
vragen hebben. Daarom hebben wij een speciaal telefoonnummer ingesteld waar zij terecht kunnen 
met hun vragen en zorgen. Dit nummer is vanaf 29 januari 2021 bereikbaar van 09.00 tot 21.00 uur, 
7 dagen in de week.  


 








overbrenging van de inhoud  van een verzonden 
E-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. BAR-organisatie bewaakt
dagelijks de veiligheid en integriteit van haar 
elektronische berichtenverkeer. Alle e-mail berichten worden gecontroleerd op virussen. Desondanks kan de BAR-organisatie niet
garanderen dat het e-mail bericht juist,tijdig,
volledig en virusvrij wordt overgebracht.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. If you have received this message in
error, please inform us and delete 
its content. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If
you are not the intended recipient you 
are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance of the contents of this information is
strictly prohibited and may be unlawful. 
The community BAR-organisation is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this
communication nor for any delay in its receipt. 
This message shall not constitute any obligations.
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Van: Quak C. (Kees) <c.quak@Rotterdam.nl> 
Verzonden: vrijdag 29 januari 2021 13:08
Onderwerp: informatie aangaande het datalek in het landelijke systeem van GGDGHOR
Nederland
 

Geachte bestuurders,

Met onderstaande Q&A’s en via de aanvullende informatie in bijgaande infosheet willen we u de laatste
informatie geven aangaande het datalek in het landelijke systeem van GGDGHOR Nederland, dat alle GGD-en
in het land gebruiken. Het gaat om een landelijk systeem dat in beheer is bij GGD GHOR Nederland, vandaar
dat we ook geen andere info kunnen delen dan die via GGDGHOR Nederland bij ons bekend is.

Deze informatie mag ook gebruikt worden voor het informeren van uw raden.

Met vriendelijke groet,

Kees Quak

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
----

Veelgestelde vragen en antwoorden over
datadiefstal
Laatste update: 29 januari 2021 10.00 uur 

Hier vindt u veelgestelde vragen en de antwoorden over de datadiefstal die recent
heeft plaatsgevonden uit de systemen van de GGD. U kunt uw vraag vinden door te
navigeren via de linker kolom.

mailto:c.quak@Rotterdam.nl


We kunnen ons voorstellen dat de datadiefstal vragen oproept en mogelijk uw vertrouwen
in ons heeft geschaad. Dit vinden wij heel erg. We willen u zo goed mogelijk informeren
en daarom vullen wij deze veelgestelde vragen steeds aan met nieuwe informatie.

Er loopt op dit moment een politieonderzoek, waardoor we nog niet precies weten hoe
groot de datadiefstal is. Ook mogen we bepaalde details nog niet delen, omdat dit mogelijk
het onderzoek in gevaar brengt.

Heeft u een vraag die hier niet bij staat? Bel dan met ons speciale nummer: 085-1308226,
elke dag bereikbaar van 9:00 uur tot 21:00 uur.

HOE ZIT HET ECHT? EEN REPLIEK
 
Top 3 meest gestelde vragen

Wat is er precies gebeurd?
Er zijn persoonsgegevens gestolen door medewerkers van de GGD. Deze gegevens gaan
over het testen op het COVID-19-virus en mogelijk het bron- en contactonderzoek en
bevatten onder andere naam, adres, BSN, telefoonnummer, e-mailadres, testuitslag en
testlocatie. Of de gegevens ook zijn verkocht en om wiens gegevens het gaat, maakt deel
uit van het politieonderzoek. Meer informatie is te vinden op de site van de politie

Zijn mijn gegevens gestolen?
Dat kunnen wij nu nog niet zeggen. Dit maakt onderdeel uit van het politieonderzoek. Op
het moment dat vast komt te staan dat uw gegevens gestolen zijn, dan informeren wij u
daar over.

Wat zijn de mogelijke gevolgen? Welk risico loop ik als criminelen mijn
persoonsgegevens hebben? En waarop moet ik letten?

U loopt het risico slachtoffer te worden van oplichting. Criminelen bellen of mailen
u bijvoorbeeld uit naam van een voor u geloofwaardige instantie zoals uw bank. Ze
zouden uw vertrouwen kunnen winnen, omdat ze persoonlijke informatie noemen
(zoals uw geboortedatum of woonadres). Voordat u het weet, heeft u een betaling
voor iets gedaan – maar feitelijk op een phishinglink geklikt. Ontdek hier hoe u zich
kunt beschermen tegen phishing.
Een ander risico is identiteitsfraude. De fraudeur gebruikt uw persoonsgegevens
bijvoorbeeld om producten en diensten te krijgen op uw naam. Of om een
bankrekening te openen of een creditcard aan te vragen. Ontdek hier meer
informatie over identiteitsfraude.
Activeer tweestapsverificatie op uw social media accounts, e-mail. Een
overzichtelijke manier hoe u dit kunt inschakelen treft u hier aan.
Maakt u gebruik van WhatsApp? Criminelen maken steeds vaker gebruik van de
‘vriend in nood fraude’. Ons advies is om hier ook een extra beveiliging in te
stellen. Hoe u dat doet leest u hier.

Doe altijd aangifte als u slachtoffer wordt van cybercrime.
Vragen over de datadiefstal

Hoe is GGD GHOR Nederland er achter gekomen dat er werd gehandeld in
privégegevens afkomstig uit CoronIT

https://ggdghor.nl/actueel-bericht/ggd-en-haar-data-hoe-zit-het-echt-een-repliek/
https://www.politie.nl/mijn-buurt/nieuws/2021/januari/25/03-twee-medewerkers-aangehouden-voor-datadiefstal-ggd.html?geoquery=Utrecht&distance=5.0
https://www.politie.nl/themas/phishing.html
https://www.politie.nl/themas/phishing.html
https://www.politie.nl/themas/identiteitsfraude.html
https://www.politie.nl/themas/identiteitsfraude.html
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-tweestapsverificatie/
https://www.politie.nl/themas/whatsapp-fraude-vriend-in-noodfraude.html
https://faq.whatsapp.com/general/verification/how-to-manage-two-step-verification-settings


Naar aanleiding van vragen die ons zijn gesteld door een journalist van RTL nieuws.

Wat is er precies gebeurd?
Er zijn persoonsgegevens gestolen. Deze gegevens gaan over het testen op het coronavirus
en mogelijk het bron- en contactonderzoek en bevatten onder andere naam, adres, BSN,
testuitslag en testlocatie. Of de gegevens ook zijn verkocht en om wiens gegevens het gaat,
maakt deel uit van het politieonderzoek. Meer informatie is te vinden op de site van de
politie.

Hadden jullie dit zelf niet moeten ontdekken?
Wij controleren op verschillende manieren hoe onze medewerkers omgaan met de
informatie in onze systemen. En dat leidt tot de ontdekking van onregelmatigheden en tot
het nemen van maatregelen. Daarnaast beschermen we ons tegen aanvallen op onze
systemen van buitenaf. Deze diefstal is in onze controles niet naar voren gekomen.

Wat hebben jullie gedaan na deze vragen?
We hebben meteen onderzoek ingesteld. Vervolgens contact opgenomen met de politie,
aangifte gedaan en een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Vervolgens
hebben wij zelf controles uitgevoerd in onze systemen én volledige toegang verstrekt aan
de politie om de opsporing zo goed mogelijk plaats te kunnen laten vinden.

Welke privégegevens worden via welk medium/platform aangeboden?
Hierover kunnen wij voor nu geen uitspraken doen, dit is onderdeel van het onderzoek van
politie en justitie.

Van hoeveel mensen zijn privégegevens verkocht?  In welke periode?
Hierover kunnen wij voor nu geen uitspraken doen, dit is onderdeel van het onderzoek van
politie en justitie.

Hoeveel GGD-medewerkers hebben in deze privégegevens gehandeld?
Hierover kunnen wij voor nu geen uitspraken doen, dit is onderdeel van het onderzoek van
politie en openbaar ministerie.

Welke actie is genomen richting de betreffende medewerkers?
Er zijn in ieder geval twee medewerkers gearresteerd. Maar onderzoek van politie en
justitie loopt. Zij zullen hierover communiceren zodra ze dat kunnen.
Vragen over systemen

Uit welke systemen is er sprake geweest van datadiefstal?
Het gaat om CoronIT. Dit is het administratiesysteem voor het testen en vaccineren en de
communicatie hierover. Dus wanneer u een afspraak maakt voor een COVID-19-test via
het callcenter, de COVID-19-test website of een arts, komen uw persoonsgegevens in
CoronIT. Ook wanneer u een afspraak maakt voor een vaccinatie.

Daarnaast lijkt er ook sprake te zijn van diefstal van persoonsgegevens uit HPZone. We
hebben vernomen dat gestolen persoonsgegevens worden aangeboden, maar hebben nog
niet kunnen vaststellen dat ze feitelijk verhandeld zijn. Dat is onderwerp van het
onderzoek dat de politie nu doet.

HPZone is een elektronisch dossier wat de GGD’en gebruiken om het bron- en
contactonderzoek uit te voeren. Als iemand een positieve testuitslag heeft en deze gemeld
wordt bij de GGD, dan wordt een dossier van deze persoon in HPZone aangemaakt.

Zijn mijn gegevens wel veilig bij jullie?



Geen enkel IT-systeem is onfeilbaar. De GGD doet alles wat in haar vermogen ligt om
ervoor te zorgen dat gegevens van mensen die zich laten testen in veilige handen zijn.
Daarom hebben we ook na dit incident maatregelen genomen. Om dit soort incidenten in
de toekomst te voorkomen. Maar helaas kunnen we dit niet 100% uitsluiten. Hoe wij
ervoor zorgen dat uw gegevens zo veilig mogelijk zijn, leest u bij het kopje Beveiliging.

Zijn de systemen voor testen, bron- en contact onderzoek en vaccineren strikt
gescheiden?
Gegevens van testen en vaccineren bevinden zich in CoronIT. De medische gegevens die
bij vaccinaties worden vastgelegd zijn afgeschermd en niet zichtbaar voor medewerkers
die zich met testen bezighouden. Wel is er een koppeling waardoor een testuitslag altijd te
zien is, wanneer iemand in het systeem kijkt bij een vaccinatie afspraak. Dit is zo ingericht
omdat het nodig kan zijn om te bepalen of iemand gevaccineerd kan worden.

De gegevens van het Bron- en contactonderzoek bevinden zich in HPZone.

Hoeveel Nederlanders staan er in CoronIT en HPzone?
In CoronIT staan gegevens van circa ca. 5,5 miljoen mensen. In HPZone van circa 1
miljoen

Hoeveel medewerkers hebben toegang tot CoronIT?
In totaal gaat dit om ca. 26.000 medewerkers. Zowel bij de GGD’en als bij bedrijven die
gecontracteerd zijn voor de COVID-19-bestrijding.

Wat doen de medewerkers in CoronIT en HPZone?
Medewerkers van het callcenter die telefoontjes ontvangen kunnen via CoronIT
testafspraken en vaccinatieafspraken maken. Verder kunnen de medewerkers die uitgaande
telefoontjes plegen de testuitslagen zien, zodat ze die kunnen meedelen.
Bron- en contactonderzoekers leggen alle gegevens rondom een besmetting vast in
HPZone.
CoronIT

Wat is er precies gestolen uit CoronIT?
CoronIT is het administratiesysteem voor het test- en vaccinatieproces. Het gaat daarbij
om de persoonsgegevens van losse personen. Niet om het downloaden van complete
datasets. Er zijn twee verdachten gearresteerd op verdenking van het te koop aanbieden
van persoonsgegevens uit de systemen die de GGD gebruikt voor de COVID-19 testen.

Is het normaal dat zoveel medewerkers toegang hebben tot deze gegevens? En
waarom is dit nodig?
De GGD’en willen het COVID-19-virus zo goed mogelijk bestrijden. Daarbij zijn zeer
veel medewerkers betrokken. Elke callcenter medewerker die telefoontjes aanneemt
(inbound) moet afspraken kunnen maken. En iedere callcenter medewerker die mensen
belt (outbound) moet uitslagen door kunnen gegeven als deze binnen zijn.

Wat doen we aan extra controles in CoronIT?
We verbeteren onze systemen continue. Aan de hand van dit incident hebben we wederom
verdere aanscherpingen gedaan. We maken de mogelijkheden om te zoeken naar mensen
in de systemen veel beperkter door de zoekfunctie aan te passen. De zoekacties die gedaan
worden, worden gelogd. FOX IT doet op dit moment forensisch onderzoek naar onze
logging (de handelingen die in het systeem verricht zijn). En tot de lancering van vol-
automatisch en continu controleren eind maart, blijft FOX IT voor ons de loggings
controleren. Zo proberen we verdacht gedrag te ontdekken. Bovendien hebben we een



team dat 7 dagen per week handmatig verdachte handelingen opspoort.

Wat betekent het beperken van de toegang voor de toegankelijkheid van testen en
bron- en contactonderzoek?
Beperkingen in toegang van mensen tot gegevens vertraagt de snelheid waarmee wij ons
werk kunnen doen en verlengt de doorlooptijden. Bijvoorbeeld de snelheid waarmee we
testuitslagen kunnen doorgeven en testafspraken kunnen maken.

 
HPZone

Waarom werken jullie (nog) met HPZone?
HPZone was het enige systeem dat voorhanden was om in maart 2020 in vliegende vaart
aan de slag te gaan. We hebben aan het begin geconstateerd dat HPZone niet aan de eisen
van deze tijd voldoet, hebben aanpassingen gepleegd, maar wisten ook dat een nieuw
systeem nodig was.

We waren al bezig om over te gaan naar een nieuw, beter systeem. Dat zal versneld gaan
gebeuren. Het exacte moment dat we overgaan kunnen wij nog niet noemen.

Wie heeft er allemaal toegang tot HPZone?
In HPZone hebben de eigen GGD-artsen en verpleegkundigen toegang en alle (tijdelijke)
medewerkers die bron- en contactonderzoek doen.

Klopt het dat er datasets uit HPZone zijn aangeboden?
We hebben vernomen dat datasets worden aangeboden, maar hebben nog niet kunnen
vaststellen dat ze feitelijk verhandeld zijn. Dat is onderwerp van het onderzoek dat de
politie nu doet.

Hoe kan het dat er sprake is van het exporteren van een dataset?
In CoronIT kan dit niet. In HP Zone kon dit wel.
Om een goed beeld te hebben van de COVID-19 crisis maken GGD-epidemiologen
rapportages op basis van datasets. De meeste daarvan zijn anoniem en bevatten alleen
aantallen. Daarnaast krijgen GGD’en als zij dat willen exports van de gegevens van
mensen die in hun GGD-regio getest of gevaccineerd zijn, zodat zij die kunnen gebruiken
voor het maken van rapporten voor bijvoorbeeld de gemeenten. De rechten worden
beheerd door de GGD’en en de exports worden gelogd.

Klopt het dat die functie nu is uitgezet?
Ja, de belangrijkste export mogelijkheden hebben we uitgezet. We werken ook aan het
aanpassen van alle overige exportmogelijkheden. De rechten voor gebruik van de
resterende, benodigde exportfunctionaliteit zijn aan minder mensen toegekend op basis
van beperktere rollen.

Wat betekent het afsluiten van deze export functie voor het werk van BCO-mensen?
Onder andere de werkverdeling is per direct lastiger geworden.

HP Zone en HP Zone Lite. Wat is het verschil?
HP Zone Lite is een variant van HPzone waarmee alleen COVID19 data beschikbaar
wordt gesteld aan gebruikers.

Waarom hebben jullie HPZone Lite geïmplementeerd (in augustus)?
HPZone Lite is bedoeld om grote aantallen medewerkers makkelijk te laten werken aan
bron- en contactonderzoek. In de eerste golf liepen GGD regio’s over en konden andere
GGD regio’s hen niet helpen. Dat hebben we opgelost in HPZone Lite, door het systeem



zo in te richten dat GGD’en elkaar wel konden helpen. hierdoor konden veel meer bron-
en contactonderzoeker hun werk doen.

Kan een medewerker van GGD-regio Groningen in een bron-en contactonderzoek
casus van GGD regio Utrecht?
Nee, in principe niet. Soms blijven bron- en contactmedewerkers toegang houden tot
gegevens van GGD-regio’s, waar ze eerder voor gewerkt hebben. Zodat ze snel weer
kunnen inspringen als dit nodig is voor virusbestrijding.

Wat gaan jullie doen om de tijd tot de introductie van het nieuwe systeem wel veilig
te overbruggen?
GGD GHOR Nederland heeft een gespecialiseerd bureau opdracht gegeven tot het in kaart
brengen en realiseren van alle noodzakelijke wijzingen om het systeem te laten voldoen
aan veiligheidseisen.

 
Persoonlijke gegevens

Welke informatie van mensen staat in Coronit en HP Zone?
In CoronIT staan onder andere naam, adres, woonplaats, telefoonnummer/e-mailadres,
BSN, geslacht, geboortedatum, test- en/of vaccineerafspraken en testresultaten. Contra-
indicaties en COVID-19 klachten.

In HPZone staan naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum en
BSN van een persoon. Verder wordt in HPZone ook de informatie uit de bron- en
contactonderzoek gesprekken vastgelegd. Dit is onder andere: noodzakelijke medische
gegevens (bijvoorbeeld klachten/symptomen en huisarts), waar iemand is geweest en met
wie hij/zij in contact is geweest. Ook wordt informatie vastgelegd van bron(nen) en nauwe
contacten.

De gegevens zoals geregistreerd in CoronIT zijn opgenomen in de privacyverklaring
CoronIT. Hetzelfde geldt voor HPZone, deze zijn terug te vinden in de privacyverklaring
van bron- en contactonderzoek in het kader van COVID-19.

Waarom zijn mijn volledige persoonsgegevens en BSN nodig voor het maken van een
testafspraak?
Volledige persoonsgegevens zijn nodig, zodat wij zeker weten dat wij een test of
vaccinatie afspraak maken met de juiste persoon.

Het BSN is belangrijk, zodat in ons systeem automatisch de juiste persoonsgegevens
geregistreerd worden in plaats van dat alle persoonsgegevens handmatig ingevoerd moeten
worden (met het risico op administratieve fouten). Daarnaast is het BSN gekoppeld aan
DigiD, wat het mogelijk maakt om de uitslag online in te zien. Het woonadres is nodig,
zodat we de uitslag ook per brief kunnen toesturen indien er onverhoopt een verkeerd
telefoonnummer is geregistreerd en daardoor iemand de uitslag niet heeft kunnen
ontvangen.

Welke gegevens van een persoon kunnen de medewerkers inzien?
Dat hangt van de rol van de gebruiker af: De gebruiker ziet alleen die gegevens die hij of
zij op dat moment voor zijn werk nodig heeft. Voor mensen die werken bij het callcenter
dat testafspraken maakt zijn bijvoorbeeld de gezondheidsverklaringen die voor vaccinaties
worden ingevuld niet zichtbaar. Registratie van bijwerkingen is alleen toegankelijk voor
mensen met medische autorisatie.



Staan de gegevens van alle Nederlanders in CoronIT en HPZone?
Nee, in CoronIT staan alleen de gegevens van personen die een test of vaccinatie afspraak
bij de GGD hebben gemaakt.

In HPZone staan alleen de gegevens van de personen die een positieve COVID-19 test
hebben ontvangen en van mensen die als huisgenoot of als nauw contact uit bron- en
contactonderzoek kwamen.

 
Beveiliging

Welke controle mechanismen hebben jullie om datadiefstal te voorkomen in Coronit
en HP Zone?
Dat zijn er verschillende:

Mensen moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanleveren en een
geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Daarmee is duidelijk dat ze aansprakelijk
zijn op het moment dat zij zich niet aan de voorwaarden van de overeenkomst
houden
Privacy en geheimhouding zijn een doorlopend onderwerp van onze trainingen en
tijdens gesprekken.
Wij controleren het gebruik van onze systemen door de medewerkers, en hebben
onze controles steeds verder verbeterd. Vanwege het belang van de virusbestrijding
en de gevraagde snelheid zijn wij – op diverse manieren – met steekproefsgewijze
controles van start gegaan. Specifiek over Coronit heeft de Autoriteit
Persoonsgegevens ons in oktober vragen gesteld. Deze hebben wij beantwoord,
waarna er tot een paar dagen geleden geen aanvullende vragen zijn gesteld over de
werkwijze. De manier waarop wij in Coronit en HPZone controleren verschilt. Dat
komt door de technische mogelijkheden
Alleen mensen die voor hun werk inzage moeten hebben in een persoonsdossier
voor hun werk, mogen dit dossier inzien. Hierop controleren we zoals gezegd
steekproefsgewijs. Bij niet voor het werk noodzakelijke inzage volgt ontslag en
indien nodig aangifte. Enkele tientallen mensen zijn om die reden ontslagen.
We verwachten we eind maart systemen te implementeren die automatisch en
continue niet-noodzakelijke toegang controleren. Om zo verdacht gedrag op te
sporen

Hoe gaat de GGD voorkomen dat de illegale handel van gegevens uit CoronIT en
HPzone in de toekomst kan plaatsvinden?
We werken intensief samen met de politie om daders op te sporen en er voor te zorgen dat
gegevens niet verder gedeeld kunnen worden. Daarnaast zijn we continu bezig om onze
werkprocessen te verbeteren en de veiligheid van onze systemen te vergroten. Welke
maatregelen we precies nemen kunnen we, omwille van de veiligheid, niet toelichten.
Anders dan de maatregelen die we reeds noemen.

 
Testen

Kan ik me nog wel veilig laten testen?
Ja, het is belangrijk dat u zich laat testen, vaccineren en deelneemt aan bron- en



contactonderzoek. De datadiefstal gaat om incidenten, waarbij we alles op alles zetten om
daders aan te geven en voorzorgsmaatregelen te treffen. We zijn continu bezig om onze
werkprocessen te verbeteren en de veiligheid van onze systemen te vergroten.

Ik heb een COVID-19 test gedaan bij een andere organisatie dan de GGD. Staan
mijn gegevens nu ook in jullie systemen?
Als uw testuitslag negatief is niet. Als u een positieve testuitslag had, dan worden uw
gegevens in HPZone opgenomen. Alleen positieve uitslagen zijn andere organisaties
verplicht aan ons te melden.

Ik heb een test gedaan en was negatief. Sta ik dan ook in het systeem?
Als u zich bij de GGD heeft laten testen en de uitslag was negatief dan staat u in CoronIT.
Als u zich bij een andere partij heeft laten testen en uw uitslag was negatief dan staat u niet
in onze systemen.

 
Vaccineren

Kan ik me nog wel veilig laten vaccineren?
Ja, het is belangrijk dat u zich laat testen, vaccineren en deelneemt aan bron- en
contactonderzoek. De datadiefstal gaat om incidenten, waarbij we alles op alles zetten om
daders aan te geven en voorzorgsmaatregelen te treffen. We zijn continu bezig om onze
werkprocessen te verbeteren en de veiligheid van onze systemen te vergroten.

Hebben evenveel mensen toegang tot mijn gegevens bij vaccineren als bij de
COVID19-testen?
Gegevens van zowel testen en vaccineren bevinden zich in CoronIT. De medische
gegevens die bij vaccinaties worden vastgelegd zijn afgeschermd en niet zichtbaar voor
medewerkers die zich met testen bezighouden. Wel is er een koppeling waardoor een
testuitslag altijd te zien is, wanneer iemand in het systeem kijkt bij een vaccinatie afspraak.
Omdat dat nodig kan zijn om te bepalen of u gevaccineerd kunt worden.

 
Hoe helpen wij u?

Wat doet u om te voorkomen dat mensen van wie nu de gegevens in omloop kunnen
zijn, geen slachtoffer worden van fraude?
We werken intensief samen met de politie om daders op te sporen en er voor te zorgen dat
gegevens niet verder gedeeld kunnen worden. Verder proberen we op deze pagina tips te
geven hoe men zich kan wapenen tegen cybercriminelen.

Op het moment dat vast komt te staan dat uw gegevens gestolen zijn, dan zullen wij u
hierover informeren.

Kunnen jullie controleren of mijn gegevens gestolen zijn bij de datadiefstal?
Nee, dat kunnen wij op dit moment niet. De politie doet namelijk nog onderzoek naar
welke gegevens gestolen zijn. Het is nu nog onduidelijk welke data er gestolen zijn en om
wiens gegevens het gaat. Het is onze plicht om mensen te informeren als hun gegevens
betrokken zijn bij datadiefstal. Maar daar valt nu helaas nog niets over te zeggen.

Kunnen mijn gegevens ook verwijderd worden uit jullie systemen nadat ik getest ben
/ er bron- en contact onderzoek heeft plaatsgevonden ?



U heeft het recht om een verzoek te doen tot verwijdering of anonimisering van uw
gegevens. Let wel, met het anonimiseren of verwijderen van uw gegevens is het voor de
GGD minder goed mogelijk om de verspreiding van het virus te monitoren of tegen te
gaan.

Wilt u dit toch, dan is hier een procedure voor via uw regionale GGD. U kunt hiervoor
contact opnemen met uw regionale GGD. U vindt deze contactgegevens op www.ggd.nl.

Ik wil een klacht indienen over de manier waarop jullie met mijn persoonsgegevens
omgaan.
Dat kan. U kunt zich wenden tot onze functionaris gegevensbescherming via
fg@ggdghor.nl.

Krijg ik een vergoeding als blijkt dat mijn data bij de datadiefstel zijn betrokken?
Daarover kunnen we nu nog niets zeggen. De politie doet op dit moment namelijk nog
onderzoek naar de datadiefstal. Als het daadwerkelijk zou gaan om uw gegevens, wordt u
hierover geïnformeerd.

Welk risico loop ik als criminelen mijn persoonsgegevens hebben? En waarop moet
ik letten?
De website van de politie beschrijft de mogelijke gevolgen goed:

U loopt het risico slachtoffer te worden van oplichting. Criminelen bellen of mailen u
bijvoorbeeld uit naam van een voor u geloofwaardige instantie zoals uw bank. Ze zouden
uw vertrouwen kunnen winnen, omdat ze persoonlijke informatie noemen (zoals uw
geboortedatum of woonadres). Voordat u het weet, heeft u een betaling voor iets gedaan –
maar feitelijk op een phishinglink geklikt. Ontdek hier hoe u zich kunt beschermen tegen
phishing.
Een ander risico is identiteitsfraude. De fraudeur gebruikt uw persoonsgegevens
bijvoorbeeld om producten en diensten te krijgen op uw naam. Of om een bankrekening te
openen of een creditcard aan te vragen. Ontdek hier meer informatie over identiteitsfraude.
Activeer tweestapsverifcatie op uw social media accounts, e-mail. Een overzichtelijke
manier hoe u dit kunt inschakelen treft u hier aan.
Maakt u gebruik van WhatsApp? Criminelen maken steeds vaker gebruik van de ‘vriend
in nood fraude’. Ons advies is om hier ook een extra beveiliging in te stellen. Hoe u dat
doet leest u hier.

Doe altijd aangifte als u slachtoffer wordt van cybercrime.

Ik ben onlangs slachtoffer geworden van phishing/cybercrime. Kan dit komen
doordat de GGD mijn gegevens had? En wat moet ik doen?
Als u slachtoffer bent van phishing/cybercrime, doe dan altijd aangifte op het
politiebureau.
De politie doet op dit moment namelijk nog onderzoek naar welke gegevens gestolen zijn
bij de GGD. Het is nu nog onduidelijk welke data er gestolen zijn en om wiens gegevens
het gaat.

Wat kan ik doen als ik zie dat iemand online of via een chatdienst persoonsgegevens
verkoopt?
Bel direct de politie op 0900 8844. Of anoniem op 0800 7000. Melding doen, heeft altijd
zin. Hiermee voorkomt u slachtoffers en kan de politie direct verdachten opsporen en hun
criminele praktijken stoppen.

 
Onze medewerkers

http://www.ggd.nl/
mailto:fg@ggdghor.nl
https://www.politie.nl/themas/phishing.html
https://www.politie.nl/themas/phishing.html
https://www.politie.nl/themas/identiteitsfraude.html
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-tweestapsverificatie/
https://www.politie.nl/themas/whatsapp-fraude-vriend-in-noodfraude.html
https://www.politie.nl/themas/whatsapp-fraude-vriend-in-noodfraude.html
https://faq.whatsapp.com/general/verification/how-to-manage-two-step-verification-settings
https://faq.whatsapp.com/general/verification/how-to-manage-two-step-verification-settings


Klopt het dat u uw medewerkers verbiedt om te spreken met de pers of onder druk
zet om dit niet te doen?
Nee, dit klopt niet. Wij staan alle pers te woord. Daarbij vragen wij onze medewerkers om
in geval van persvragen contact op te nemen met onze persvoorlichters.

Klopt het dat u medewerkers boetes oplegt als ze naar buiten treden over hun werk?
Nee, dit klopt niet. Wel is het zo dat al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring
ondertekenen. Dat doen we omdat onze medewerkers met gevoelige informatie zoals
persoonsgegevens omgaan.

 
Contact

Met wie kan ik contact opnemen voor vragen en klachten?
Heeft u vragen dan adviseren wij u om deze lijst met veelgestelde vragen goed door te
nemen. Zit het antwoord op uw vraag er niet bij, neemt u dan contact op met het speciale
nummer voor deze datadiefstal: 085-1308226  elke dag bereikbaar van 9:00u tot 21:00u.

 
 
 
Met vriendelijke groet,

drs Kees Quak
Directieadviseur 
Gemeente Rotterdam
GGD Rotterdam-Rijnmond
Het Timmerhuis, Halvemaanpassage 90
Postbus 70032 3000 LP Rotterdam
Telefoon 010-4339289
Mobiel 06-20643921 
Website www.ggdrotterdamrijnmond.nl

Taken van de GGD Rotterdam-Rijnmond worden krachtens een gemeenschappelijke regeling door de gemeente
Rotterdam uitgevoerd
 

Vindt u deze informatie onduidelijk? Wij geven graag een toelichting.
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder dit bericht.

http://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/
https://twitter.com/GGD_RR
https://nl-nl.facebook.com/GGDRR
https://www.linkedin.com/in/keesquak/


 
 
 
 
 

 

GGD en haar data – Hoe zit het echt? 
Een repliek 

 
 

GGD-medewerkers opereren al ruim 10 maanden in de vuurlinie, net als al die andere 
zorgprofessionals. Met man en macht wordt gewerkt aan dat ene ultieme doel: het coronavirus 
bestrijden. Een missie waar wij vol voor gaan door te testen, vaccineren en het doen van bron- en 
contactonderzoek. Deze week zijn wij allemaal opgeschrikt door het bericht over het onzorgvuldig 
omgaan met bijzondere persoonsgegevens en het stelen van data uit onze GGD-systemen. Een 
uitermate serieus en schokkend incident. Er is sprake van een ernstig misdrijf met grote impact. Voor 
ons en eigenlijk voor iedereen in Nederland. 

 

De afgelopen week is er veel gesproken, geschreven en gespeculeerd over deze zaak. Verhalen over 
de GGD en de veiligheid en beveiliging van onze data en ICT-systemen volgden elkaar in rap tempo 
op. Verhalen vol feiten en verzinsels, onjuistheden en onvolledigheden, terechte  en onterechte 
kritiek. Maar hoe zit het nu echt? Een repliek.  

 

Spijt 

Deze ernstige situatie roept heel begrijpelijk allerlei emoties op. Bij ons als GGD’ers en ook bij 
mensen in Nederland. Mensen die zich hebben laten testen, vaccineren en mee hebben gedaan aan 
bron- en contactonderzoek. Emoties als verontwaardiging, verdriet en frustratie. Bezorgdheid en 
boosheid. Ongeloof en onbegrip. Wij begrijpen dat heel goed. Wij voelen ook die pijn. Het spijt ons 
dat dit zo heeft kunnen gebeuren. Omdat dit afleidt van waar we ons in het land allemaal mee bezig 
zouden moeten houden: ervoor zorgen dat we dat verwoestende en ontwrichtende coronavirus 
onder controle krijgen én houden. Daar zou alle focus en energie op gericht moeten zijn. Ook die van 
ons.  

 

Hart voor de publieke gezondheid 

Het versterken van de publieke gezondheid en de veiligheid. Dat is de taak en rol van GGD’en in ons 
Nederlandse systeem. Een taak en rol die wij met hart en ziel uitoefenen. De gezondheid van ons 
allemaal drijft ons. Daarom zijn wij al maandenlang in de weer. Alle dagen van de week. Met vele 
duizenden mensen. En dat aantal groeit nog iedere dag. Duizenden gedreven mensen die hart 
hebben voor hun werk en de publieke gezondheid. Duizenden mensen die zich volledig focussen op 
het bestrijden van het coronavirus. Daar is alles wat we doen op gericht. Voorkomen dat mensen ziek 
worden. Of erger. Op een integere en betrokken manier.  

 

Geen bewijs grootschalige verkoop of verhandeling 

Maar de zaken zijn zoals ze zijn. Niet iedereen blijkt met deze integere en betrokken intentie bezig te 
zijn geweest. Mensen die werken voor een GGD zijn op een onjuiste en onzorgvuldige manier 



 
 
 
 
 

 

omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens van burgers zijn gestolen. En het lijkt erop dat 
zij die gegevens uit onze GGD-systemen te koop hebben aangeboden of gedeeld met onbevoegden. 
Voor de duidelijkheid: wij (GGD en politie en justitie) hebben vernomen dat er datasets worden 
aangeboden, maar er is niet waargenomen dat deze ook daadwerkelijk zijn verkocht of verhandeld. 
Dit is allemaal nog onderdeel van het grootschalige en grondige onderzoek van politie en justitie. Zij 
nemen deze situatie zeer hoog op. En daar zijn wij blij mee. 

 

De gelegenheid maakt de dief 

Hoe het ook precies blijkt te zitten, wij kunnen er niet omheen dat dit heeft kunnen gebeuren. 
Mensen hebben misbruik kunnen maken van data omdat ze daar ruim toegang toe hadden. De 
gelegenheid maakt de dief. Wij hebben naar eer en geweten keihard gewerkt en keihard ons best 
gedaan. Maar het was niet genoeg. Er zijn fouten gemaakt. Daar lopen wij niet voor weg.  

Wij willen hier wel wijzen op de context waarin wij keuzes hebben gemaakt en hebben moeten 
maken. Het coronavirus golfde en golft nog steeds over het land. Al onze focus lag op de gezondheid 
van ons allemaal en het bestrijden van het virus. Ervoor zorgen dat zoveel mensen zo snel mogelijk 
getest konden worden. Dat was de opdracht die we kregen. In die strijd hebben we lastige keuzes 
moeten maken over systemen en de inrichting daarvan.  

En waar keuzes worden gemaakt, worden óók fouten of verkeerde keuzes gemaakt. Niet bewust of 
opzettelijk. Maar wel fouten of verkeerde keuzes, omdat je achteraf moet constateren dat ze tot 
onwenselijke situaties hebben geleid. Zoals nu. Kwaadwillenden zijn moedwillig en onrechtmatig aan 
de haal gegaan met persoonsgegevens. Dat had niet mogen gebeuren. 

 

Twee systemen 

GGD’en werken met twee systemen. CoronIT en HPZone. CoronIT is het administratiesysteem voor 
het test- en vaccinnatieproces en de communicatie hierover. Dus als iemand een afspraak maakt 
voor een coronatest of een vaccinatieafspraak, komen zijn of haar persoonsgegevens in CoronIT. 
Daarnaast werken we met HPZone. Dat is een elektronisch dossier dat we gebruiken bij het bron- en 
contactonderzoek. Speciaal voor de bestrijding van de coronapandemie wordt er gewerkt met een 
uitgeklede versie van HPZone: HPZone Lite.  

 

CoronIT 

CoronIT is een relatief nieuw systeem. Hier zijn de GGD’en mee gaan werken toen wij de opdracht 
kregen van het ministerie van VWS om mensen te gaan testen op het coronavirus. Dit was tot dat 
moment geen rol van de GGD. Alles is in zeer korte tijd en onder zeer hoge druk opgetuigd. Want het 
virus wachtte niet. Er moesten zo snel mogelijk teststraten komen. En een systeem waarin de 
gegevens kwamen te staan. Een goed en veilig systeem– en dat is het ook.  

Is het perfect? Zeker niet. Werken we continu aan het verbeteren van het systeem? Bijvoorbeeld op 
het gebied van informatieveiligheid en privacy, controles en analyses? Absoluut. Overigens zijn er in 
het najaar van 2020 naar aanleiding van berichten in de media vragen aan ons gesteld door de 



 
 
 
 
 

 

Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over CoronIT. Deze vragen hebben wij beantwoord, waarna de AP 
geen aanvullende vragen had. 

Voor zover wij nu kunnen overzien zijn er persoonsgegevens van individuen uit CoronIT gehaald. 
Geen datasets met gegevens van duizenden (of meer) mensen. En voor zover wij nu kunnen overzien 
heeft dit weinig tot niets te maken met het falen, disfunctioneren of de eventuele onveiligheid van 
het systeem. In dit geval gaat niet om systeemfouten, maar om boosaardige opzet en de drang om 
over de rug van anderen wat te verdienen.  

Als kwaadwillende mensen moedwillig gegevens uit een systeem halen, dan is dat bijna niet te 
voorkomen. Elk systeem is zo sterk als de zwakste schakel en meestal zijn de mensen de zwakste 
schakel. Dat lijkt ook in dit geval zo te zijn. Wij zijn blij dat er afgelopen weekend – toen bekend werd 
dat er persoonsgegevens buiten onze ‘poorten’ terecht waren gekomen -  direct twee mensen zijn 
gearresteerd. En afgelopen week nog meerdere. 

 

HPZone 

En dan hebben we nog HPZone. Een systeem uit 2003. Een systeem dat al jarenlang gebruikt werd 
door 23 GGD’en voor de infectieziektebestrijding. Een systeem waar een kleine groep artsen en 
verpleegkundigen mee werkte als ze te maken kregen met een lokale uitbraak van een infectieziekte. 
Een systeem dus voor en van specialisten waar zij al buitengewoon lange tijd op zeer kleine schaal en 
binnen elke GGD apart probleemloos mee werkten. 

Toen corona uitbrak is er onder hoge druk en in korte tijd  de keuze gemaakt om HPZone als basis te 
blijven gebruiken voor het uitvoeren van bron- en contactonderzoek; dit werd HPZone Lite. We 
hadden niks beters. Zo konden we snel van start en snel handelen. En dat wilden wij ook, want 
corona dreigde ons land te overspoelen.  

En ja, wij weten en wisten dat HPZone (Lite) niet geschikt is om zo grootschalig en zo intensief te 
worden gebruikt als nu nodig is bij het bestrijden van de coronapandemie. Daar zijn wij al maanden 
heel transparant en eerlijk over. Als geen ander kennen wij de beperkingen van het systeem. Het is 
echter onvermijdelijk dat HPZone een relatief open systeem is. Dit is nodig om dat te doen waar het 
systeem bij moet helpen: infectieziektebestrijding. Dus daar is bij de keuze van de inrichting vanuit 
gegaan. Ook toen in plaats van een handvol gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen duizenden 
mensen in het systeem gingen werken.  

Van die openheid hebben bepaalde lieden nu misbruik gemaakt. Zij hebben tegen de regels en 
voorschriften in persoonsgegevens uit HPZone gehaald en die te koop aangeboden. Om hoeveel 
gegevens het gaat en van wie, daar kunnen we nu nog niets over zeggen. De fout zit hier in de 
menselijke keuze om iets volstrekt laakbaars te doen in combinatie met een systeem dat relatief 
open (en daardoor kwetsbaar) is. 

Dat is ook precies de reden waarom we - samen met het ministerie van VWS -  al maanden werken 
aan een nieuw systeem. Een systeem dat voldoet aan de huidige eisen (qua veiligheid en 
gebruikersvriendelijkheid) en omstandigheden (het indammen van een landelijke pandemie waar 
duizenden mensen dagelijks mee bezig zijn). Alles is erop gericht om dit systeem GGD Contact – 
samen met het bijbehorende BCO-portaal – in maart operationeel te hebben voor de 
coronabestrijding. Dan kunnen we afscheid nemen van HPZone Lite bij de bestrijding van de 



 
 
 
 
 

 

coronapandemie. Het is uiteraard wel belangrijk dat dit systeem dezelfde functionaliteiten heeft die 
cruciaal zijn in deze pandemiebestrijding. Zoals de koppeling met het RIVM. Daar werken we ook aan. 

 

En nu? 

Nu gaan we in eerste instantie ‘gewoon’ door met het bestrijden van de pandemie. En daarbovenop 
werken we met vereende krachten aan het vergroten en verbeteren van de veiligheid van onze 
systemen en het opsporen van onrechtmatigheden. We werken nauw en intensief samen met politie, 
justitie en data- en cybercrimespecialisten om fouten die zijn gemaakt door mensen én systemen te 
traceren. Mensen die buiten hun boekje zijn gegaan zullen worden ontslagen. Heel simpel. En 
zwakke plekken in de beveiliging zullen worden opgespoord en verstevigd.  

We nemen allerlei beheermaatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid beter te kunnen 
waarborgen. Bepaalde functionaliteiten gaan ‘op slot’ voor de meeste gebruikers. Helemaal ‘op slot’ 
kunnen we HPZone Lite niet zetten. Eenvoudigweg omdat we dan de infectieziektebestrijding in het 
slot zouden gooien. Dat mag natuurlijk nooit gebeuren. Het virus is nog allesbehalve onder controle. 
Bovendien laten we een externe audit uitvoeren naar het gebruik van de data door de GGD en onze 
partners.  

Door al deze daden willen wij het vertrouwen herstellen. Want juist omdat wij staan voor die 
publieke gezondheid, weten wij als geen ander dat vertrouwen een cruciaal element is om onze rol in 
de virusbestrijding goed te vervullen. We kunnen er niet omheen. Door deze datadiefstal heeft het  
vertrouwen van mensen in de GGD en in het werk dat we doen een forse deuk opgelopen. Zij vragen 
zich – begrijpelijkerwijs – af of hun zeer gevoelige en persoonlijke informatie bij ons wel in veilige 
handen is. Het heeft nu topprioriteit om die veiligheid te vergroten en het vertrouwen te herstellen.  

 

Speciaal nummer voor mensen met vragen 

Wij begrijpen heel goed dat mensen van wie de gegevens in onze systemen zitten ongerust zijn en 
vragen hebben. Daarom hebben wij een speciaal telefoonnummer ingesteld waar zij terecht kunnen 
met hun vragen en zorgen. Dit nummer is vanaf 29 januari 2021 bereikbaar van 09.00 tot 21.00 uur, 
7 dagen in de week.  
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