
 
 

INFO BIJ VERGELIJKEND OVERZICHT BEELDBELAPPLICATIES 

Herwig Claeys 

Hieronder vind je verduidelijking wat betreft enkele kenmerken die vermeld worden in het 
vergelijkend overzicht van beeldbelapplicaties. 

GDPR COMPLIANT 

Voldoet de beeldbelapplicatie aan de GDPR (de Europese ‘General Data Protection Regulation’)?  
Hoewel een online software toepassing in principe veilig kan zijn, betekent dit niet automatisch dat 
ze voldoet aan de GDPR. Zo kan een beeldbelverbinding via bijvoorbeeld Skype wel veilig zijn, maar 
toch beantwoordt ze niet aan de voorschriften. O.a. omdat het dataverkeer via servers buiten Europa 
kan verlopen en omdat persoonsgegevens (zoals ‘wie belde met wie’) opgeslagen worden door 
Microsoft (de aanbieder van Skype).  
 
Veel Nederlandse beeldbelaanbieders voldoen aan de NEN7510 normen. Dit zijn specifieke normen 
ontwikkeld voor informatiebeveiliging van de zorgsector in Nederland. Deze garanderen in de meeste 
gevallen een zeer goede beveiliging, maar ze zijn niet gelijk aan de GDPR-voorschriften.  
 
Neem als uitgangspunt dat de organisatie die beeldbellen wil aanbieden (de ‘gegevens-
verantwoordelijke’ volgens de GDPR) aan de beeldbelaanbieder vraagt naar een schriftelijke 
overeenkomst waarin verklaard wordt dat de applicatie ‘GDPR compliant’ is. Moest er later 
vastgesteld worden dat er toch een inbreuk op de GDPR plaatsgevonden heeft, dan is de aanbieder 
hiervoor verantwoordelijk.   

BEVEILIGING VERBINDING 

Een aantal beeldbeltoepassingen gebruiken AES (Advanced Encryption Standard) encryptie 
(versleuteling), die van hoge kwaliteit is. Bij andere aanbieders was niet duidelijk welk type 
versleuteling er gebruikt wordt. Daarom staat daar enkel ‘encryptie’.  
 
Ter info: recent worden er door beveiligingsexperten nogal wat vragen gesteld bij de kwaliteit van de 
versleuteling bij WhatsApp.  

GESPREK OPSLAAN 

Een beeldbelgesprek kan in principe opgeslagen worden. 
 
Een beeldbelgesprek niet opslaan is hoe dan ook de veiligste optie, want zelfs al zou een server 
gehackt worden dan vallen de gesprekken niet meer te achterhalen. Daarom staat deze optie 
standaard uit voor de hele applicatie bij WebcamConsult. Bij Zoom en Proximus kan de 
initiatiefnemer van het gesprek elke keer beslissen of alles opgenomen wordt of niet. 



LOGFILES 

Van elk beeldbelgesprek kunnen ook zogenaamde ‘logfiles’ opgeslagen worden. Deze kunnen allerlei 
gegevens bevatten zoals datum, tijdsduur, maar ook persoonsgegevens zoals IP adressen. Deze 
laatsten zijn gevoelige gegevens die onder de GDPR vallen. 
 
Het loont dus de moeite om bij de beeldbelaanbieder na te vragen wat die eventuele logfiles 
bevatten, waar ze opgeslagen worden en hoe ze beveiligd worden. 
 
Ter info. Hoewel de gesprekken bij WhatsApp beveiligd worden via versleuteling, worden de logfiles 
(die o.a. IP adressen bevatten) op hun servers opgeslagen. WhatsApp slaat ook de contactgegevens 
op die in de adresboeken van hun gebruikers staan. Aangezien WhatsApp werd opgekocht door 
Facebook, weet niemand wat Facebook op termijn met al deze gegevens zal doen… 

DIGITALE WACHTKAMER 

De aanwezigheid van een digitale wachtkamer betekent dat er niet onmiddellijk verbinding is met 
een hulpverlener wanneer een cliënt zich inlogt om te beeldbellen. De hulpverlener kan dan 
beslissen of en wanneer het gesprek start.  
 
De digitale wachtkamer omvat doorgaans ook de mogelijkheid tot een ‘wachtrij’, bijvoorbeeld 
wanneer het ‘open’ beeldbelcontacten betreft, dus zonder afspraak. Wachtenden kunnen dan zien 
hoe lang ze nog zullen moeten wachten en kunnen eventueel gebruikmaken van informatie of 
video’s die in de wachtkamer beschikbaar zijn. 

KOPPELING MET REGISTRATIESYSTEEM 

Dit betekent dat de mogelijkheid bestaat om de beeldbelapplicatie te koppelen met een 
cliëntregistratiesysteem van de organisatie. Dit gebeurt via een API (application programming 
interface). Wat er precies kan ingevoegd worden in het cliëntregistratiesysteem (datum, duurtijd, 
enz.) dient bekeken te worden met de beeldbelaanbieder. 

VERBINDING VIA… 

Wat betreft "link in e-mail (GDPR)". Hiermee wordt bedoeld dat dit zal moeten vermeld worden bij 
de 'informed consent' die de cliënt geeft. Aangezien een mail bijvoorbeeld door anderen, die gebruik 
maken van dezelfde computer, kan gelezen worden. De cliënt zal hier dus eventueel zelf passende 
beveiligingsmaatregelen moeten nemen, als die niet wilt dat anderen op de hoogte zijn van de 
beeldbelcontacten. 

VERBINDING MAKEN VIA VASTE EN MOBIELE NUMMERS 

Bij sommige beeldbelapplicaties is het mogelijk om 'in te bellen' via een mobiele of vaste telefoon 
(dus niet via de applicatie zelf, of via een link in een e-mail) en vervolgens aan het beeldbelgesprek 
deel te nemen. 
 
Mobilea is een geval apart. Hier is het mogelijk om tijdens een beeldbelgesprek met een cliënt 
iemand anders te bellen, bijvoorbeeld de huisarts of een mantelzorger, die dan via de telefoon kan 
deelnemen aan het gesprek. 
 



INTEGRATIE IN WEBSITE 

Betekent dat de beeldbelapplicatie kan geïntegreerd worden in de website van de zorgaanbieder. 
Bijvoorbeeld om een open spreekuur aan te bieden. 

VANOP AFSTAND FUNCTIES AANPASSEN DOOR HULPVERLENER 

Dit is uniek voor Mobilea. De hulpverlener kan dan bijvoorbeeld vanop afstand bepaalde onderdelen 
van de interface laten oplichten om de cliënt de weg te wijzen. Of bepaalde onderdelen onzichtbaar 
maken die niet strikt nodig zijn, om de interface te vereenvoudigen. De beeldbelapplicatie kan dus 
een beetje afgesteld worden op het kennisniveau van de cliënt. 
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Dit document is één van de ondersteunende tools van het SIMBA-project. 
Simba staat voor ‘Succesvol IMplementeren van Beeldbellen in Ambulante hulp en zorg’. 

Dit technologietransferproject wordt gerealiseerd door 

           met de steun van      
Dit document en andere hulpmiddelen voor het implementeren van beeldbellen 

kan je vinden op: http://elearning-onlinehulp.be/simba/ 
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