Bittere privacy-smaak bij
cookie-beleid
AKWA-website
voor GGZ

Tegenwoordig vind je op elke zich zelf respecterende website
een melding over privacy en hoe men omgaat met cookies. Dan
komt ook de vraag of je het gebruik van cookies wel of niet
accepteert. Soms verschijnt een keuzelijst waarmee je naast
het geheel afwijzen ook bepaalde keuzen kunt maken. Akwa– de
Alliantie voor kwaliteit in de GGZ- is de rechtsopvolger van
de Stichting Benchmark GGZ(SBG) dat de Routine Outcome
Monitoring(ROM)-data van patiënten in de GGZ wederrechtelijk
zonder expliciete toestemming verzamelde en be-/verwerkte. Per
15 januari 2019 ging SBG op in Akwa. Op de website van Akwa
toont men onderin dat de website externe scripts en cookies
gebruikt om ”je beleving te verbeteren”. Met de knop “Mijn
instellingen” wekt men de indruk dat je dan ook zelf zaken kan
aan- en uitzetten. Niets is minder waar. Er blijkt geen
mogelijkheid om het cookie-gebruik te personaliseren en dat
als persoonlijke instellingen op te slaan. Akwa zegt in haar
privacyverklaring veel waarde te hechten aan privacy. In de
instellingen voor de cookies stelt het dat de
keuzemogelijkheden zichtbaar zijn in de linker zijde van het
Instellingen scherm. Keuzes kunnen volgens Akwa door de
gebruiker op elk gewenst moment gewijzigd worden. Er valt
echter niets te kiezen. Alleen de aankondiging dat men Google
Analytics gebruikt is te zien.

Bittere smaak
Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar
de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt
en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd
wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en
bijhouden wat de gebruiker, c.q. de webbrowser, in het
verleden heeft gedaan. Een dergelijk historie is bijvoorbeeld
voor marketingdoeleinden of voor het analyseren van het bezoek
aan de website interessant. Vanwege de privacyaspecten is het
gebruik van cookies, dat zich veelal aan het oog van de
internetgebruiker onttrekt, in deze situaties omstreden. Een
instantie als Akwa dat zegt privacy hoog in het vaandel te
hebben zorgt met de keuzemogelijkheid die geen
keuzemogelijkheid voor een bittere smaak.

Mijn instellingen?
Het kunnen instellen wat je aan cookies zou willen ontvangen
is dus bij Akwa een loos gebaar. Bij sites als bijv. de
Nederlandse Publieke Omroep kan je wel uit enkele instellingen
kiezen. Bijvoorbeeld of je wel of niet sociale netwerkkoppelingen(Twitter/ Facebook etc) wilt of de keuze op het wel
of niet krijgen van gepersonaliseerde advertenties. Per
website kunnen die keuzemogelijkheden anders zijn. .

Niet alle webbrowsers bruikbaar
Op mijn ICT-systeem valt op dat ik de website van Akwa alleen
met GoogleChrome goed kan bekijken. De Internet Explorer 11 op
Windows 7 laadt alleen wat kleurtjes in maar geen tekst. De
browser Sfari op de iPad en iPhone laat de website ook goed
zien.

Gewoon toch Benchmark en zorginkoop
Akwa zegt de nadruk zegt te leggen op de verzameling van ROMdata voor ondersteuning van de individuele behandeling en om

intercollegiaal van elkaar te leren. Toch staat er op de
website pontificaal bij het item “Doorontwikkeling ROM” onder
de “Doeleinden” dat benchmarking en zorginkoop door
zorgverzekeraars vaste doelen zijn.

Personeel
Akwa blijkt qua personeelsbestand een afgeslankte vorm van SBG
te zijn. Waar SBG in het verleden ruim boven de 20
personeelsleden had, komt Akwa in het tabblad “Medewerkers”
niet verder dan een magere 13 op 27 januari 2019. Het is soort
romp-bezetting. Wie zien we weer als hoofd onderzoek.: Edwin
de Beurs. Hij is de hoogleraar Routine Outcome Monitoring aan
de Universiteit Leiden op een volledig door Zorgverzekeraars
Nederland betaalde leerstoel. Bij SBG was hij hoofd
wetenschappelijk onderzoek. Diverse andere personeelsleden
zijn uit de boedel overgenomen. Opvallende afwezige is de
voormalig directeur van SBG Maarten Eerenstein.

Vaandel
Als je privacy hoog in het vaandel hebt staan en je weet dat
er op je gelet wordt is het nogal dom om bij de toegang tot je
website een verwachting op privacy-gebied te wekken die niet
gerealiseerd wordt. Zeg dan gewoon dat er niets in te stellen
of te kiezen is. Dan ben je tenminste duidelijk. Wat er nu
gebeurt geeft een bitter smaak.
W.J. Jongejan, 28 januari 2019
Met dank aan N.N. voor de opmerkzaamheid.

