
  
ZORG ARCHIEFOPLOSSING

De toekomstbestendige archiefoplossing van Data Matters is 
in de praktijk op basis van bewezen (informatie) technologie 
toegepast, aangepast aan de bijzondere eisen en wensen van 
gebruikers ten aanzien van informatiebeveiliging, gegevens-
bescherming, duurzame toegankelijkheid en het gestandaar-
diseerde gebruik van cliëntendossiers ten behoeve van een 
betere, veiligere en snellere zorg op maat. 

Motivatie
Dat is de kern van de archiefoplossing die door Data Matters 
voor de zorgsector is ontwikkeld. In de praktijk zal het digitale 
archief ook tot een kostenbesparing leiden, omdat oude toe-
passingen voor het maken van cliëntendossiers kunnen worden 
uitgefaseerd en zorginstellingen afgesloten dossiers vanuit 
de nieuwe zorgapplicatie (ECD) naar het archief kunnen over-
brengen.

De verwerking van bijzondere gezondheidsgegevens in een 
cloudoplossing volgens de richtlijnen van de Jeugd- en  
Archiefwet, de toepasselijkheid van de Algemene Verorde- 
ning Gegevensbescherming (AVG) en de beschikbaarheids-  
en continuïteitseisen van deze dossiers voor zorgorganisaties, 
vereisen een gedegen, multidisciplinaire aanpak, waarin de 
clouddienst verder ontwikkeld en verbeterd kan worden. 

Bovendien worden risico’s op informatiebeveiligings- en 
gegevensbeschermingsgebied verkleind door de hoeveelheid 
clientdata in operationele systemen te reduceren, hierdoor 
wordt alleen nog cliëntinformatie opgeslagen die direct nood-
zakelijk is voor de huidige actieve hulpverlening. 
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Oplossing
Data Matters levert al 15 jaar archiefdiensten en -oplossingen 
op basis van technologie van Hitachi Vantara en Star Storage 
aan onder meer gemeenten en regionale overheden. Voor de 
zorgsector zijn extra voorzieningen getroffen voor wat betreft 
de privacybescherming als de beschikbaarheid en continuïteit. 
Zo wordt voor alle cliëntendossiers encryptie toegepast, waar-
bij Data Matters als leverancier geen toegang heeft en ver-
krijgt tot de sleutels, wordt bij het delen van dossiers gebruik 
gemaakt van multifactor-authenticatie en wordt de clientdata 
extra beveiligd door het maken van versleutelde back-ups.
De archiefoplossing van Data Matters maakt gebruik van een 
standaard archiefoplossing genaamd SEAL (Secure Elcetronic 
Archive Library), die voor de beveiligde en duurzame opslag 
gebruik maakt van Hitachi Content Platform (HCP) van Hitachi 
Vantara. SEAL is in de afgelopen periode in nauwe samen-
werking met Data Matters, Star Storage en een aantal zorg- 
organisaties verder ontwikkeld en ingericht om deze goed aan 
te laten sluiten op de eisen en wensen vanuit de wet- en regel-
geving en interne processen.

Doorontwikkeling
Naast het opslaan, preserveren, beheren en raadplegen van 
digitale maar ook papieren historische clientdossiers bestaat 
er de mogelijkheid om recent afgesloten clientdossiers over te 
brengen naar het archief. Het implementeren van de oplos-
sing is niet alleen een technisch vraagstuk, maar brengt ook 
nieuwe werkprocessen en veranderende bevoegdheden met 
zich mee. De doorontwikkeling van de archiefoplossing staat 
niet stil. In overleg met de leveranciers en de zorgsector wordt 
actief aan de oplossing doorontwikkeld om het gebruik verder 
te optimaliseren. 

Over Data Matters
Data Matters BV is een innovatieve leverancier en integratie-
specialist van data storage, data management en digitale 
archiefsystemen en cloudoplossingen en helpt bedrijven en 
non-profit organisaties met het inrichten en optimaliseren 
van hun informatieprocessen, zodat hun essentiële data altijd 
beschikbaar en toegankelijk zijn – nu en in de toekomst.
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