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       Baarn, 22 januari 2021 
 
Betreft: vermeend datalek U-Diagnostics Holding BV / HealthCheckCenters BV 
 
LS, 
 
U heeft ongetwijfeld kennis genomen van de berichtgeving in de media dat de data-beveiliging bij U-
Diagnostics Holding BV / HealthCheckCenters BV niet in orde zou zijn en beter kunnen en moeten zijn. 
Wij hebben de beveiliging direct op het juiste niveau gebracht en een gespecialiseerd bureau 
ingeschakeld om zonodig en zo mogelijk nog verdergaande maatregelen te nemen. Verder hebben wij 
onze helpdesk anders ingericht zodat zo min mogelijk data hoeft te worden gedeeld met zo min mogelijk 
mensen.  
  
Helaas is de indruk gewekt dat de persoonsgegevens van vele duizenden van onze cliënten ‘op straat’ 
zouden liggen. Dat is niet juist. 
 
Er zijn tot dusver namelijk gelukkig geen aanwijzingen dat behalve Nieuwsuur mensen van buiten onze 
onderneming kennis hebben genomen van de gegevens.  
 
Nieuwsuur heeft ook laten weten slechts ‘inzage’ te hebben gehad en ‘getoetst’ te hebben. Nieuwsuur 
heeft de data ‘met niemand’ gedeeld.  
 
Het door HealthCheckCenters gebruikte identificatie- en test-afmeld proces is vrijwel identiek aan die 
welke door GGD’s wordt gebruikt. Wij zijn wettelijk verplicht de identificatie van mensen voor een test-
afname volgens een nauwgezet protocol af te handelen en moeten positieve test-uitslagen aan GGD’s 
melden. Klantgegevens worden bewaard voor de duur dat wet- en regelgeving dat van ons vereist en 
daarna uit onze databases verwijderd. Tijdens het test-aanmeldingsproces dient iedereen aan te geven 
kennis genomen te hebben van het door ons gehanteerde privacy-reglement, de Covid-19 test 
overeenkomst en/of de disclaimer. Wanneer nodig en vereist worden deze geactualiseerd. 
 
Wij zijn ervan overtuigd dat wij hiermee aan alle AVG vereisten voldoen en wij hopen dat wij met dit alles 
het vertrouwen dat u eerder in onze dienstverlening heeft getoond mogen bestendigen.  
 
Voor actuele informatie over de gang en stand van zaken het vermeende datalek aangaande verwijzen 
wij graag naar deze link of URL: https://healthcheckcenters.nl/persberichtblog 
 
Hoogachtend en met vriendelijke groet, 
 
 
 
Maarten J.M. Cuppen    Dr. Albert Zwart - EuSpLM 
CEO U-Diagnostics Holding BV   CMO U-Diagnostics Holding BV 
 


