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11 INLEIDING 

1.11 Achtergrond van het onderzoek 

Zonderr wetenschappelijk onderzoek zou er geen technische en wetenschappelijke 
vooruitgangg zijn binnen onze maatschappij. Dit geldt niet in de laatste plaats voor 
medisc/ï-wetenschappelijkk onderzoek dat zorgt voor nieuwe mogelijkheden en ont-
wikkelingenn binnen de geneeskunde en de gezondheidszorg. 
Inn de loop van de vorige eeuw is het medisch-wetenschappelijk onderzoek grootscha-
ligerr geworden en geprofessionaliseerd. De laatste decennia heeft het ook steeds meer 
eenn internationale dimensie gekregen en overschrijdt het regelmatig de eigen lands-
grenzen.. Hierbij speelt uitwisseling van medische data(bestanden) tussen landen een 
belangrijkee rol. Ook wordt in het medisch-wetenschappelijk onderzoek (en met name 
inn het epidemiologisch onderzoek) in toenemende mate gebruik gemaakt van 
(nieuwe)) informatietechnologie. Men denke niet alleen aan geautomatiseerde gege-
vensvastleggingg in de medische praktijk (dit vergroot de onderzoeksmogelijkheden 
aanzienlijk),, maar ook aan nieuwe technieken en methoden om gegevens te bewer-
ken.. Hierdoor kunnen steeds gemakkelijker statistische verbanden tussen verschil-
lendee factoren en gezondheidsvariabelen (genetische risico's, leefstijl, milieuomstan-
dighedenn enzovoorts) worden gelegd en daarmee toekomstige gezondheidskansen 
vann individuen of groepen in beeld worden gebracht. 

Tegelijkertijdd heeft ook bescherming van privacy binnen onze samenleving aan bete-
keniss gewonnen. Sinds de komst van de computertechnologie en automatisering van 
gegevensverwerkingg eind jaren zestig, begin jaren zeventig is het mogelijk grote hoe-
veelhedenn persoonsgegevens te verzamelen, bewaren, koppelen, verstrekken, samen-
brengenn en dergelijke. Dit gaat gepaard met risico's van misbruik en onzorgvuldig 
gebruikk van tot individuen herleidbare informatie. Recente ontwikkelingen op het 
terreinn van de informatietechnologie (IT), zoals 'knowledge discovery in data bases' 
enn 'data mining',3 brengen nieuwe privacyrisico's met zich. Burgers worden steeds 
'transparanter'' en kunnen daardoor ook eerder - als individu of lid van een groep - te 
makenn te krijgen met discriminatie en stigmatisering. In het licht van het toegenomen 
gebruikk van erfelijkheidsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek en het oprichten 
vann DNA-databanken zullen die risico's zich bovendien vaker uitstrekken tot familie-
ledenn van personen die in wetenschappelijk onderzoek zijn betrokken. 

Dee technologische ontwikkelingen op het terrein van informatieverwerking hebben 
evenwell  ook een andere kant: zij kunnen worden ingezet om inbreuken op de privacy 
vann betrokkenen te voorkomen of althans zoveel mogelijk te beperken. Hierbij kan in 
hett bijzonder worden gewezen op de zogenoemde 'privacy enhancing technologies' 
off  privacybevorderende technieken.4 Deze technieken beschermen individuen door zo 
minn mogelijk identificerende kenmerken van personen te verwerken. De in de medi-

11 Höppener 1990. 
22 E.W. Roscam Abbing 1996, p. 22-23; Lowrance 2003, p. Sl:2. 
33 Schreuders 2001b, p. 11-12. 
44 "(...) In het algemeen zal de technologische voortgang zowel het beschermwaardige object kun-

nenn uitbreiden als voor nieuwe bedreigingen kunnen zorgen." Nieuwenhuis 2003, p. 258. 
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schee wetenschap veel gebruikte techniek van 'gegevenscodering' is daarvan een 
voorbeeld. . 

Zowell  de (vrije) wetenschapsbeoefening als privacybescherming worden tot de fun-
damentelee waarden van onze samenleving gerekend. Staan zij in dat opzicht zij aan 
zij ,, zij kunnen niettemin in een spanningsverhouding tot elkaar staan.5 Zo wordt van-
uitt de medische onderzoekswereld naar voren gebracht dat door privacyregelgeving 
relevantee medische gegevens onvoldoende beschikbaar zijn en het gebruik van deze 
gegevenss soms (ernstig) wordt bemoeilijkt. Belangrijke studies op het terrein van de 
geneeskunde,, zoals naar de lange termijneffecten van geneesmiddelen of behandelin-
gen,, kunnen hierdoor worden gedwarsboomd. 
Vanuitt het perspectief van privacybescherming en daartoe strekkende wetgeving is 
evenwell  aan te voeren dat privacybelangen van burgers niet zonder meer voor re-
searchh mogen wijken en dat burgers bij gebruik van medische informatie adequaat in 
hunn belangen moeten worden beschermd. Bij onvoldoende privacybescherming be-
staatt het gevaar dat burgers zich niet vrij voelen medische hulp te zoeken of terug-
houdendd zijn in het verstrekken van informatie die voor hun behandeling relevant 
kann zijn. Deze - soms gespannen - verhouding tussen medisch-wetenschappelijk on-
derzoekk en privacybescherming vormt de achtergrond van dit onderzoek. 

1.22 Doel , vraagstelling en methode van het onderzoek 

Dezee studie heeft tot doel: 

privacyregelgevingg op het terrein van (medisch-)wetenschappelijk onderzoek en 
statistiekk te beschrijven en systematisch toegankelijk te maken; en 
knelpunten,, problemen en rechtsvragen bij toepassing van die regels in de medi-
schee onderzoekspraktijk in beeld te brengen om vervolgens (in het licht van het 
grondrechtelijkk kader) te komen tot voorstellen voor verbetering en aanvulling 
vann geldend recht. 

Dee centrale vraagstelling van deze studie is in hoeverre het nationale (in samenhang 
mett het internationale) recht een adequate regeling biedt van het informatieverwer-
kendd proces bij medisch-wetenschappelijk onderzoek. Hierbij zijn twee aspecten na-
derr te onderscheiden: de evenwichtigheid van de regeling in het licht van de in het 
gedingg zijnde belangen; en de kwaliteit van de regeling in het licht van aan wetgeving 
tee stellen eisen (helderheid, kenbaarheid, eenduidigheid, handhaafbaarheid et cetera). 

Daartoee worden de volgende deelvragen behandeld: 

Welkee grondrechten zijn bij privacyregulering van medisch-wetenschappelijk 
onderzoekk relevant, wat is hun betekenis en welk referentiekader is daaruit voor 
dee wetgever af te leiden? 

Welkee privacyregels gelden voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek respec-
tievelijkk m^isc/i-wetenschappelijk onderzoek en hoe hebben deze regels zich 
ontwikkeld?? Wat is de status en reikwijdte van deze regelingen? In hoeverre is in 

55 Begin jaren negentig ontstond in o.a. het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde een intensieve 
polemiekk tussen juristen en medisch onderzoekers; Vandenbroucke 1990; Verhey & Verhey 1990; 
Brutell  de la Rivière & Giard 1991; Giard & Bosman 1991; Leenen & Roscam Abbing 1991a/1991b; 
Vandenbrouckee 1991a. 
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diee regelingen sprake van een afweging van onderzoeks- en privacybelangen? Is 
bijj  medisch-wetenschappelijk onderzoek sprake van een bijzondere afweging en 
zoo ja, waarom? 
Welkee problemen, knelpunten en rechtsvragen kunnen bij de toepassing van gel-
dendd recht op de onderzoekspraktijk, casu quo de verschillende fasen van me-
disch-wetenschappelijkk onderzoek worden gesignaleerd? Hoe zou, bezien vanuit 
hett grondrechtelijk kader, de huidige regelgeving kunnen worden vormgegeven 
omm aan die problemen tegemoet te komen? 

Behoeftt de huidige nationale en internationale regelgeving in het licht van het 
voorafgaandee aanpassing en/of aanvulling? Zo ja, op welke onderdelen? Welk 
regelingsvorm(en)) is/zijn op onderscheiden onderdelen het meest aangewezen? 

Onderzoeksmethode Onderzoeksmethode 
Ditt onderzoek beschrijft, analyseert en beoordeelt juridische normen ('normatief' on-
derzoek).. Daarbij wordt gebruik gemaakt van reeds bestaande bronnen, zoals wet- en 
regelgevingg en parlementaire stukken, internationale regelingen, rechtspraak, litera-
tuur,, rapporten en adviezen en internetsites. In beperkte mate wordt aandacht be-
steedd aan buitenlandse wetgeving (zie met name hoofdstuk 2, paragraaf 2.4 en hoofd-
stukk 6, paragraaf 6.4). 
Waarr een feitelijke beschrijving wordt gegeven van door de privacywetgeving veroor-
zaaktee belemmeringen bij de uitvoering van medisch-wetenschappelijk onderzoek, is 
gebruikk gemaakt van publicaties waarin dergelijke knelpunten en problemen worden 
beschrevenn alsmede van de evaluatie van de WGBO voor wat betreft de in die wet 
neergelegdee regeling inzake gegevensverstrekking ten behoeve van wetenschappelijk 
onderzoekk en statistiek. 

1.33 Aard en begrenzing van het onderzoeksterrein 

1.3.11.3.1 Informationele privacy 

Privacybeschermingg kan men globaal onderscheiden in bescherming van de fysieke 
privé-sfeerr (relationele privacy) en bescherming van verzameling, opslag en verwer-
kingg van tot personen herleidbare informatie (informationele privacy).6 Dit onderzoek 
richtt zich uitsluitend op laatstgenoemde dimensie van privacy. Westin heeft deze (in 
dee jaren zestig) omschreven als "the claim of individuals, groups or institutions to 
determinee for themselves when, how and to what extent information is communica-
tedd to others".7 Deze kwalificatie van privacy als een subjectief recht wordt vrij alge-
meenn erkend, doch is in de Nederlandse literatuur niet zonder meer aanvaard. 
Hedenn ten dage wordt aan het begrip informationele privacy (of gegevensbescher-
ming)) doorgaans een ruimere invulling gegeven:9 het heeft betrekking op alle 
handelingenn met persoonsgegevens of anders gezegd op alle fasen van een informa-
tieverwerkendd proces (zie paragraaf 1.4.2). Als overkoepelende term voor deze han-
delingenn wordt in de huidige privacyregelgeving de term 'verwerking' gebruikt. 

66 Dommering 2000, p. 49-52. 
77 Westin 1967, p. 7. 
88 Zie hierover uitvoerig Blok 2002, p. 17-19 en p. 278. 
99 Overigens wordt deze uitbreiding van het privacybegrip door sommige auteurs, zoals Blok, als 

onnodigg en onwenselijk gezien. Volgens Blok leidt deze ontwikkeling tot "inflatie van de persoon-
lijkee levenssfeer" en tot "devaluatie van privacybescherming"; Blok 2002, p. 292 en p. 319. 

19 9 
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1.3.21.3.2 Regulering van gegevensverwerking 

Bijj  regulering van gegevensverwerking kan men kiezen voor een publiekrechtelijke of 
eenn privaatrechtelijke benadering.10 Ligt de verantwoordelijkheid voor naleving en 
handhavingg in een civielrechtelijke benadering met name bij de betrokkene zelf (deze 
kann zich op bepaalde rechten beroepen en zich tot de rechter wenden), in een publiek-
rechtelijkee benadering ligt deze (tevens) in handen van een onafhankelijke toezicht-
houder.. Die laatste benadering ziet men terug in onze nationale privacywetgeving en 
dee privacyrichtlijn van de Europese Unie. 

Inn het kader van (publiekrechtelijke) privacyregulering kunnen drie categorieën nor-
menn worden onderscheiden: 

Inhoudelijkee of materiële normen. Deze normen leggen het verwerken van per-
soonsgegevenss aan banden, soms via eenduidige gedragsvoorschriften, maar 
veelall  via het voorschrijven van afwegingen waarbij bepaalde criteria en belangen 
inn acht moeten worden genomen. Materiële normstelling op het niveau van (Eu-
ropese)) wetgeving, algemene maatregel van bestuur of een verdrag dat door Ne-
derlandd is geratificeerd is bindend, dit ter onderscheiding van gedragscodes of 
verklaringenn van internationale organisaties die de status van 'aanbeveling' heb-
ben. . 

Rechtenn van de betrokkene. Deze verlenen in geval van gegevensverwerking de 
betrokkenee concrete aanspraken of subjectieve rechten. In de context van privacy-
reguleringg verstaat men onder 'de rechten van de betrokkene' overigens meestal 
alleenn de rechten die hij of zij op eigen initiatief kan inroepen, zoals het recht op 
kennisneming,, correctie, verwijdering en verzet. In hoofdstuk 6 (paragrafen 6.3.2 
enn 6.6.2) worden hieronder ook begrepen het recht op informatie van de betrok-
kenee en de zogenoemde 'zeggenschapsrechten', of wel de rechten die de betrok-
kenee in staat stellen om (in enige mate) zelf te beslissen over de toelaatbaarheid 
vann een gegevensverwerking. 

Normenn die voorzien in systematisch toezicht op en handhaving van de naleving 
vann materiële normen en de rechten van de betrokkene door een onafhankelijke 
instantie.. In dit verband kan worden gewezen op de toezichthoudende en/of 
handhavendee rol van het op landelijk niveau functionerende College bescherming 
persoonsgegevenss (CBP) en eventueel een privacyfunctionaris, een speciaal daar-
voorr in het leven geroepen orgaan (zoals een medisch-ethische toetsingscommis-
siee bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen) en de rechter. 

1.3.31.3.3 Wetenschappelijk onderzoek en statistiek 

Inn deze studie refereert de term 'wetenschappelijk onderzoek en statistiek' aan alle 
onderzoekk in de mens- en maatschappijwetenschappen (in dit onderzoek ook wel 
aangeduidd met de term 'wetenschappelijk onderzoek in het algemeen').11 Men kan 
binnenn dit ruime veld van activiteiten globaal de volgende categorieën onderschei-
den:: sociale wetenschappen (sociologie, sociale geografie, historische wetenschappen); 
medischee wetenschappen, zorgwetenschappen en (sociale) psychologie; economie, 
organisatiekundee en marktonderzoek; en politicologie en bestuurskunde. 

100 Zie uitvoerig over privacyregulering via het privaatrecht Cuijpers 2004. 
111 Voor een uitvoerige toelichting op dit begrip zie Commissie Kordes 1997, bijlage I. 
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Statistiekk kan in formele zin van wetenschappelijk onderzoek worden onderscheiden, 
omdatt het betrekking heeft op methoden en technieken om kwantitatieve gegevens 
overr delen van een populatie om te zetten in populatiegegevens. Hierdoor kunnen 
kwantitatievee samenhangen tussen gegevensverzamelingen worden opgespoord.12 

Voorr deze studie is dit onderscheid niet relevant. Waar van 'wetenschappelijk onder-
zoek'' of verwerking van gegevens voor 'wetenschappelijke doeleinden' wordt ge-
sproken,, wordt ook op 'statistiek' of gegevensverwerking voor 'statistische doelein-
den'' gedoeld. 

Bijj  verwerking van (persoons)gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek 
enn statistiek gaat het om het via wetenschappelijke en/of statistische methoden en tech-
niekenn genereren van kennis over menselijke populaties (tegenover het nemen van 
geïndividualiseerdee beslissingen of maatregelen). Een dergelijk proces hoeft overigens 
niett bij te dragen aan het algemeen belang, via vaststelling van nieuwe inzichten op 
eenn bepaald onderzoeksterrein. Men denke aan marktonderzoek en direct marketing 
diee weliswaar vanwege de daarbij gebruikte methoden in principe zijn aan te merken 
alss 'wetenschappelijk onderzoek en statistiek' (zie ook hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.4), 
dochh nieuwe (wetenschappelijke) inzichten doorgaans niet nastreven. Een scherpe 
afbakeningg van onderzoek dat een algemeen belang dient en onderzoek waarbij dit 
niett het geval is, kan in de praktijk lastig zijn. 

1.3.41.3.4 Medisch-zuetenschappelijk onderzoek 

Wetenschappelijkk onderzoek op het terrein van de volksgezondheid of gezond-
heidszorg),, in het vervolg veelal 'medisch-wetenschappelijk onderzoek' of 'research' 
genoemd,, heeft in deze studie een ruime betekenis. Het is een verzamelbegrip voor 
medisch-wetenschappelijkk onderzoek in strikte zin - door de Gezondheidsraad om-
schrevenn als onderzoek gericht "op vermeerdering van algemeen geneeskundige ken-
nis"133 - en voor onderzoek dat direct of indirect is gericht op het lichamelijk en 
psychosociaall  welzijn van mensen.14 Bij dit brede onderzoeksterrein kan bijvoorbeeld 
wordenn gedacht aan onderzoek dat betrekking heeft op het systeem van de gezond-
heidszorgg (zoals onderzoek naar de organisatie en de effecten van de gezondheids-
zorgg in relatie tot de vraag naar en gebruik van die zorg) en aan wetenschappelijk 
onderzoekk op aan de geneeskunde grenzende terreinen (zoals sommig psychologisch 
onderzoekk of onderzoek op het gebied van de verpleegwetenschappen). 
Medisch-wetenschappelijkk onderzoek kan een 'fundamenteel' karakter hebben, zoals 
bijvoorbeeldd onderzoek naar het functioneren van het spijsverteringsstelsel of het 
immuunsysteem.. Dergelijk onderzoek wordt veelal uitgevoerd door of binnen aca-
demischee instellingen en heeft veelal geen directe binding met opdrachtgevers. Hier-
naastt is sprake van 'toegepast' medisch-wetenschappelijk onderzoek; onderzoek naar 
kosteneffectiviteitt van bepaalde voorzieningen en verbetering van bepaalde thera-
pieënn kunnen hier als voorbeelden worden genoemd. 

Medisch-wetenschappelijkk onderzoek kan worden onderscheiden in onderzoek met 
gegevens,, met - reeds voor een ander doel afgestaan - lichaamsmateriaal en met 
proefpersonen.. Deze studie richt zich, zoals reeds in het voorafgaande aangegeven, 

122 Idem, p. 43. 
133 Gezondheidsraad 1994, p. 26. 
144 Dickens 1997, p. 688. 
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opp onderzoek met gegevens en de regels die daarop betrekking hebben.15 Het gaat 
hierbijj  doorgaans om medische of gezondheidsgegevens, een bijzondere categorie van 
gegevenss ('gevoelige gegevens'). De privacyregelgeving verbindt aan het gebruik van 
(onderr meer) deze categorie gegevens bijzondere voorwaarden; daarenboven vallen 
medischee gegevens in veel gevallen onder het medisch beroepsgeheim. 

1.44 Enkele begrippen 

1.4.11.4.1 Betrokkene; wetenschappelijk onderzoeker 

Hett begrip 'betrokkene'16 ziet op de individuele persoon (in deze studie veelal een 
patiëntt of ex- patiënt) op wie de onderzoeksgegevens betrekking hebben.17 Van hem 
wordenn (medische) gegevens voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek verza-
meld,, opgeslagen, bewerkt, gekoppeld et cetera. De betrokkene zal in het kader van 
medisch-wetenschappelijkk onderzoek veelal een patiënt of ex-patiënt zijn, maar dit 
hoeftt niet noodzakelijkerwijs het geval te zijn. Gegevens van gezonde personen kun-
nenn ook voor medisch-wetenschappelijk onderzoek van belang zijn en in dat kader 
wordenn verwerkt. 

Mett de term 'wetenschappelijk onderzoeker' wordt gedoeld op degene die het onder-
zoekk uitvoert en/of daarvoor eindverantwoordelijkheid draagt. Op deze 
(rechts)persoonn - doorgaans 'verantwoordelijke' (en bij uitzondering 'bewerker') in 
dee zin van de WBP18 - rusten primair de uit de privacywetgeving voortvloeiende ver-
plichtingen.. Bij medisch-wetenschappelijk onderzoek zal dit doorgaans een hulpver-
lenerr zijn die met de door hem vergaarde en opgeslagen gegevens wetenschappelijk 
onderzoekk verricht of een persoon werkzaam op het terrein van het medisch-weten-
schappelijkk onderzoek binnen een academische of onderzoeksinstelling. 

1.4.21.4.2 Het gegevensverwerkend proces; primaire en secundaire gegevensverzameling 

Hett gegevensverwerkend proces bij wetenschappelijk onderzoek (zie hoofdstuk 5, 
paragraaff  5.2.1) kan worden ingedeeld in verschillende fasen: verzameling en verdere 
verwerkingg van gegevens. Overigens vormen wetenschappelijk onderzoek en statis-
tiekk niet altijd een lineair proces. Van overlap en herhaling van fasen binnen een on-
derzoekstrajectt zal regelmatig sprake zijn. 

VerzamelingVerzameling van gegevens 
Tott deze fase behoort niet alleen de eigenlijke gegevensverzameling, maar ook het 
bepalenn (en eventueel aanschrijven) van de onderzoekspopulatie. Dat laatste kan 
zonderr of met gebruikmaking van bestaande gegevensbestanden, zoals de gemeente-
lijk ee basisadministratie persoonsgegevens of een patiëntenbestand. De gegevens kun-
nenn in de eerste plaats bij de betrokkene zelf (of bij personen uit diens directe omge-
ving)) worden verzameld. Men spreekt in dit geval van primaire gegevensverzameling. 

155 In de praktijk zal dit type onderzoek overigens niet zelden samengaan met andere vormen van 
onderzoek. . 

166 De Engelse term is 'datasubject'. 
177 Zie ook art. 1, onder f WBP. 
188 Zie voor een uitvoerige bespreking van deze begrippen hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.3. 

22 2 
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Methodenn die hiervoor worden gebruikt zijn een telefonische of schriftelijke enquête, 
eenn vragenlijst of interview of observatie van personen. 
Daarnaastt kunnen gegevens worden onttrokken aan bestaande registraties. Patiën-
tendossierss worden het meest intensief gebruikt voor medisch-wetenschappelijk on-
derzoek,, maar ook andere medische registraties, zoals het CBS-doodsoorzakenregister 
off  door Prismant beheerde registraties vormen belangrijke informatiebronnen. Deze 
wijzee van gegevensverzameling wordt ook wel secundaire gegevensverzameling ge-
noemd. . 

VerdereVerdere verwerking (opslag, gebruik, bewaring, hergebruik, publicatie) 
Naa het verzamelen van gegevens worden zij opgeslagen in een onderzoeksbestand. 
Mett dit bestand worden kwantitatieve en/of kwalitatieve bewerkingen uitgevoerd. 
Vervolgenss worden de resultaten daarvan gepubliceerd en wordt het gebruikte on-
derzoeksbestandd bewaard, hergebruikt, voor volgend wetenschappelijk onderzoek 
aann derden verstrekt of vernietigd. 

Hieronderr is het gegevensverwerkend proces bij (medisch-)wetenschappelijk onder-
zoekk en statistiek schematisch weergegeven. 

Tabell 1. Het gegevensverwerkend proces bij (medisch-)wetenschappelijk onderzoek 

Verzameling g 

Steekproeftrekking// ver-
zamelingg NAW-gegevens 

Primairee gegevensverzameling 

Secundairee gegevensverzameling 

Verderee verwerking 

Opslag g 
Gebruik// (statistische) bewerking 
Bewaring// hergebruik 
Publicatie e 

1.4.31.4.3 Persoonsgegevens; direct en indirect herleidbare gegevens 

'Persoonsgegevens'' kunnen worden omschreven als gegevens die betrekking hebben op 
eenn geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. In veel gevallen zijn per-
soonsgegevenss voor een adequate uitvoering van wetenschappelijk onderzoek noodza-
kelijk.. Het gebruik van deze gegevens valt binnen het bereik van de privacywetgeving 
zodatt problemen en knelpunten zich met name in die context zullen voordoen. 

Binnenn de categorie van persoonsgegevens kan onderscheid worden gemaakt tussen 
'directt herleidbare gegevens' en 'indirect herleidbare gegevens'. Van directe herleid-
baarheidd is sprake wanneer gegevens rechtstreeks verwijzen naar een individu, bij-
voorbeeldd via naam en adres van een betrokkene of diens geboortedatum, sofinum-
merr en/of biometrische kenmerken. Van indirecte herleidbaarheid is sprake indien 
gegevenss via nadere stappen - zoals koppeling of samenvoeging van gegevens - met 
individuelee personen in verband kunnen worden gebracht. 

'Gecodeerdee gegevens' zijn gegevens die zijn 'onthoofd' en dus geen direct identifice-
rendee kenmerken omvatten, maar wel een uniek nummer (code) zodat deze - mocht 
datt noodzakelijk zijn - volgens een bepaalde procedure (en het gebruik van een sleu-
tel)) weer tot de persoon van wie ze afkomstig zijn, kunnen worden herleid. Zo be-
houdtt een onderzoeker bij codering van gegevens belangrijke mogelijkheden, zoals 
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hett in een later stadium aanvullen van onderzoeksbestanden met nieuwe gegevens, 
hett alsnog benaderen van betrokkenen voor deelname aan een interview, vragenlijst 
off  enquête of het koppelen van gegevens aan andere databestanden of aan lichaams-
materiaal.. De juridische status van gecodeerde gegevens vormt een belangrijk (dis-
cussiepunt;; zie hierover hoofdstuk 6, paragraaf 6.2. 

1.55 Aanpak 

Inn hoofdstuk 2 (Het grondrechtelijk perspectief) wordt in het kader van de (medische) we-
tenschapsbeoefeningg uitvoerig stilgestaan bij de betekenis van de in dit verband in het 
gedingg zijnde grondrechten. Vervolgens wordt het kader geschetst waarbinnen indivi-
duelee privacybelangen en het belang van een vrije wetenschapsbeoefening tegen elkaar 
moetenn worden afgewogen. Hierbij is het oog primair gericht op de wetgever, maar een 
enn ander kan (bij botsing van grondrechten) ook voor de rechter van betekenis zijn. 
Inn hoofdstuk 3 (Privacynormen voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek) worden de in-
ternationalee en nationale privacyregelgeving respectievelijk de daarin neergelegde nor-
menn inzake wetenschappelijk onderzoek (in algemene zin) beschreven. Ter afsluiting van 
ditt hoofdstuk wordt aangegeven hoe de belangen van wetenschapsbeoefening en priva-
cybeschermingg thans tegen elkaar zijn afgewogen en in hoeverre daarin in de loop der 
tijdd substantiële verschuivingen zijn opgetreden. 
Inn hoofdstuk 4 (Privacynormen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek) volgt een beschrij-
vingg van de internationale en nationale privacyregelgeving respectievelijk daarin neer-
gelegdee normen op het terrein van het medisch-wetenschappelijk onderzoek. In de slot-
paragraaff  wordt onder meer aangegeven of- in vergelijking met de algemene privacy-
normenn voor wetenschappelijk onderzoek - sprake is van een bijzondere afweging bij 
medisch-wetenschappelijkk onderzoek en zo ja, welke omstandigheden daartoe aanlei-
dingg geven. 
Inn hoofdstuk 5 (Privacybescherming in de onderzoekspraktijk: knelpunten, lacunes, rechtsvra-
gen)gen) worden problemen en knelpunten bij toepassing van wet- en regelgeving in de 
praktijkk van medisch-wetenschappelijk onderzoek behandeld. In dit verband wordt ook 
aandachtt besteed aan de juridische aspecten van grensoverschrijdend dataonderzoek. 
Hett hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting van de belangrijkste knelpunten 
enn problemen in de onderzoekspraktijk. 
Eenn meer theoretische benadering van privacyregulering bij medisch-wetenschappelijk 
onderzoekk staat centraal in hoofdstuk 6 (Een passende regeling voor medisch-wetenschappelijk 
onderzoekonderzoek met gegevens). In dit hoofdstuk worden de contouren van een passende regeling 
voorr onderzoek met gegevens geschetst. Uitgangspunt daarbij vormt in het bijzonder het 
inn hoofdstuk 2 geschetste grondrechtelijk kader dat in aanmerking is te nemen bij een 
afwegingg van individuele privacybelangen en het belang van een vrije wetenschapsbeoe-
fening. . 
Inn hoofdstuk 7 (Conclusies en aanbevelingen) wordt aangegeven hoe aan de huidige regel-
gevingg een meer evenwichtige en ook in andere opzichten adequatere invulling zou 
kunnenn worden gegeven. Hierna volgen concrete aanbevelingen voor bijstelling en aan-
vullingg van nationale wet- en regelgeving en internationale privacyregelgeving. 
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