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44 PRIVACYNORME N VOOR MEDISCH-WETENSCHAPPELIJ K 
ONDERZOEK K 

4.11 Inleidin g 

Hett is onomstreden dat wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de gezond-
heidszorg)) noodzakelijk is voor de vooruitgang in geneeskunde en gezondheidszorg 
enn voor gezondheidsbeleid.1 De verwerking van medische gegevens is voor dat 
wetenschappelijkk onderzoek onontbeerlijk. Tegelijk is echter ook adequate bescher-
mingg nodig van de privacy van personen van wie medische (persoons)gegevens ten 
behoevee van wetenschappelijk onderzoek worden verwerkt. Aan medische gegevens 
wordtt van oudsher een bijzondere betekenis toegekend: het gaat om zeer gevoelige 
gegevenss waarvoor "bij uitstek geldt dat de betrokkene er belang bij heeft dat geen 
anderenn dan bevoegde personen tot de opgeslagen informatie toegang hebben en dat 
dezee niet wordt gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij werd verkregen en 
vastgelegdd (...)".2 Kortom, het spanningsveld waarvan in het algemene(re) kader van 
wetenschappelijkk onderzoek en informationele privacybescherming sprake is, tekent 
zichh ook hier af. 

Ditt hoofdstuk beschrijft de specifieke normen, toegesneden op (of relevant voor) het 
verwerkenn van medische gegevens ten behoeve van medisch-wetenschappelijk on-
derzoek.. In paragraaf 4.2 wordt eerst een overzicht gegeven van (de ontwikkeling 
van)) relevante internationale en nationale privacyregelgeving. In paragraaf 4.3 wor-
denn de internationale normen voor gegevensverwerking met betrekking tot medisch-
wetenschappelijkk onderzoek beschreven. De nationale normen komen aan bod in 
paragraaff  4.4; in deze paragraaf wordt eerst stilgestaan bij het medisch beroepsgeheim 
(inn rechtspraak en wetgeving) en de betekenis hiervan voor medisch-wetenschappe-
lij kk onderzoek. In de slotparagraaf wordt met name ingegaan op de vraag of (en zo ja 
waarom)) de in dit hoofdstuk beschreven normen verschillen van de in het vorige 
hoofdstukk besproken (algemene) normen voor wetenschappelijk onderzoek en statis-
tiekk (paragraaf 4.5). 

4.22 Overzicht van (ontwikkel in g van) relevante privacyregelgeving 

Dee ontwikkeling van specifieke privacynormen op het terrein van de gezondheidszorg 
(enn het medzsc/r-wetenschappelijk onderzoek) loopt min of meer parallel met de opkomst 
vann algemene privacynormen voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Ook op dit 
terreinn vormden de introductie van computers en geautomatiseerde gegevensverwer-
kingg aanleiding om in de jaren zeventig privacyregelgeving te ontwikkelen. Overigens 
zijnn de voor medisch-wetenschappelijk onderzoek relevante privacynormen niet alleen 
opgenomenn in (algemene of bijzondere) regelingen inzake gegevensbescherming, 
maarr ook in regelgeving op het terrein van patiëntenrechten en medisch-wetenschap-
pelijkk onderzoek. 

11 Zie bijv. Roscam Abbing 1992, p. 11. 
22 Aldus Staatscommissie Koopmans 1976, p. 85. 
33 Zie bijv. Van der Maas, Habbema & Hayes 1981; Vandenbroucke 1991a; Vandenbroucke 1991b; 

Giardd & Bosman 1991; Brutel de la Rivière & Giard 1991. 
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4.2.14.2.1 Internationaal 

Eenn eerste stap in de ontwikkeling van internationale normen inzake bescherming van 
medischee gegevens vormden de initiatieven van de Raad van Europa eind jaren zeventig 
omm - ter uitwerking van de algemene normen van het Verdrag van Straatsburg - een 
aanbevelingg inzake medische databanken op te stellen. De in 1981 aanvaarde aanbeve-
lingg inzake 'geautomatiseerde medische databanken' werd ten gevolge van ontwikkelin-
genn op het terrein van de medische wetenschap (zoals de genetica) en informatietechno-
logiee midden jaren negentig vervangen door een nieuwe aanbeveling. Aanbeveling R 
(97)) 5 inzake de bescherming van medische gegevens omvat, in tegenstelling tot de aan-
bevelingg uit 1981, specifieke uitgangspunten voor het gebruik van data voor medisch-
wetenschappelijkk onderzoek (principe 12). 
Binnenn de Europese Unie werd in 1995 de in het vorige hoofdstuk besproken EG-pri-
vacyrichtlijnn aanvaard (paragraaf 3.3.1). De richtlijn bevat ook een regeling die speci-
fiekk ziet op de verwerking van gezondheidsgegevens (art. 8, derde lid). 

Naastt deze internationale (algemene of op de medische sector toegesneden) dataprotec-
tieregelingenn zijn in de loop der tijd ook documenten ontwikkeld die de rechten van de 
patiëntt beschermen (bij medisch-wetenschappelijk onderzoek). In sommige gevallen 
bevattenn deze documenten ook specifiek normen voor gegevensverwerking in het kader 
vann medisch-wetenschappelijk onderzoek. 
Ditt geldt niet voor twee door de World Medical Association (WMA) opgestelde verkla-
ringen:: de Verklaring van Helsinki(1967)5en de Verklaring van Lissabon (1981).6 De (laat-
stee versie van de) Verklaring van Helsinki geldt blijkens principe 1 weliswaar tevens 
voorr medisch-wetenschappelijk onderzoek met persoonsgegevens respectievelijk met 
herleidbaarr lichaamsmateriaal, doch toepassing van de - op onderzoek met proefperso-
nenn toegesneden - principes op deze categorieën van onderzoek brengt tal van proble-
menn met zich.7 De verklaring van Lissabon omvat louter een recht op geheimhouding en 
privacyy van de patiënt.8 Dit geldt ook voor de binnen de Raad van Europa tot stand 
gekomenn Conventie inzake mensenrechten en biogeneeskunde (1996).9 In art. 10, eerste 
li dd is het recht op privacy en geheimhouding neergelegd.10 

Naderee regels voor medisch-wetenschappelijk onderzoek met gegevens zijn wel te ont-
lenenn aan de internationale richtlijnen inzake epidemiologisch onderzoek van de Council 
forr International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) en - zij het in mindere 

44 Naast deze aanbeveling bevatten ook andere aanbevelingen, zoals R (90) 13 'on prenatal genetic scree-
ning,, prenatal genetic diagnosis and associated genetic counselling' en R (92) 3 'on genetic testing and 
screeningg for health care purposes', dataprotectienormen; zie Hondius 1997, p. 375-378. 

55 'Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects' (laatstelijk gewijzigd te Edin-
burgh,, 2000). 

66 'Rights of Patients' (laatstelijk gewijzigd te Bali, 1995); zie ook International Digest of Health Legisla-
tiontion 1996, p. 103-105. 

77 Zo is er bijv. geen ruimte om van het principe van informed consent voor deelname aan onder-
zoekk af te wijken. 

88 Zie in dit verband ook de beginselen inzake vertrouwelijkheid en privacy zoals opgenomen in de 
'Declarationn on the promotion of patients' rights' van de World Health Organisation (WHO), vast-
gesteldd in 1994 te Amsterdam. 

99 Steering Committee on Bioethics, final draft DIR/JUR (96) 7, Strasbourg: Directorate of Legal Affairs, 
19966 (integrale tekst is opgenomen in TvGR 1997, p. 96-102). De Conventie is nog niet door Ne-
derlandd geratificeerd. 

100 In het explanatory report wordt met name gewezen op het feit dat gezondheidsgegevens een 
bijzonderee categorie van gegevens vormen waarvoor bijzondere regels (moeten) gelden. 

111 De CIOMS-richtlijnen inzake epidemiologisch onderzoek zijn momenteel in revisie. Overigens 
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matee - de richtlijn van de Europese Unie inzake de uitvoering van geneesmiddelenon-
derzoekk met mensen. De richtlijn werd in 2001 door het Europees Parlement en de Raad 
vann Ministers gezamenlijk aangenomen.12 

4.2.24.2.2 Betekenis van internationale regelingen voor Nederland 

'Hard'Hard law' 
Vann de in de vorige paragraaf genoemde internationale privacyregelingen hebben 
alleenn de richtlijnen van de Europese Unie (Richtlijn 95/46 en Richtlijn 2001/20) 
dwingendee gevolgen voor de Nederlandse wet- en regelgeving (zie ook hoofdstuk 3, 
paragraaff  3.2.2). 

'Soft'Soft law' 
Dee overige regelingen - te weten de aanbeveling van de Raad van Europa en de door 
dee CIOMS opgestelde richtlijnen - zijn juridisch niet bindend. 
Vergelijktt men de niet-bindende documenten met elkaar, dan hebben de in Aanbeveling 
RR (97) 5 neergelegde principes van de Raad van Europa op het niveau van wetgeving de 
meestt gezaghebbende betekenis. De CIOMS-richtlijnen hebben minder politiek gezag, 
dochh zij kunnen conform hun doelstelling wel fungeren als belangrijk hulpmiddel bij 
nationalee beleidsvorming, ontwikkeling van standaarden door organisaties die bij de 
uitvoeringg van wetenschappelijk onderzoek zijn betrokken of praktische toepassing van 
privacynormenn door het veld. 

Eenn overzicht van bindende respectievelijk niet-bindende internationale regelgeving 
iss opgenomen in onderstaande tabel. 

Tabell  3. Privacyregelgeving, te onderscheiden in 'hard law' en 'soft law' 

Bindendee internationale regelgeving 
dd law' 

**  Richtlijnen van de Europese Unie 
-- Richtlijn 95/46 (privacyrichtlijn) 
-- Richtlijn 2001/20 (GCP-richtlijn) 

Niet-bindendee internationale regelgeving 
'softt  law* 

**  Aanbeveling R (97) 5 van de Raad van Europa 

**  CIOMS-Richtlijnen voor epidemiologisch 
onderzoek k 

4.2.33 Nationaal 

Opp grond van door de Staatscommissie Koopmans verrichtte werkzaamheden (zie 
hoofdstukk 3, paragraaf 3.4.1) bleek behoefte te bestaan aan een afzonderlijke studie 
overr de registratie van medische en psychologische gegevens. De Staatscommissie 
constateerdee dat hieraan dusdanig bijzondere aspecten waren verbonden dat dit bij 

publiceerdee de CIOMS in 1982 al richtlijnen inzake research met proefpersonen (deze werden in 2002 
gewijzigd);; zie http://www.cioms.ch/guidelines.htm. 

122 Deze richtlijn borduurt in sterke mate voort op het richtsnoer van de Europese Unie inzake Good 
Clinicall  Practice voor onderzoek met geneesmiddelen in de Europese Gemeenschap (1990), te 
wetenn Richtlijn 2001/20. 
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uitstekk het werkterrein vormde van terzake deskundigen (in casu de medische profes-
sie).133 Daarop werd de Gezondheidsraad verzocht advies uit te brengen over deze 
materie.. De raad presenteerde in 1978 het rapport 'Advies inzake registratie van me-
dischee en psychologische gegevens en de bescherming van de persoonlijke levens-
sfeer'.144 Een belangrijk vertrekpunt voor de Gezondheidsraad vormde het spannings-
veldd tussen een toenemende behoefte medische informatie te verzamelen en schrifte-
lij kk vast te leggen en een groeiend verlangen naar privacybescherming.15 Na dit rap-
portt verschenen van de raad nog andere adviezen die zijdelings aandacht besteden 
aann de bescherming van medische gegevens in het kader van wetenschappelijk on-
derzoek.166 Naast de Gezondheidsraad heeft ook de Nationale Raad voor de Volksge-
zondheidd (thans: Raad voor Volksgezondheid en Zorg) enkele relevante adviezen 
uitgebracht.17 7 

Dee Nederlandse wetgeving inzake bescherming van medische gegevens (die ook im-
plicatiess heeft voor gegevensgebruik ten behoeve van medisch-wetenschappelijk on-
derzoek)) leunt sterk op het advies van de Gezondheidsraad uit 1978.18 In eerste instan-
tiee vormde de Wet persoonsregistraties (1988) tezamen met het (vele jaren later in 
werkingg getreden) Besluit gevoelige gegevens het wettelijk kader voor de omgang 
mett medische gegevens. In 2000 werd de sterk verouderde WPR vervangen door de 
WBP.19 9 

Sindss midden jaren negentig geldt naast de reeds genoemde algemene privacywetge-
vingg ook wetgeving die is gericht op patiënten en proefpersonen, zoals de Wet ge-
neeskundigee behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet medisch-wetenschappe-
lij kk onderzoek met mensen (WMO). De WGBO omvat in het kader van het gebruik 
vann patiëntengegevens voor medisch-wetenschappelijke doeleinden een specifieke 
bepalingg (art. 7: 458 BW). 
Naastt relevante wetgeving is in de loop der tijd ook zelfregulering tot stand gekomen. 
Bijj  uitstek van belang is de in 1995 tot stand gekomen Gedragscode Gezondheidson-
derzoekk die spelregels omvat voor het gebruik van medische gegevens ten behoeve 
vann gezondheidsonderzoek. In verband met inwerkingtreding van de WBP en het 
opnieuww verkrijgen van goedkeuring van het College bescherming persoonsgegevens 
(CBP),, begon men in 2002 met herziening van de code; voorjaar 2004 werd de nieuwe 
codee goedgekeurd. 

4.33 Internationale privacynormen voor  medisch-wetenschappelijk 
onderzoek k 

Overeenkomstigg hoofdstuk 3 wordt eerst de regelgeving van de Europese Unie (para-
graaff  4.3.1) besproken, vervolgens de binnen de Raad van Europa tot stand gekomen 

133 Staatscommissie Koopmans 1976, p. 85-86. 
144 Gezondheidsraad 1978. 
155 Idem, p. 9-10. 
166 De adviezen hebben betrekking op erfelijkheidsonderzoek (1989), gevoelige gegevens (1990) en 

postmarketingg surveillance (1993). 
177 Relevante adviezen van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid betreffen het gebruik van 

privacyreglementenn (1988) en privacybescherming bij gegevensverstrekking (1992). 
188 Dit neemt niet weg dat ook andere adviezen van de Gezondheidsraad, de vroegere NRV en de 

Registratiekamerr bij het opstellen van wet- en regelgeving een rol hebben gespeeld. 
199 De normen van het voormalige Besluit gevoelige gegevens zijn thans in de WBP zelf opgenomen. 
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principess (paragraaf 4.3.2) en ten slotte de relevante normen uit de richtlijnen inzake 
epidemiologischh onderzoek van de CIOMS (paragraaf 4.3.3). 

4.3.14.3.1 Europese Unie 

aa Richtlijn 95/46/EG (privacyrichtlijnf 

Inn het vorige hoofdstuk (paragraaf 3.3.1) werd ingegaan op de normen van de privacy-
richtlijnn die relevant zijn voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek in algemene zin. 
Inn deze paragraaf wordt stilgestaan bij art. 8, derde lid van de richtlijn. Vraag is of deze 
uitzonderingg (op het verwerkingsverbod van gevoelige gegevens) mogelijk van belang is 
voorr gegevensverwerking in het kader van mafócft-wetenschappelijk onderzoek. 

-- Art. 8 lid 3 (opheffing verwerkingsverbod bij medische zorgverlening) 
Uitgangspuntt van de richtlijn is dat gegevens die wegens hun aard op de fundamentele 
vrijhedenn of de persoonlijke levenssfeer inbreuk kunnen maken - hiertoe behoren ui-
teraardd ook medische gegevens ('data concerning health') - zonder uitdrukkelijke toe-
stemmingg van de betrokkene geen voorwerp van verwerking mogen zijn. Hierop gelden 
echterr uitzonderingen waarvan er één reeds in het vorige hoofdstuk werd besproken (art. 
8,, vierde lid Richtlijn 95/46). 
Art.. 8, derde lid biedt een grondslag voor de verwerking van medische gegevens in het 
kaderr van preventieve geneeskunde of medische zorg of het beheer van gezondheids-
dienstenn onder de voorwaarde dat de personen, door wie de gegevens worden verwerkt, 
zijnn gebonden aan een beroepsgeheim of een gelijkwaardige geheimhoudingsplicht. De 
ratioo van deze uitzondering is dat de medische praktijk ernstig zou worden belemmerd 
indienn steeds expliciete toestemming aan patiënten moet worden gevraagd voor het 
verwerkenn van hun medische gegevens. Tegen deze achtergrond ligt het niet in de rede 
onderhavigee uitzondering zo op te vatten dat zij tevens ruimte zou laten voor gegevens-
verwerkingg ten behoeve van medisch-wetenschappelijk onderzoek. Er zijn voor zo'n ruime 
interpretatiee ook geen (expliciete) aanknopingspunten te vinden in de preambule van de 
privacyrichtlijn.. Dit brengt mij tot de conclusie dat het in hoofdstuk 3 besproken art. 8, 
vierdee lid privacyrichtlijn ook voor gegevensverwerking in het kader van medisch-we-
tenschappelijkk onderzoek de relevante uitzonderingsbepaling vormt. 

bb Richtlijn 2001/20/EG (GCP-richtlijn)22 

Dee GCP-richtlijn borduurt voort op de aanbeveling van de Europese Unie inzake Good 
Clinicall  Practice voor onderzoek met geneesmiddelen in de EG uit 1990. Functie van 
dee GCP-richtlijn is de administratieve bepalingen inzake klinische proeven met genees-

200 Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de 
beschermingg van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffendee het vrije verkeer van die gegevens, PB EG nr. L 281,23 november 1995, p. 31-50. 

211 Anders: Cordier 1995, p. 6-7 die stelt dat er binnen de epidemiologie bepaalde activiteiten zijn die 
onderdeell  uitmaken van de medische praktijk, die worden uitgevoerd door geheimhouders en die 
derhalvee onder de uitzondering van art. 8, derde lid privacyrichtlijn vallen. 

222 Richtlijn 2001/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 april 2001 betreffende de 
onderlingee aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten in-
zakee de toepassing van goede klinische praktijken bij de uitvoering van klinische proeven met 
geneesmiddelenn voor menselijk gebruik, PB EG nr. L 121,1 mei 2001, p. 34-44. 
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middelenn te vereenvoudigen en te harmoniseren, door een duidelijke en transparante 
proceduree in te voeren en voorwaarden te scheppen voor een efficiënte coördinatie van 
dezee proeven. In dit licht omvat de richtlijn ook normen die proefpersonen beschermen, 
zoalss het vereiste van schriftelijke informed consent. 

Err is één richtlijnbepaling die in de context van dataonderzoek relevant is. 

-- Art. 3 lid 2, onder c (recht op privacy van de proefpersoon) 
Dee richtlijn zelf omvat geen normstelling terzake van de omgang met - via onderzoek 
vrijgekomenn - gegevens. Art. 3, tweede lid, onder c bepaalt in algemene zin dat een stu-
diee alleen mag worden uitgevoerd indien het recht van de proefpersoon op bescherming 
vann de hem betreffende gegevens overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG (privacyrichtiijn) 
wordtt gewaarborgd. 
Inn de considerans van de richtlijn24 is bepaald dat personen die aan een proef deelnemen 
ermeee instemmen dat hun persoonsgegevens tijdens een inspectie door de bevoegde 
instantiess en personen met bevoegdheid daartoe kunnen worden bestudeerd, mits deze 
gegevenss als strikt vertrouwelijk worden behandeld en niet openbaar worden gemaakt.26 

Algemeenn aanvaard is dat een dergelijke toegang tot onderzoeksdata voor bevoegde 
instantiess en personen voor toezicht op de kwaliteit van klinisch geneesmiddelenonder-
zoekk onontbeerlijk is (onder andere omdat onderzoeksgegevens alleen op deze wijze op 
juistheidd kunnen worden gecontroleerd). 

Eenn bewaartermijn voor onderzoeksgegevens is niet opgenomen in de GCP-richtlijn. 
Hierr geldt (kennelijk) de algemene - in de privacyrichtiijn opgenomen - regel dat per-
soonsgegevenss niet langer worden bewaardd dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor 
zee werden verzameld. Het ligt in de rede hier aansluiting te zoeken bij de — in de vroe-
geree GCP-aanbeveling neergelegde - norm dat de onderzoeker ervoor zorg draagt dat 
patiënt-identificatiecodess gedurende tenminste 15 jaar na voltooiing van of stopzetting 
vann het onderzoek worden bewaard. Patiëntenbestanden en andere brongegevens moe-
tenn zolang als dat in ziekenhuizen, instellingen of particuliere praktijken is toegestaan, 
maarr niet minder dan vijftien jaar, worden bewaard.7 

233 Considerans, overweging 10. 
244 Considerans, overweging 16. 
255 Wie kan worden aangemerkt als Toevoegde instantie' wordt niet verduidelijkt. Aldus Engberts gaat 

hett hier waarschijnlijk om de monitor, een door de opdrachtgever aangestelde persoon die verant-
woordelijkk is voor toezicht op en rapportage van het onderzoek alsmede verificatie van de gegevens; 
Engbertss 1994, p. 1119. 

266 De vroegere GCP-aanbeveling inzake onderzoek met geneesmiddelen binnen de EU (EG doe. 
111/3976/888 FINAL) omvatte een soortgelijke bepaling: "De proefpersoon moet ervan op de hoogte 
wordenn gesteld en moet erin toestemmen dat persoonlijke informatie bij een audit door de bevoegde 
instantiess en door personen met een afdoende bevoegdheid diepgaand kan worden bestudeerd, maar 
datt (...) [deze] als strikt vertrouwelijk zal worden behandeld en niet publiekelijk toegankelijk zal 
zijn".. Zie ook 'Good Clinical Practice' voor het onderzoek met geneesmiddelen in de Europese Gemeenschap, 
Utrecht:: Nederlandse Stichting ter bevordering van Medisch-Farmaceutische Research 1993. 

277 Zie art. 3.17 aanbeveling inzake Good Clinical Practice. 
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4.3.24.3.2 Raad van Europa 

aa Aanbeveling R (97) 5 inzake de bescherming van medische gegevens2S 

Dee eind jaren negentig tot stand gekomen aanbeveling inzake bescherming van medische 
gegevenss (die een aantal relevante bepalingen voor gebruik van medische gegevens voor 
wetenschappelijkk onderzoek omvat) kent een uitgebreide voorgeschiedenis. 
Eindd 1976 werd een eerste bijeenkomst gehouden van een door de Raad van Europa 
ingesteldd 'committee of experts', bestaande uit juridische, medische en computerdeskun-
digenn dat de opdracht kreeg een studie te verrichten naar de regels inzake databanken, in 
hett bijzonder medische databanken. Vanuit dit comité werd een 'working party7 opge-
richtt welke zich ten doel stelde een ontwerp-aanbeveling voor te bereiden. Achtergrond 
vann deze opdracht vormde het toenemend gebruik van computers in de gezondheids-
zorgg hetgeen niet alleen gepaard ging met betere medische zorg en een efficiënter beleid 
inn ziekenhuizen, maar ook met een bedreiging voor de privacy van patiënten. Zo zou 
ongeoorloofdee verstrekking van medische persoonsgegevens uit medische databanken 
kunnenn leiden tot verschillende vormen van discriminatie, en zelfs tot schending van 
fundamentelee mensenrechten.29 Na een voorbereidingsperiode van vier jaar werd op 23 
januarii  1981 Aanbeveling R (81) 1 'on regulations for automated medical data banks' 
doorr het Comité van Ministers aanvaard. Via de in deze aanbeveling neergelegde princi-
pess werd gepoogd een passend evenwicht te vinden tussen de rechten en belangen van 
betrokkenn 'data subjecten' en het algemeen belang. 

Eindd jaren tachtig werd duidelijk dat Aanbeveling R (81) 1 door ontwikkelingen in de 
medischee wetenschap en informatietechnologie was ingehaald. Daarenboven waren 
sindss de aanvaarding van deze aanbeveling andere sectorale aanbevelingen tot stand 
gekomenn die een vooruitgang vormden op de eerste aanbeveling uit 1981. Tegen deze 
achtergrondd werd in 1990 door het 'Committee of Experts on Data Protection' van de 
Raadd van Europa tot herziening van Aanbeveling R (81) 1 besloten. Er werd een werk-
groepp ingesteld die tot opdracht kreeg de met de verwerking van medische gegevens 
samenhangendee problemen te onderzoeken en hiervoor bijzondere waarborgen te for-
muleren.. In 1992 presenteerde de werkgroep een ontwerp-aanbeveling 'on the protection 
off  medical data' die na een langdurige periode van discussie en bijstelling uiteindelijk in 
19977 door het Comité van Ministers werd aanvaard. 

Dee redenen die eind jaren zeventig aanleiding vormden voor opstelling van specifieke 
principess op het terrein van medische databanken zijn onverkort blijven gelden, zo kan 
uitt het 'explanatory memorandum' worden opgemaakt. Nieuw is echter de notie dat 
"(...)) medical data are also being processed automatically by information systems inte-
gratedd into some medical equipment, and also outside the health-care sector itself (eg. 
sociall  security, insurance)'.31 Deze ontwikkeling heeft onder andere gevolgen gehad voor 
dee reikwijdte van de nieuwe aanbeveling. 

288 Aanbeveling No. R (97) 5 'on the protection of medical data'. Zie ook Stcrt. 1998,38. 
299 Explanatory memorandum,chapter 1 (introduction). 
300 De voorbereidingsfase van de aanbeveling heeft mede zo lang geduurd omdat de inhoud ervan 

moestt worden afgestemd met de EG-privacyrichtlijn uit 1995; Hondius 1997, p. 379. 
311 Explanatory memorandum, par. 30. 
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Toepassingsgebied Toepassingsgebied 
Dee aanbeveling is van toepassing op verzameling en geautomatiseerde verwerking32 (in 
zowell  de publieke als de private sector) van medische gegevens voor een groot aantal 
doelen:: medische behandeling; vaststelling van een gezondheidssituatie of conditie van 
eenn persoon (onder andere van belang bij toegang tot arbeid of onderwijs); preventieve 
gezondheidszorg;; wetenschappelijk onderzoek; het verkrijgen van sociale voorzieningen 
off  verzekeringsgelden; en identificatiedoeleinden.33 De aanbeveling heeft zodoende ook 
betekeniss voor verwerking van medische gegevens buiten de gezondheidszorg (tenzij het 
nationalee recht hiervoor bijzondere regels omvat; zie principe 2.1). De aanbeveling richt 
zichh - net als Aanbeveling R (81) 1 - uitdrukkelijk op geautomatiseerde gegevensverwer-
king,, maar dit verhindert de lidstaten niet de beginselen ook op niet-geautomatiseerde 
gegevensverwerkingg van toepassing te verklaren. 

MedischeMedische (persoons)gegevens 
Dee opstellers van de aanbeveling hebben gekozen voor een zo breed mogelijke omschrij-
vingg van medische gegevens: alle persoonsgegevens betreffende de (huidige, toekom-
stigee en vroegere) gezondheid van een individu. Hiertoe moeten ook worden gerekend 
gegevenss die met de gezondheid van een individu in verband kunnen worden gebracht35 

enn genetische gegevens. 
Onderr 'personal data' wordt verstaan informatie betreffende een geïdentificeerde of 
identificeerbaree persoon. Overeenkomstig eerdere aanbevelingen wordt in de preambule 
aangegevenn dat een persoon niet identificeerbaar is indien voor identificatie een oneven-
redigee hoeveelheid tijd en mankracht nodig is. Aan deze omschrijving is toegevoegd dat 
inn het geval een persoon niet identificeerbaar is de gegevens 'anoniem' zijn. 

Inn vergelijking met de aanbeveling uit 1981 (deze bestond uit negen principes) is deze 
aanbevelingg aanzienlijk uitgebreid. De principes die specifieke regels omvatten voor 
medisch-wetenschappelijkk onderzoek worden hieronder besproken. 

-- Principe 8.2, onder d R (97) 5 (uitzondering rechten van de betrokkene bij wetenschappelijk 
onderzoek) onderzoek) 
Ondankss het grote belang dat aan het recht op kennisname (en in het verlengde daarvan 
hett recht op rectificatie) van medische gegevens wordt toegekend, kan dit recht (in over-
eenstemmingg met het Verdrag van Straatsburg) bij gegevensverwerking voor onderzoek 
off  statistiek worden beperkt. Een beperking is slechts toegestaan indien er klaarblijkelijk 
geenn risico's bestaan dat de privacybelangen van betrokkenen worden geschonden. Om 
laatstgenoemdee situatie te bewerkstelligen is het met name van belang dat gewaarborgd 
wordtt dat de gegevens niet worden gebruikt om besluiten te nemen of maatregelen te 
treffenn jegens betrokkenen.36 

322 Zie ook het toepassingsgebied (en het begrip 'verwerking') van de EG-privacyrichtlijn zoals bespro-
kenn in hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.1. 

333 Explanatory memorandum, par. 61. 
344 Hieronder vallen ook gegevens betreffende een ongeboren kind; deze behoren overeenkomstig de 

gegevenss van een minderjarige te worden beschermd; zie principe 4.5 Aanbeveling R (97) 5. 
355 Hier wordt gedoeld op informatie die een indicatie geeft van de gezondheidstoestand van een indi-

viduu zoals bijv. (overmatig) gebruik van drank en drugs, levensstijl e.d.. Deze informatie kan bijv. 
nodigg zijn voor het sluiten van een verzekering; explanatory memorandum, par. 38. 

366 Explanatory memorandum, par. 161. 
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-- Principe 10.2 R (97) 5 (bewaring van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek) 
Dee aanbeveling laat ruimte om van de hoofdregel in het belang van medisch-weten-
schappelijkk onderzoek af te wijken: medische gegevens mogen (onder meer) voor dit 
doell  langer worden bewaard (dan nodig is voor het oorspronkelijke doel) indien techni-
schee maatregelen worden getroffen die zorgvuldige bewaring en beveiliging verzekeren, 
daarbijj  rekening houdend met de privacy van de patiënt.37 Langere gegevensbewaring 
kann evenwel worden doorkruist door een verzoek van de betrokkene tot vernietiging 
vann (bepaalde) gegevens.38 

-- Principe 12 R (97) 5 (verwerking van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek) 
InIn dit principe worden de algemene beginselen uitgewerkt voor de verzameling en ver-
werkingg van medische gegevens voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. In het 'ex-
planatoryy memorandum' wordt erop gewezen dat (uit art. 5 Verdrag van Straatsburg 
voortvloeitt dat) alleen die gegevens voor wetenschappelijk onderzoek mogen worden 
gebruiktt die daarvoor specifiek noodzakelijk zijn. Medische gegevens zijn het best be-
schermdd indien anonimisering plaatsvindt alvorens ze voor wetenschappelijk onderzoek 
wordenn verzameld (principe 12.1). Indien anonimisering niet mogelijk is (en het onder-
zoekk wordt uitgevoerd voor rechtmatige doeleinden), mogen persoonsgegevens worden 
verzameld,, doch uitsluitend in één van de volgende situaties (principe 12.2): de betrok-
kenee heeft (geïnformeerde) toestemming gegeven voor één of meer onderzoeksprojecten 
(subb a);39 de wettelijk vertegenwoordiger van de betrokkene heeft toestemming gegeven 
voorr een specifiek onderzoeksproject dat betrekking heeft op de gezondheidstoestand of 
ziektee van de betrokkene (sub b); een bij wet (of lagere regelgeving) aangewezen orgaan 
heeftt autorisatie verleend voor de verstrekking van gegevens voor een onderzoeksproject 
(subb c); of de gegevensverstrekking is bij wet geregeld en noodzakelijk ter bescherming 
enn bevordering van de volksgezondheid (sub d). In het 'explanatory memorandum' 
wordtt aangegeven dat voor ieder afzonderlijk onderzoeksproject toestemming dan wel 
autorisatiee is vereist.40 Dit volgt uit het principe van doelbinding dat in het bijzonder 
geldtt voor de verwerking van medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. 
Dee derde uitzondering (sub c) - autorisatie van de gegevensverstrekking door een or-
gaann ('body') - ziet op de situatie dat het vragen van toesternming aan betrokkenen on-
dankss redelijke inspanningen onuitvoerbaar ('impracticable') zou zijn.41 Bijkomende 
voorwaardenn zijn dat het belang van het onderzoek opweegt tegen het niet (kunnen) 
vragenn van toestemming en de betrokkene geen uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt 
tegenn de verstrekking. Het orgaan dat met de afweging is belast, zal daarbij nog andere 
factorenn moeten meewegen zoals het bestaan van alternatieve onderzoeksmethoden, de 
relevantiee van het onderzoeksdoel in termen van algemeen belang, de voorgestelde vei-

377 Diens privacy is het best beschermd indien de gegevens worden geanonimiseerd; wanneer dit niet 
mogelijkk is moeten andere veiligheidsmaatregelen worden getroffen; explanatory memorandum, 
par.. 185. 

388 Dit recht kan alleen worden beperkt indien sprake is van rechtmatige belangen (van bijvoorbeeld 
dee hulpverlener om zich zelf te verdedigen tegen klachten of vorderingen van de patiënt) of van 
eenn wettelijke verplichting de gegevens te bewaren; zie principe 10.3. 

399 Zie ook explanatory memorandum, par. 201: "(...) personal data may be used for medical research if 
thee data subject has been duly informed of the research project - or at least if the information re-
quirementss (...) have been respected - and has given his consent for that particular project, or, at 
least,, for the purposes of medical research". 

400 Explanatory memorandum, par. 214. 
411 Volgens het explanatory memorandum "(...) cases may arise where the data subject cannot be found 

orr where for other reasons it is apparently impossible to obtain the consent from the data subject him-
selff  (eg. in the case of an epidemic)". Explanatory memorandum, par. 203. 
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ligheidsmaatregelenn teneinde de privacy te beschermen, et cetera. Dit orgaan dient 
bovendienn deskundigheid te bezitten op het terrein van de gegevensbescherming. 
Principee 12 omvat ook een norm voor het zogenoemde "eigen wetenschappelijk onder-
zoek""  (principe 12.3). Voor hulpverleners die de door hen zelf (in de context van preven-
tiee of medische hulpverlening) verzamelde gegevens voor eigen wetenschappelijk on-
derzoekk willen gebruiken, geldt de volgende regeling: mits de betrokkenen hierover zijn 
geïnformeerdd en hiertegen geen bezwaar hebben gemaakt, mogen hulpverleners patiën-
tengegevenss voor eigen wetenschappelijk onderzoek gebruiken. 
Tenn slotte bepaalt principe 12 dat gegevens die voor wetenschappelijk onderzoek wor-
denn verwerkt niet in zodanige vorm mogen worden gepubliceerd dat identificatie van de 
betrokkenenn mogelijk is, tenzij daarvoor toestemming werd gegeven (en mits het natio-
nalee recht zulks niet verbiedt). 

4.334.33 CIOMS 

Dee Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) heeft in het 
kaderr van medisch-wetenschappelijk onderzoek twee relevante documenten opgesteld 
(ziee paragraaf 4.2.1). Met name de in 1991 vastgestelde richtlijnen voor epidemiologisch 
onderzoekk (thans in revisie) zijn relevant voor het gebruik van medische gegevens voor 
wetenschappelijkk onderzoek en statistiek. De bepalingen die specifiek hierop betrekking 
hebbenn worden hieronder besproken. 

aa Richtlijnen voor epidemiologisch onderzoek (1991)4* 

Inn de jaren tachtig gaven de methoden en het bereik van epidemiologisch onderzoek in 
combinatiee met het gebruik van informatietechnologie op dit terrein aanleiding tot maat-
schappelijkee bezorgdheid over de risico's en gevaren van epidemiologische studies en tot 
(nationalee en internationale) discussie over ethische aspecten van de epidemiologie. Deze 
bezorgdheidd had vooral te maken met het feit dat steeds grotere hoeveelheden gegevens 
overr individuen en groepen konden worden verzameld, bewaard en gebruikt. Deze 
achtergrondd vormde voor de CIOMS aanleiding om in 1989 een project te starten om 
richtlijnenn te ontwikkelen voor epidemiologisch onderzoek.45 Bestaande internationale 
verklaringenn en codes, zoals de Verklaring van Helsinki en de CIOMS-richtlijnen inzake 
biomedischh onderzoek met mensen van 1982, konden niet in deze leemte voorzien omdat 
zijj  - toegesneden op mensgebonden onderzoek - waren gericht op het model van de kli-
nischee geneeskunde en de positie van de individuele patiënt/proefpersoon, terwijl epi-
demiologischh onderzoek in veel gevallen betrekking heeft op groepen of gemeenschap-

46 6 

pen. . 

422 Explanatory memorandum, par. 204. 
433 Explanatory memorandum, par. 203. 
444 International guidelines for ethical review of epidemiological studies, Geneva: CIOMS 1991 

(gepubliceerdd in Law, Medicine & Health Care 1991, p. 247-258). De richtlijnen uit 1991 worden mo-
menteell  herzien. 

455 In 'Background notes and acknowledgements' wijst de CIOMS ook nog op de HTV/AIDS-epidemie 
enn de in dat kader uitgevoerde onderzoeken met grote aantallen personen. 

466 Dickens, Gostin & Levine 1991, p. 157: "Up to now, ethical guidelines have emphasized the burdens 
onn individuals rather than the burdens on the communities affected. While these ethical guidelines 
adequatelyy protect the right of the individual to informed consent and confidentiality, they do not 
adequatelyy address such harms as may be done to the customs and integrity of communities as 
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Voorbereidingg van een eerste ontwerp van de richtlijnen vond plaats na uitvoerige raad-
plegingg van deskundigen afkomstig uit diverse landen en organisaties. Vele inspraak-
rondess volgden, waaronder een door de OOMS georganiseerde conferentie, speciaal 
gewijdd aan de ontwerprichtlijnen. De definitieve tekst werd in juli 1991 aanvaard. 

Toepassingsgebied Toepassingsgebied 
Dee richtlijnen omvatten algemene beginselen voor epidemiologisch en klinisch weten-
schappelijkk onderzoek. 'Epidemiologie' wordt daarbij omschreven als "the study of the 
distributionn and determinants of health-related states or events in specified populations, 
andd the application of this study to control of health problems". Epidemiologen houden 
zichh bezig met basaal biomedisch en klinisch onderzoek, statistiek en biostatistiek en 
socialee en gedragswetenschappen.47 

(Medische)(Medische) persoonsgegevens 
Inn de richtlijnen wordt onderscheid gemaakt tussen 'unlinked information' en 'linked 
information'.. Unlinked information wordt omschreven als informatie die niet kan wor-
denn herleid tot of geassocieerd met individuele personen. Gebruik van niet-herleidbare 
informatiee vormt geen bedreiging voor de privacy van betrokkenen (de richtlijnen kun-
nenn in dat geval buiten toepassing blijven). 
Linkedd information wordt onderscheiden in anonieme, niet-nominatieve en nominatieve 
informatie.. Bij anonieme informatie gaat het om gegevens die alleen via een code of een 
anderr middel (slechts bekend bij de betrokkene) kunnen worden herleid tot eenn persoon; 
dee onderzoeker is niet op de hoogte van de identiteit van de betrokkene. Niet-nomina-
tievee informatie betreft eveneens gecodeerde gegevens terwijl de identiteit van de be-
trokkenee bekend is bij de onderzoeker. Nominatieve informatie kan ten slotte via direct 
identificerendee gegevens rechtstreeks tot een persoon worden herleid. 

Dee belangrijkste principes uit de 'guidelines' worden hieronder weergegeven. 

-- Individuele toestemming 
Uitgangspuntt bij epidemiologisch onderzoek is dat individuele personen slechts in stu-
diess mogen worden betrokken indien zij hiervoor hun (geïnformeerde48) toestemming 
hebbenn gegeven. Op deze regel worden in de richtlijnen de nodige uitzonderingen ge-
formuleerd. . 
Zoo wordt onder meer ruimte gelaten van het toestemmingsvereiste af te wijken indien 
hett vragen van toestemming 'impractical' is, bijvoorbeeld omdat de personen van wie 
gegevenss worden verzameld en gebruikt niet kunnen worden gelokaliseerd of het doel 
vann een studie hierdoor zou worden gefrustreerd. In een dergelijk geval dient de onder-
zoekerr wel te kunnen verzekeren dat strikte vertrouwelijkheid in acht wordt genomen en 
datt de studie is gericht op bescherming of bevordering van de volksgezondheid. 
Verderr kan het vragen van toestemming bijvoorbeeld ook achterwege worden gelaten 
indienn betrokkenen via een publieke aankondiging in kennis worden gesteld van het feit 

wholee and viable entities, nor community rights such as to receive results of studies that may im-
provee health care". 

477 Hiertoe kan bijv. ook sommig natuur- en scheikundig onderzoek worden gerekend; Dickens 1991, p. 
175. . 

488 Bij onderzoek met (uitsluitend) persoonsgegevens betekent deze verplichting het verstrekken van 
informatiee over aard van de te verzamelen gegevens, personen die toegang hebben tot de gegevens, 
getroffenn maatregelen inzake vertrouwelijkheid van de gegevens en risico's van onthulling van de 
gegevens;; McCarthy & Porter 1991, p. 238. 
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datt medische persoonsgegevens in het algemeen beschikbaar worden gesteld voor epi-
demiologischh onderzoek. 
Eenn beroep op zo'n uitzondering alsmede de te treffen (compenserende) waarborgen 
behorenn aan een ethische commissie te worden voorgelegd.4 

-- Beperkte informatieverstrekking aan betrokkenen 
Hett kan in bijzondere omstandigheden gerechtvaardigd zijn niet alle informatie aan po-
tentiëlee deelnemers te verstrekken, namelijk wanneer dit voor het welslagen van een 
(epidemiologisch)) onderzoek essentieel is (bijvoorbeeld wanneer aannemelijk is dat vol-
ledigee informatieverstrekking de deelname van een respondent kan beïnvloeden). Wel 
moett ook deze gang van zaken aan een ethische commissie worden voorgelegd. 

-- 'Community agreement' 
Wanneerr het niet mogelijk is van iedere individuele betrokkene toestemming te verkrij-
gen,, kan via een zogenaamde 'community agreement' toestemming voor een onderzoek 
wordenn gevraagd. Een persoon die representatief is voor (de aard, tradities en politieke 
ideeënn van) een bepaalde gemeenschap of groep en tegelijkertijd in een onafhankelijke 
positiee verkeert, geeft in een dergelijk geval toestemming. Een beslissing van een indi-
viduu uit de desbetreffende groep niet te willen deelnemen aan een onderzoek wordt even-
well  gerespecteerd. 

-- Bescherming van de groepsprivacy bij publicatie 
Epidemiologischee studies kunnen in hun uitkomsten onbedoeld schade berokkenen aan 
individuenn en groepen, zoals economisch verlies (belemmering bij toegang tot arbeid en 
verzekering),, stigmatisering of uitsluiting van bepaalde diensten. Onderzoekers die met 
gevoeligee onderzoeksresultaten naar buiten komen, dienen zorgvuldigheid te betrachten 
tenn aanzien van de publicatie en toelichting van die resultaten. 

-- Vertrouwelijkheid 
Bijj  epidemiologisch onderzoek waarvoor gegevens over individuele personen of groepen 
wordenn verzameld en bewaard, geldt dat vertrouwelijk met deze gegevens moet worden 
omgegaan.. Onthulling van onderzoeksgegevens zou tot schade of ongemak kunnen 
leidenn bij individuen of groepen. Onderzoekers moeten derhalve maatregelen treffen die 
bijvoorbeeldd de toegang tot gegevens beperken, gegevens anonimiseren en voorkomen 
datt betrokkenen direct kunnen worden geïdentificeerd. Ook behoren direct identifice-
rendee gegevens te worden verwijderd alvorens de overige gegevens via statistische ana-
lysee tot onderzoeksresultaten worden bewerkt. Indien niet aan deze norm kan worden 
voldaan,, zullen onderzoekers moeten uitleggen waarom identificerende gegevens be-
waardd moeten blijven en hoe de vertrouwelijkheid hiervan is gewaarborgd. Herleidbare 
gegevenss worden niet voor wetenschappelijk onderzoek verzameld en gebruikt wanneer 
hett onderzoek ook met niet-herleidbare gegevens kan worden uitgevoerd (zoals bij ano-
niemm testen van bloed op HlV-infecties). 

-- Verplichte ethische toetsing 
All ee onderzoeksvoorstellen op het terrein van de epidemiologie, dus ook waarbij alleen 
sprakee is van verzameling en verdere verwerking van gegevens, moeten worden voorge-
legdd aan een onafhankelijke ethische toetsingscommissie. 

499 Zie ook richtlijn 18 Richtlijnen voor biomedisch onderzoek met mensen (2002). 
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4.44 Nationale privacynormen voor  medisch-wetenschappelijk 
onderzoek k 

Inn deze paragraaf wordt eerst ingegaan op het medisch beroepsgeheim en de beteke-
niss hiervan voor medisch-wetenschappelijk onderzoek (paragraaf 4.4.1). Vervolgens 
komenn aan de orde de (belangrijkste) privacybepalingen voor medisch-wetenschap-
pelijkk onderzoek met gegevens zoals neergelegd in de dataprotectiewetgeving (para-
grafenn 4.4.2 en 4.4.3), de WGBO (paragraaf 4.4.4), de Wet CBS (paragraaf 4.4.5) en de 
WMOO (paragraaf 4.4.6). In de laatste paragraaf komt de relevante zelfregulering aan 
bodd (paragraaf 4.4.7). 

4.4.14.4.1 Het medisch beroepsgeheim 

Dee regels van het medisch beroepsgeheim vormen de kern van de huidige privacybe-
schermingg van in het kader van de hulpverlening verzamelde en geregistreerde (me-
dische)) gegevens en gelden voor personen die uit de aard van hun beroep of relatie 
mett de patiënt worden geacht patiëntengegevens vertrouwelijk te behandelen. Zij zijn 
inn de eerste plaats ontwikkeld in de rechtspraak (a), maar zijn thans - tot op bepaalde 
hoogtee - ook terug te vinden in nationale wet- en regelgeving (b). Door ontwikkelin-
genn in gezondheidszorg en maatschappij staan de regels van het beroepsgeheim 
voortdurendd onder druk (c). Uit het beroepsgeheim zijn ten slotte regels af te leiden 
voorr de verwerking van patiëntengegevens ten behoeve medisch-wetenschappelijk 
onderzoekk (d). 

aa Inhoud en omvang; doorbreking van het geheim 

Hett medisch beroepsgeheim vormt van oudsher de basis voor de bescherming van 
medischee gegevens. De hulpverlener heeft te zwijgen over hetgeen hem door de pa-
tiëntt met wie hij in een beroepsmatige relatie staat wordt toevertrouwd dan wel het-
geenn hem tijdens de behandelingsrelatie ter kennis komt (zwijgplicht). 
Dee zwijgplicht van de medische beroepsbeoefenaar is een bijzondere, niet alleen om-
datt het gebied waarop deze raad en bijstand geeft als hoogstpersoonlijk wordt be-
schouwd,, maar ook vanwege het feit dat deze zijn beroep niet kan uitoefenen zonder 
mededelingenn van de patiënt.] Voorwaarde voor dit laatste is vertrouwen bij de pa-
tiëntt dat de beroepsbeoefenaar deze informatie niet naar buiten brengt. Daarmee is de 
functiee van het medisch beroepsgeheim aangegeven: het waarborgen van de vertrou-
welijkheidd van medische gegevens jegens derden opdat alle informatie die de hulp-
verlenerr over iemand te weten komt binnen de vertrouwensrelatie tussen arts en pati-

522 53 

entt blijft . Deze vertrouwelijkheid werkt ook door na overlijden van de patiënt. 

500 De zwijgplicht van de medicus vloeit voort uit de aard van zijn beroep; zie HR 21 april 1913, NJ 
1913,, 958; zie ook CMT 22 maart 1933, NJ 1933, 1667. Andere bij een behandeling van een patiënt 
betrokkenn personen, zoals co-assistenten, verpleegkundigen, biochemici, secretaressen, etc. hebben 
voorr zover zij geen erkend beroepsgeheim hebben een afgeleide zwijgplicht; Leenen 2000, p. 224. 

511 De Brauw 1988, p. 16. 
522 RoscamAbbing 1997, p. 215. 
533 Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage, 28 juni 1996 (Kort Geding 1996/nr. 273), TvGR 1997/14. 

Ziee Hazewinkel-Suringa 1959, p. 95; De Brauw 1988, p. 29; Gevers 1993; Ploem 1999a. 
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Sindss lang is het beroepsgeheim gericht op het algemene belang van een onbelem-
merdee toegang tot de gezondheidszorg. Een ieder dient zich zonder vrees voor 
eventuelee schade veroorzaakt door het onthullen van bepaalde gevoelige informatie 
tott een hulpverlener te kunnen wenden. Deze vrije toegang tot de hulpverlening werd 
doorr de wetgever zo belangrijk geacht dat zij het belang van geheimhouding heeft 
latenn prevaleren boven het belang van waarheidsvinding in rechte. Bepaalde catego-
rieënn hulpverleners, waaronder artsen en verpleegkundigen, hebben een zogenaamd 
verschoningsrechtt dat hun in staat stelt het geheim ten overstaan van de (strafrechter 
gestandd te doen. 

Tussenn de zwijgplicht en het verschoningsrecht dient uitdrukkelijk onderscheid te 
wordenn gemaakt, vooral in die zin dat hun betekenis en reikwijdte verschillend is. 
Terwijll  de zwijgplicht in beginsel tegenover een ieder geldt (met uitzondering van de 
patiëntt of zijn vertegenwoordigers), kan het verschoningsrecht alleen worden inge-
roepenn tegenover de rechter. Daarnaast heeft de zwijgplicht een breder bereik dan het 
verschoningsrecht;; laatstgenoemd recht komt exclusief toe aan hen die zich hierop op 
grondd van wet of jurisprudentie kunnen beroepen (arts, tandarts, verloskundige et 
cetera).. De overige bij een behandeling van een patiënt betrokken personen, zoals co-
assistenten,, klinisch chemici, secretaressen en dergelijke hebben een afgeleid verscho-
ningsrechtt omdat anders het beroepsgeheim van zojuist genoemde beroepen tegen-
overr de rechter niet gehandhaafd zou kunnen worden.56 Volgens de medische tucht-
rechtspraakk moet een arts, die wordt verzocht in een rechtszaak te getuigen, zich op 
zijnn verschoningsrecht beroepen.57 

Dee vraag rijst of ook niet-behandelend artsen (zoals keuringsartsen, vertrouwensart-
senn en medische adviseurs) zich op een verschoningsrecht kunnen beroepen. De Hoge 
Raadd heeft deze vraag in negatieve zin beantwoord.58 Gelding van een (zelfstandig) 
medischh beroepsgeheim en verschoningsrecht kan eerst worden aangenomen wan-
neerr sprake is van de uitvoering van handelingen op het terrein van de gezondheids-
zorgg ten aanzien van een individuele patiënt. Bij deze restrictieve visie op het be-
roepsgeheimm zijn vraagtekens geplaatst: zij zou onvoldoende recht doen aan een sa-
menlevingg waarin hulpverleningsgegevens regelmatig worden verstrekt aan de niet-
behandelendee sector terwijl men ook in die (laatste) situatie een zorgvuldige omgang 
mett medische gegevens mag verwachten.59 

544 Hazewinkel-Suringa stelt in haar monografie over het beroepsgeheim het algemeen belang van het 
beroepsgeheimm voorop: "De zwijgplicht en het zwijgrecht dienen in concreto de hulpbehoevende 
enkeling,, maar in abstracto bedoelen zij de onbekommerde gang van allen, die lichamelijke, sociale 
off  geestelijke bijstand behoeven, mogelijk te maken"; Hazewinkel-Suringa 1959, p. 42. Zie ook de 
(recentere)) uitspraak van het Europese Hof in Z t. Finland, 25 februari 1997, NJCM-Bulletin 1997, p. 
7122 e.v., m.nt. A.C. Hendriks: "I t is crucial not only to respect the sense of privacy of a patient but 
alsoo to preserve his or her confidence in the medical profession and in the health services in general. 
Withoutt such protection, those in need of medical assistance may be deterred from revealing such 
informationn of a personal and intimate nature as may be necessary in order to receive appropiate 
treatmentt and, even, from seeking such assistance, thereby endangering their own health and, in the 
casee of transmissible diseases, that of the community"; zie ook Andersson t. Zweden/ M.S. t. Zweden, 
277 augustus 1997, NJCM-Bulletin 1998, p. 164 e.v., rant. A.C. Hendriks. 

555 In de rede ligt dat het hier in ieder geval gaat om alle in art. 3 Wet BIG genoemde beroepen (arts, 
tandartss etc); zie voor een verder overzicht en de rechtspraak Leenen 2000, p. 224. 

566 Leenen 1969, p. 848. 
577 MT Zwolle 20 november 1954, NJ1955, 71 en MT Groningen 28 november 1956, NJ1957,366. 
588 HR 15 oktober 1999, TvGR 2000/ 72, m.nt. J.C. Dute. 
599 Idem. 
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Inn de visie van De Graaf (in 'Medisch beroepsgeheim onder druk') zou een discussie 
overr de ratio van het verschoningsrecht (dat werkt tegenover de rechter) moeten 
wordenn losgekoppeld van beschouwingen over de ratio van het beroepsgeheim (dat 
uitlatingenn aan het publiek en justitie verbiedt). Anders gezegd: met de toekenning 
vann een beroepsgeheim moet men niet restrictief omgaan vanuit de gedachte dat men 
niett iedereen een verschoningsrecht kan toekennen. De maatschappelijke opvattingen, 
mett name ten aanzien van de persoonlijke levenssfeer, vragen om een extensieve uit-
legg van het beroepsgeheim. Op deze wijze worden problemen vermeden die spelen bij 
tallozee beroepsbeoefenaren die geen arts zijn, maar die wel met vertrouwelijke medi-
schee gegevens werken en deze alleen al op grond van privacyoverwegingen behoren 
tee beschermen. De 'juridische aankleding' van het beroepsgeheim is evenwel niet voor 
iederee beroepsbeoefenaar hetzelfde (soms is hun beroepsgeheim vastgelegd in wetge-
vingg en soms is hieraan een verschoningsrecht gekoppeld), aldus de Graaf. 
Eenn gelijksoortige gedachtelijn lijk t ook aanwezig in een arrest van de Hoge Raad uit 
middenn jaren tachtig, waarin centraal stond of een sociaal-wetenschappelijk onder-
zoekerr over een verschoningsrecht (ex art. 218 Wetboek van Strafvordering) be-
schikt.611 In casu weigerde een onderzoeker, zich beroepend op deze bepaling, in een 
rechtszaakk informatie prijs te geven over een respondent. De Hoge Raad wees dit 
beroepp van de hand, redenerend dat de professie van sociaal-wetenschappelijk onder-
zoekerr zich (nog) niet dusdanig heeft geprofileerd (in tegenstelling tot het beroep van 
medicuss of advocaat) dat moet worden besloten tot toekenning van een algemeen 
verschoningsrecht.. Uit deze uitspraak volgt echter niet, zo stelde annotator 't Hart, 
datt door onderzoekers niet aan de toegezegde vertrouwelijkheid van respondenten-
gegevenss kan worden vastgehouden. Alleen in een zeer uitzonderlijk geval van een 
getuigenverklaringg in een strafzaak zou geheimhouding moeten wijken voor het ho-
geree belang van strafrechtelijke feitenvaststelling.62 

Halverwegee deze eeuw is men de geheimhoudingsplicht mede gaan zien als een op 
individuelee belangen gericht privacyrecht van de patiënt.63 Bij deze benadering is niet 
zozeerr de aard van het beroep als wel het (gevoelige) karakter van de gegevens rele-
vant.. In dit licht wordt het beroepsgeheim ook wel als voorloper van de moderne 
privacywetgevingg (op het terrein van de medische gegevens) beschouwd.64 

Onderr het beroepsgeheim valt een veelheid van zaken en feiten. Behalve het toever-
trouwdee geheim kunnen hiertoe worden gerekend gegevens met betrekking tot de 
anamnese,, opname in een ziekenhuis, diagnose, onderzoeken en tests, het voorschrij-
venn van geneesmiddelen, beeldmateriaal (zoals een röntgenfoto) en dergelijke. Voorts 
vallenn hieronder ook niet-medische zaken, zoals bijvoorbeeld gezinsproblematiek, 

600 De Graaf 1995. 
611 HR15 mei 1984, NJ1984,722 (m.nt. 't Hart). 
622 Zie ook een reactie van Groenendijk in het tijdschrift Sociodrome. Deze auteur beschouwt het als 

eenn winstpunt voor het wetenschappelijk onderzoek dat het belang van een vertrouwelijke relatie 
tussenn onderzoeker en respondent nu expliciete rechterlijke erkenning heeft gevonden. Dat het 
niett tot een volledige erkenning is gekomen van een verschoningsrecht voor sociaal-wetenschap-
pelijkk onderzoekers acht hij niet onoverkomelijk, te meer nu de gevallen waarin onderzoekers te 
makenn kunnen krijgen met belangenconflicten die voor de rechter moeten worden uitgevochten, 
geringg zullen zijn. Daarenboven kunnen onderzoekers ook nu al - via adequate motivering - hun 
geheimhoudingsplichtt handhaven in situaties waarin belangenconflicten dreigen te ontstaan; 
Groenendijkk 1986, p. 4-6. 

633 Leenen & Gevers 1996, p. 30. 
644 Van Manen 1978, p. 455; Gevers 1990, p. 33. 

131 1 



HoofdstukHoofdstuk 4 

indienn deze de hulpverlener in het kader van een behandeling ter kennis komen 
alsookk feiten en omstandigheden waarvan de hulpverlener in die hoedanigheid (bij-
voorbeeldd tijdens een huisbezoek) kennis heeft genomen en waarvan openbaarma-
kingg het vertrouwen van patiënten in artsen zou beschamen. 

Hett beroepsgeheim geldt in beginsel ten opzichte van iedereen, daarbij aangetekend 
datt het niet kan worden ingeroepen tegen de patiënt zelf.66 Deze kan via het geven 
vann toestemming de arts van zijn geheimhoudingsplicht ontslaan (zie hierna). 
Ookk buiten de hulpverleningsrelatie rust op de arts een geheimhoudingsplicht.68 Zo 
zijnn artsen die als taak hebben personen aan een medisch onderzoek te onderwerpen 
terr uitvoering van een controlerende, keurende of adviserende taak gebonden aan het 
medischh beroepsgeheim, zij het dat het daarbij gaat om een beperkte zwijgplicht. Dit 
laatstee vloeit voort uit de werkzaamheden van deze artsen: zij hebben in een of andere 
vormm tot taak over een individuele gezondheidstoestand te rapporteren aan bepaalde 
instanties.69 9 

Hett medisch beroepsgeheim heeft - althans in Nederland70 - nooit de status van een 
'secrett absolu' gehad. Belangen van anderen en van de maatschappij kunnen door-
brekingg van het geheim rechtvaardigen, zij het dat daarbij grote terughoudendheid 
moett worden betracht. Dit laatste betekent volgens Gevers dat de grenzen van de 
zwijgplichtt strikt worden bewaakt en dat aan een belangenafweging die kan leiden tot 
doorbrekingg van de geheimhoudingsplicht strenge voorwaarden moeten worden 
gesteld.711 Er zijn drie situaties waarin doorbreking van het beroepsgeheim toelaatbaar 
wordtt geacht. 
Tenn eerste kan, zoals hierboven aangegeven, toestemming van de patiënt de hulpver-
lenerr van zijn geheimhoudingsplicht ontslaan.73 De toestemming van de patiënt moet 
inn vrijheid zijn gegeven74 en op voldoende informatie (over aard, omvang en 
consequenties)) berusten.75 De patiënt moet de draagwijdte ervan kunnen overzien.76 

Eenn door de patiënt afgegeven algemene machtiging ontheft de arts niet zonder meer 
vann zijn beroepsgeheim:77 het kan (bij hoge uitzondering) voorkomen dat de 
hulpverlenerr - ondanks toestemming van de patiënt - aan handhaving van het ge-
heimm voorrang moet geven (een patiënt kan de arts immers niet ontheffen van zijn 

655 Leenen 2000, p. 224. 
666 Idem, p. 226. 
677 Gevers 1995, p. 8. 
688 Roscam Abbing 1995, p. 15, die wijst op een uitspraak in kort geding uit 1994 (KG nr. 8855/KG ZA 

94-261)) waarin het GAK te Groningen werd veroordeeld tot uitkering van smartengeld aan een 
AIDS-patiëntt na het uitlekken van zijn medische situatie; zie ook Leenen 2000, p. 225 die stelt dat 
eenn ruime interpretatie van het beroepsgeheim in overeenstemming is met de verwachtingen van 
patiëntenn dat met hun gegevens (ook buiten de behandelende sector) zorgvuldig wordt omge-
gaan. . 

699 De Brauw 1988, p. 56-57. 
700 In Frankrijk wordt (van oudsher) sterk vastgehouden aan het 'secret absolu', alhoewel ook dit land 

tall  van wettelijke uitzonderingen kent; Hazewinkel-Suringa 1959, p. 102. 
711 Gevers 1995, p. 6. 
722 Leenen 2000, p. 232-235. Zie ookk Rb. Haarlem 11 december 1984, TvGR 1985/58. 
733 Belangrijke uitspraken zijn in dit verband: Hof Den Haag 27 december 1945, N] 1946, 429; CMT 31 

oktoberr 1940, N] 1941,855; CMT 19 april 1956, NJ1957,24. 
744 Zie Sluyters & Biesaart 1995, p. 105; aldaar verwijzing naar Rb. Haarlem 12 mei 1992, TvGR 1992/45. 
755 De Brauw 1988, p. 25-26. 
766 Leenen, p. 233. 
7777 Zie o.m. CMT 31 oktober 1940, NJ 1941,855. 
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geheimhoudingsplichtt voor zover het algemeen belang in het geding is).78 Toestem-
mingg van patiënten mag worden verondersteld bij informatieverstrekking aan perso-
nenn die direct en concreet bij de actuele zorgverlening van een patiënt zijn betrokken 
('secrett partagé'),79 tenzij het om bijzonder vertrouwelijke informatie gaat of de patiënt 
tegenn een verstrekking bezwaar heeft aangetekend. De zwijgplicht geldt onverkort ten 
aanzienn van artsen en andere hulpverleners die niet direct bij de behandeling zijn 
betrokken.80 0 

Tenn tweede kunnen wettelijke regelingen de geheimhoudingsplicht opheffen. Het 
gaatt daarbij om voorschriften die de arts verplichten bepaalde gegevens aan derden te 
verstrekken.. De wetgever heeft in deze gevallen, dikwijl s verband houdend met bij-
zonderee volksgezondheidsbelangen, de zwijgplicht en het verschoningsrecht opzij 
gezett en een wettelijke plicht tot spreken (of gegevensverstrekking) gecreëerd.81 Voor-
beeldenn vindt men in uiteenlopende wettelijke regelingen, waaronder de Infectieziek-
tenwett (melding van bepaalde infectieziekten bij de GGD) en de Wet op de lijkbe-
zorgingg (opname van gegevens op de overlijdensverklaring).82 

Tenn derde is de arts gerechtigd zijn geheimhoudingsplicht te doorbreken wanneer het 
handhavenn van die plicht de arts in een noodsituatie zou brengen ('conflict van 
plichten').833 Hier wordt gedoeld op een situatie waarin sprake is van overmacht (art. 
400 Wetboek van Strafrecht), ofwel een hulpverlener zich genoodzaakt voelt aan een ho-
gerr particulier of algemeen belang (dan het belang dat door geheimhouding wordt 
beschermd)) voorrang te geven.84 Een voorbeeld is het voorkomen of beperken van 
ernstigee schade voor de patiënt zelf, derden of de samenleving. De zwijgplichtige 
draagtt de verantwoordelijkheid voor de belangenafweging.85 

bb Inbedding in wet- en regelgeving 

Hoewell  het leerstuk van het medisch beroepsgeheim vooral in de jurisprudentie tot 
ontwikkelingg is gekomen (waarbij met name de medische tuchtrechter en de civiele 
rechterr een belangrijke rol hebben gespeeld), heeft het van oudsher ook een wettelijke 
basis,, namelijk in art. 272 Wetboek van Strafrecht: "Hi j die enig geheim waarvan hij 
weett of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij uit hoofde van ambt, beroep of wette-
lij kk voorschrift dan wel van vroeger ambt of beroep verplicht is het te bewaren, opzet-
telijkk schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboe-
tee van de vierde categorie". In strafrechtelijke context zijn voorts van belang de artike-

788 Zie o.m. HR17 februari 1928, NJ 1928,727. Zie ook Leenen 2000, p. 233; Callens 1995, p. 173-174. 
799 Men denke aan de waarnemer of vervanger van de behandelend arts, medebehandelaars, verpleeg-

kundigen,, de patholoog anatoom e.d., die bij de zorgverlening zijn betrokken; zie Nationale Raad 
voorr de Volksgezondheid 1992, p. 17. 

800 Zie bijv. MT Zwolle 18 april 1953, NJ1954,179. 
811 DeBrauwl988,p.27. 
822 Vgl. verplichte gegevensverstrekkingen in het kader van toezicht op en ondersteuning van 

overheidsbeleidd zoals o.a. neergelegd in art. 11 Wet afbreking zwangerschap en art. 6 lid 3 Wet bij-
zonderee medische verrichtingen; deze verstrekkingen worden echter - vanwege de plicht tot anoni-
miseringg van de gegevens - niet als een doorbreking van het beroepsgeheim beschouwd. 

833 Conflict van plichten werd door de tuchtrechter aanvaard in o.a. MT Zwolle 8 november 1952, NJ 
1953,359;; CMT 28 september 1972, NJ 1973,270. 

844 Voor nadere criteria bij het nemen van een dergelijke beslissing zie Leenen 2000, p. 234. 
855 Hoge Raad d.d. 6 maart 1987, NJ 1987, 1016: het oordeel of sprake is van een conflict van plichten 

komtt in de eerste plaats toe aan de (behandelend) arts zelf. 
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artikelenn in het Wetboek van Strafvordering die de arts een verschoningsrecht toe-
kennenn waar anderen een getuigplicht hebben. 
Hiernaastt is de geheimhoudingsplicht geregeld in beroepenwetgeving, en wel in art. 
888 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). 
Dee geheimhoudingsplicht is ten slotte ook opgenomen in het Burgerlijk Wetboek (als 
elementt van de geneeskundige behandelingsovereenkomst; zie paragraaf 4.4.4). Zij is 
neergelegdd in art. 7: 457, eerste lid BW. De hoofdregel luidt dat de hulpverlener er-
voorr zorg draagt dat aan anderen dan de patiënt geen inlichtingen over de patiënt 
dann wel inzage in of afschrift van diens dossier worden verstrekt dan met toestem-
mingg van de patiënt. Indien gegevens (na toestemming) aan 'derden' worden ver-
strekt,, mag dit de privacy van een ander individu (zoals een familielid) niet schaden. 
Opp grond van art. 457 rust een zorgplicht op de hulpverlener: deze dient zich actief op 
tee stellen (bijvoorbeeld door beveiligingsmaatregelen te treffen) om te voorkomen dat 
persoonsgegevenss ten onrechte bij anderen terecht komen.88 Afhankelijk van de situa-
tiee waarin de betrokken beroepsbeoefenaar verkeert (zelfstandig gevestigd dan wel 
werkendd in dienstverband) rust deze verantwoordelijkheid op een individuele hulp-
verlenerr dan wel op het ziekenhuis of andere gezondheidszorginstelling. 
Art.. 7: 457 BW behelst voor het overige hoofdzakelijk uitzonderingen op de zwijg-
plicht.. In dit verband is met name van belang het tweede lid dat bepaalt dat de hulp-
verlenerr zonder toestemming van de patiënt inlichtingen kan verstrekken aan perso-
nenn "(...) die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandelingsovereen-
komstt en degene die optreedt als vervanger van de hulpverlener, voor zover de 
verstrekkingg noodzakelijk is voor de door hen in dat kader te verrichten werkzaam-
heden".. Aanvankelijk was deze uitzondering anders geformuleerd: inlichtingen 
mochtenn worden verstrekt aan "degenen van wie beroepshalve de medewerking bij 
dee uitvoering van de behandelingsovereenkomst noodzakelijk is en degene die op-
treedtt als vervanger van de hulpverlener". De huidige formulering is iets strikter in 
dee zin dat gegevensverstrekking of het verlenen van inzage of afschrift beperkt moet 
blijvenn tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor de behandeling. Deze aanscher-
pingg is op verzoek van kamerleden toegevoegd teneinde te verduidelijken dat ver-
strekkingg van inlichtingen voor andere doeleinden, zoals medisch-wetenschappelijk 
onderzoek,, niet onder deze bepaling kan worden gebracht. Met het oog op de 
uitvoeringg van wetenschappelijk onderzoek en statistiek is in de WGBO een uitzonde-
ringg op de geheimhoudingsplicht opgenomen (art. 7: 458 BW). Deze wordt uitvoerig 
besprokenn in paragraaf 4.4.4. 

Naastt wetgeving kan nog een aantal beroepsregelingen worden genoemd waarin het 
medischh beroepsgeheim is opgenomen. Zo wordt in de Modelregeling arts-patiënt, 
overeengekomenn tussen de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering 
derr Geneeskunst (KNMG) en het Landelijk Patiënten/Consumenten Platform, het 
beroepsgeheimm omschreven als de plicht tot zwijgen ten aanzien van elk geheim 
waarvann de arts weet, of redelijkerwijs moet vermoeden, dat hij uit hoofde van zijn 

866 Zie de artikelen 218,284, vierde lid en 415 Wetboek van Strafvordering; zie ook art. 98 W.v.Sv. Voor 
civielrechtelijkee procedures is het verschoningsrecht geregeld in het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvorderingg (art. 191, tweede lid, onder b) en voor administratiefrechtelijke in art. 8:33 Alge-
menee wet bestuursrecht. 

877 Wet van 11 november 1993, Stb. 655. 
888 Registratiekamer 1995, p. 8. 
899 Rijksen 1991, p. 1221. 
900 Sluyters & Biesaart 1995, p. 106. 
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beroepp verplicht is het te bewaren. De Gedragsregels voor artsen van de KNMG om-
vattenn een soortgelijke bepaling.] 

cc Ontwikkelingen 

Hazewinkel-Suringaa stelt in haar monografie uit 1959 over het beroepsgeheim: "Het is 
(...)) niet iets statisch, iets onveranderlijks. Integendeel het wordt beïnvloed door be-
paaldee zienswijzen, idealen, begeerten, die van generatie tot generatie plegen te wis-
selen;; het wordt beroerd door en heeft zich aan te passen aan de evoluerende samen-
levingg met haar telkens nieuwe omstandigheden en intermenselijke verhoudingen".92 

Ookk het medisch beroepsgeheim staat aan dergelijke ontwikkelingen bloot. Zo zijn de 
medischee beroepsuitoefening en de context waarbinnen deze plaatsvindt in de laatste 
decenniaa ingrijpend veranderd.93 In dit kader kan een aantal ontwikkelingen worden 
genoemd,, overigens zonder daarbij naar een uitputtende opsomming te streven. In de 
eerstee plaats is de kring van hulpverleners, die bij de behandeling en nazorg van de 
patiëntt zijn betrokken en in dat kader relevante informatie nodig hebben, in de loop 
derr jaren sterk uitgebreid. Men denke daarbij overigens niet alleen aan toegenomen 
specialiseringg in de gezondheidszorg en het inschakelen van meer disciplines bij de 
hulpverleningg maar ook aan de opkomst van groepspraktijken en grote poliklinieken. 
Inn de tweede plaats is sprake van een toenemende samenwerking tussen de curatieve 
sectorr en andere sectoren van de gezondheidszorg (zoals bijvoorbeeld preventieve 
zorgg of maatschappelijk werk). 
Eenn derde ontwikkeling is de groeiende behoefte aan medische gegevens voor secun-
dairee doelstellingen, zoals financiering, planning, beleid, kwaliteitsbewaking, weten-
schappelijkk onderzoek en dergelijke. Ook kan worden genoemd de verwevenheid van 
dee gezondheidszorg met het complex van sociale voorzieningen en particuliere ver-
zekeringen. . 
Tenn vierde moet worden gewezen op het doordringen van de informatietechnologie 
(IT)) in de gezondheidszorg. Vroeger werden medische gegevens (voornamelijk) 
handmatigg opgeslagen en verwerkt, tegenwoordig verlopen deze processen steeds 
vakerr via elektronische middelen. Zo hebben ziekenhuizen en andere medische instel-
lingenn nieuwe systemen voor opslag van medische gegevens ontwikkeld en zijn 
patiëntendossierss veelal geautomatiseerd (elektronisch patiëntendossier) en gekop-
peldd aan klinische beslissystemen.95 Daarmee is de medische geschiedenis van een 
patiëntt thans met steeds minder belemmeringen beschikbaar in het kader van de 
noodzakelijkee zorg, onafhankelijk van tijd en plaats.96 

Tenn gevolge van genoemde ontwikkelingen zijn de vraag naar en de mogelijkheden 
tott registratie, opslag, uitwisseling, koppeling en dergelijke van medische gegevens in 
(enn ook buiten) de gezondheidszorg sterk toegenomen. Door toename in aantal en 
omvangg van gegevensstromen, tezamen met de schaalvergroting in de gezondheids-

911 Gedragsregels voor artsen, KNMG: Utrecht 2002, art. H.15. 
922 Hazewinkel-Suringa 1959, p. 1. 
933 De Graaf 1995, p.1. 
944 Zo worden bijv. ook diëtisten of spelbegeleiders op een kinderafdeling bij de behandeling betrok-

ken;; Kamerstukken II  1990/91,21 561, nr. 6, p. 39. 
955 Voor een korte toelichtingg op deze toepassingen zie Ploem 2001, p. 39-43. 
966 Heeft dit alles voor de kwaliteit van de hulpverlening belangrijke voordelen, risico's in de sfeer van 

dee vertrouwelijkheid van gegevens zullen aanzienlijk toenemen; Roscam Abbing 2000, p. 57-58. 
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zorg,, komt het beroepsgeheim onder een steeds grotere druk te staan. Ook ziet men 
datt het medisch beroepsgeheim - dat is toegesneden op situaties waarin gegevensuit-
wisselingg geen regel is, maar uitzondering en waarin medische gegevens berusten bij 
dee individuele hulpverlener - tekortschiet bij het oplossen van 'moderne' vraagstuk-
kenn rond gegevensopslag en -verwerking. Zo biedt het bijvoorbeeld geen aankno-
pingspuntenn voor het bewaren van gegevens en de rechten van de betrokkene. In dit 
lichtt is aanvullende bescherming van patiëntengegevens via algemene en bijzondere 
privacywetgevingg (zie ook de paragrafen 4.4.2 - 4.4.6) noodzakelijk gebleken. 

dd Betekenis voor de wetenschapsbeoefening 

Hett medisch beroepsgeheim heeft belangrijke gevolgen voor het beschikbaar stellen 
vann tijdens de hulpverlening (of preventie) vrijgekomen gegevens voor medisch-we-
tenschappelijkk onderzoek. Om te beginnen levert het verstrekken van gegevens uit 
eenn medisch dossier voor onderzoek of statistiek aan niet rechtstreeks bij de behande-
lingg betrokken personen zonder medeweten en toestemming van de betrokkene in 
principee schending van de geheimhoudingsplicht op (zie ook de in paragraaf 4.4.4 te 
besprekenn artikelen 7: 457/ 458 BW waarin het toestemmingsvereiste en de uitzonde-
ringenn hierop in het belang van wetenschappelijk onderzoek zijn neergelegd).99 Daar-
bijj  is niet alleen het individuele belang van de patiënt, maar ook het algemeen belang 
inn het geding (men zou zich uit vrees dat hulpverleners of onderzoekers onzorgvuldig 
mett patiëntengegevens omgaan, weerhouden kunnen voelen om noodzakelijke hulp 
tee zoeken of althans voldoende informatie aan een beroepsbeoefenaar te verstrekken). 
Dezee regel kan worden afgeleid uit tal van (tuchtrechtelijke) uitspraken, waarvan de 
meestee betrekking hebben op situaties waarin een arts zich rechtstreeks in een gerech-
telijkee procedure mengt door informatie over zijn patiënt prijs te geven aan een derde 
(rechter,, advocaat of andere buitenstaander).100 

Eenn van de weinige uitspraken waarin het beroepsgeheim expliciet aan de orde is in 
relatiee tot gegevensverstrekking voor wetenschappelijk onderzoek, betreft een zaak 
uitt 1987 van het tuchtcollege Eindhoven. Het college stelde in deze zaak vast dat twee 
artsenn hun beroepsgeheim hadden geschonden, en legde hun daarbij de maatregel 
vann waarschuwing op. Daarbij overwoog het college dat het belang van een onbe-
lemmerdee toegang tot de gezondheidszorg "(...) van een zo hoge orde [is] dat schen-
dingg van de geheimhoudingsplicht ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek 
slechtss bij hoge uitzondering (...) gerechtvaardigd [is]. De vraag of van een dergelijke 
uitzonderingssituatiee sprake is moet worden beantwoord aan de hand van een belan-
genafweging,, waarbij onder meer aan de orde moet komen de mate van schending 
vann de geheimhoudingsplicht, de aard en het doel van het wetenschappelijk onder-
zoekk en in verband daarmede het door het onderzoek gediende belang en de vraag of 
datt onderzoek ook, zij het wellicht minder volledig, of op een voor de onderzoeker 

977 Gevers 1986a, p. 316. 
988 Idem, p. 316-317; Callens 1995, p. 228-233; Callens 1997, p. 460461. 
999 Het toestemmingsrecht van de betrokkene in het geval van verstrekking van zijn gegevens aan 

derdenn gaat - na diens overlijden - niet over op de nabestaanden; Leenen 2000, p. 228. 
1000 Zie een uitvoerig overzicht Gevers 1998, p. 190-206; zie i.h.b. enkele (tuchtrecht)uitspraken inzake 

schendingg van het beroepsgeheim bij gegevensverstrekking t.b.v. de publiciteitsmedia: CMT 30 juni 
1994,, TvGR 1995/27; MT Eindhoven 3 oktober 1994, TvGR 1995/19; en MT Amsterdam 30 oktober 
1995,, TvGR 1996/10. 

136 6 



PrivacynormenPrivacynormen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek 

meerr bezwarende wijze kan worden uitgevoerd zonder schending van de geheim-
houdingsplicht' ' 
Err wordt overigens - in de context van het gebruik van gegevens voor onderzoek -
ookk een andere visie op het medisch beroepsgeheim voorgestaan. Deze komt erop 
neerr dat in het kader van een behandeling verzamelde gegevens niet alleen zijn be-
stemdd voor individuele hulpverlening, maar een breder doel dienen waaronder toet-
sing/bewakingg van de kwaliteit van het medisch handelen en wetenschappelijk on-
derzoek.. Ter ondersteuning van deze visie wordt veelal aansluiting gezocht bij de van 
oudsherr bestaande praktijk patiëntengegevens tevens voor evaluatie van medisch 
handelenn aan te wenden alsmede de Verklaring van Genève waarin wordt geprocla-
meerdd dat een arts zich zowel aan het welzijn van de individuele patiënt als aan dat 
vann de gehele mensheid dient te wijden.102 Voorzover deze visie inhoudt dat voor 
verstrekkingg van medische gegevens aan derden-onderzoekers geen toestemming van 
dee patiënt is vereist, is zij evenwel in strijd met hierboven genoemde rechtspraak en 
(daaropp gebaseerde) wetgeving (WGBO) en mede daarom niet algemeen aanvaard. 
Uitt het medisch beroepsgeheim vloeit verder voort dat de hulpverlener die gegevens 
aann onderzoekers verstrekt erop dient toe te zien dat door de ontvangers zorgvuldig 
mett de verstrekte gegevens wordt omgegaan, bijvoorbeeld in de zin dat van voldoen-
dee beveiliging sprake is.103 Deze verantwoordelijkheid gaat echter niet zo ver dat de 
hulpverlenerr ook rekening moet houden met aspecten die ten tijde van het verstrek-
kenn van gegevens redelijkerwijs niet door hem konden worden voorzien of waarmee 
hijj  redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden.104 Hiernaast heeft het medisch be-
roepsgeheimm gevolgen voor hulpverleners die zelf wetenschappelijk onderzoek ver-
richtenn ('eigen' wetenschappelijk onderzoek). Het beroepsgeheim staat de 
hulpverlenerr weliswaar toe de hem ter beschikking staande patiëntengegevens voor 
eigenn wetenschappelijk onderzoek te gebruiken (zie paragraaf 4.4.4), maar hij dient bij 
hett bekend maken van de onderzoeksresultaten wel zorgvuldigheid in acht te nemen. 
Volgenss het Medische Tuchtcollege Amsterdam "mag (...) tot het opnemen (...) [van 
gevalsbeschrijvingen]]  in voor een ieder toegankelijke publicaties in het algemeen 
slechtss worden overgegaan indien hetzij zodanige wijzigingen worden aangebracht 
datt de identiteit van de betrokken patiënt in voldoende mate verhuld wordt, hetzij 
dezee toestemming voor de betreffende openbaarmaking heeft verleend. Het beroeps-
geheimm van de behandelend arts en de bescherming waarop een patiënt met betrek-
kingg tot zijn persoonlijk leven aanspraak kan maken, brengen dit mede".105 Kortom, 
voorr het publiceren van foto's of van tot individuele personen herleidbare informatie 
iss in beginsel toestemming van de patiënt vereist; daarvan mag alleen worden afge-
zienn indien de te publiceren casus of individuele ziektegeschiedenis onherkenbaar is 
gemaakt. . 

1011 Citaat ontleend aan: Privacy en Registratie 1988-3, p. 22. 
1022 Zie bijv. Wald & Law e.a. 1994, p. 1423; Giard & Bosman 1991, p. 1027. 
1033 Gegevensverstrekking is in strijd met het medisch beroepsgeheim wanneer voor de verstrekkende 

artss onvoldoende zou zijn komen vast te staan dat zorgvuldig met gegevens door onderzoekers 
wordtt omgegaan; vgl. (in de context van de verzekeringsgeneeskunde) CMT18 oktober 1990, TvGR 
1991/14. . 

1044 Gevers & Hooghiemstra 2003, p. 98. 
1055 MT Amsterdam, 3 oktober 1983, Start. 1983,248; TvGR 1984/16. Zie ook CMT 25 januari 1990, TvGR 

1990/58. . 

137 7 



HoofdstukHoofdstuk 4 

4.4.24.4.2 Wet persoonsregistraties 

Inn hoofdstuk 3 (paragraaf 3.4.3) werden de normen uit de (vroegere) WPR besproken 
inn relatie tot wetenschappelijk onderzoek in algemene zin. Hieronder zal worden stil-
gestaann bij de in deze wet neergelegde normen voor medïscfc-wetenschappelijk onder-
zoek. . 
Onderr de WPR gold dat persoonsgegevens desgevraagd voor wetenschappelijk on-
derzoekk aan derden konden worden verstrekt voor zover de persoonlijke levenssfeer 
vann de betrokkene daardoor niet onevenredig wordt geschaad. Art. 11, derde lid WPR 
bepaaldee echter dat een ambts- of beroepsgeheim of een wettelijke verplichting tot 
geheimhoudingg niet door deze regels terzijde kon worden geschoven.106 Hieruit 
volgdee dat verstrekking van gegevens aan derden (bijvoorbeeld ten behoeve van we-
tenschappelijkk onderzoek) aan het toestemmingsvereiste was gebonden indien op de 
verstrekkerr van de gegevens een (wettelijke) geheimhoudingsplicht rustte. 
Inn de tijd dat de WPR nog in de ontwerpfase verkeerde, is door Gevers opgemerkt dat 
dezee bepaling wel enige ruimte zou moeten laten voor afwijking van het toestem-
mingsvereistee bij medisch-wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld wanneer het 
vragenn van toestemming in redelijkheid niet mogelijk of bezwaarlijk zou zijn en be-
langrijkk onderzoek op het terrein van de gezondheidszorg daardoor zou worden ge-
blokkeerd.1077 In zijn ogen diende daartoe wel een duidelijke grondslag in de wet te 
wordenn opgenomen.1 Ook vanuit de medische wereld klonken geluiden dat kwali-
teitstoetsing,, maar bijvoorbeeld ook bewaking van bijwerkingen van geneesmiddelen 
('postmarketingg surveillance') door deze WPR-regels aanzienlijk zouden worden be-
moeilijkt.. De juridische basis voor afwijking van het toestemmingsvereiste bij 
wetenschappelijkk onderzoek werd echter pas een decennium later gerealiseerd (zie 
hett in paragraaf 4.4.4 te bespreken art. 7: 458 BW). 

BesluitBesluit gevoelige gegevens™ 
Voortss gold in het kader van het opnemen van medische gegevens in registraties ook 
hett Besluit gevoelige gegevens. Art. 5 van het Besluit bepaalde dat medische (of psy-
chologische)) gegevens mochten zijn opgenomen in persoonsregistraties (waarop para-
graaff  5 WPR van toepassing was) die werden gehouden door of ten behoeve van in-
stellingenn of voorzieningen voor gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverle-
ning.. Op de verdere verwerking (zoals verstrekking) van gevoelige gegevens was het 
Besluitt niet van toepassing. Vanwege deze beperkte betekenis is het Besluit door ver-
schillendee auteurs bekritiseerd.111 

4.4.34.4.3 Wet bescherming persoonsgegevens 

Inn deze paragraaf zal op de bepalingen van de WBP worden ingegaan die potentieel 
relevantt zijn voor de verwerking van medische gegevens voor wetenschappelijk on-
derzoekk (zie voor de algemene WBP-normen voor wetenschappelijk onderzoek en 
statistiekk hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.4). Hieraan voorafgaand wordt stilgestaan bij de 

1066 Kamerstukken II1984/85,19 095, nrs. 1-3, p. 40. 
1077 Gevers 1986b, p. 426. 
1088 Idem. 
1099 Vandenbroucke 1993; zie voor een kritische reactie hierop Hustinx 1993. 
1100 Besluit van 19 februari 1993, Stb. 1993,158. 
1111 Zie o.a. Kuitenbrouwer 1990, p. 495; Gevers 1996a, p. 22. Zie ook Registratiekamer 1991. 
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reikwijdtee van het begrip medische gegevens of - in termen van de WBP - gegevens 
betreffendee iemands gezondheid. 

GegevensGegevens betreffende iemands gezondheid 
Hett begrip 'gezondheid' moet volgens de toelichting op de WBP ruim worden opge-
vat.. Het omvat niet alleen gegevens die in het kader van een medisch onderzoek of 
medischee behandeling door een arts worden verwerkt, maar alle gegevens die de 
geestelijkee of lichamelijke gesteldheid van een persoon betreffen. Reeds het enkele 
gegevenn dat iemand ziek is (ook al zegt dat niets over aard van een aandoening) be-
treftt een gegeven over iemands gezondheid. Daarnaast dienen ook andere categorieën 
gevoeligee (of bijzondere) gegevens als medisch relevante gegevens te worden be-
schouwd,, althans wanneer het vastleggen en gebruiken ervan in het kader van een 
medischee behandeling noodzakelijk is; men denke aan gegevens over godsdienst, 
levensovertuiging,, etniciteit en het seksuele leven. 

-- Art. 9 lid 4 (geheimhoudingsplicht) 
Eenn belangrijke norm in de WBP in verband met verzameling en verwerking van me-
dischee gegevens is dat deze achterwege blijf t voor zover een geheimhoudingsplicht 
daaraann in de weg staat. Onder de WPR gold een overeenkomstige norm, neergelegd 
inn art. 11, derde lid (zie hiervoor). Art. 9 heeft evenwel niet alleen betrekking op het 
verstrekkenn van gegevens, maar op iedere handeling (dus bijvoorbeeld ook opslag) 
vann gegevens. Geldt het medisch beroepsgeheim, dan dient men zich bij gegevens-
verwerkingg niet alleen te houden aan de normen van de WBP, maar ook aan de regels 
vann het medisch beroepsgeheim (zie hiervoor) en de WGBO (zie paragraaf 4.4.4). 

-- Art. 21 (opheffing verwerkingsverbod bij zorgverlening) 
Zoalss reeds aangegeven in hoofdstuk 3 gelden striktere WBP-regels voor gevoelige 
gegevens,, zoals gegevens betreffende iemands gezondheid. Dergelijke gegevens kun-
nenn in beginsel uitsluitend na opheffing van het verwerkingsverbod via art. 21 wor-
denn verwerkt. Onderhavige bepaling ziet in de eerste plaats op de verwerking van 
medischee gegevens door "hulpverleners, instellingen of voorzieningen voor gezond-
heidszorgg of maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een 
goedee behandeling of verzorging van de betrokkene, dan wel het beheer van de be-
treffendee instelling of beroepspraktijk noodzakelijk is".114 Daarnaast vormt art. 21 een 
basiss voor (opheffing van het verwerkingsverbod bij) gegevensverwerking door on-
derr andere verzekeraars, scholen, reclasseringsinstellingen, bestuursorganen, werk-
geverss en bedrijfsverenigingen mits die verwerking noodzakelijk is in het licht van 
hunn specifieke taakstelling (zoals uitvoering van specifieke wetgeving, waaronder de 
Algemenee arbeidsongeschiktheidswet, de Ziektewet et cetera). 
Art.. 21, eerste lid vormt geen grondslag voor opheffing van het verwerkingsverbod bij 
verzamelingg en gebruik van medische gegevens voor medisch-wetenschappelijk on-

1122 Zo zullen bijv. ook het feit dat een werknemer aan een psychosomatische ziekte lijdt of een werkne-
merr een lichamelijke handicap heeft onder dit begrip vallen; Kamerstukken II 1997/98,25 892, nr. 3, p. 
109 9 

1133 Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 115. 
1144 Art. 21, derde lid bepaalt dat ook andere gevoelige gegevens (zoals gegevens inzake godsdienst en 

etniciteit)) mogen worden verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor een goede zorgverlening aan 
dee betrokkene. 

1155 Art. 21, tweede lid WBP bepaalt dat medische gegevens alleen mogen worden verwerkt door 
personenn die deze - op basis van een (wettelijke) regeling - geheim moeten houden. 
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derzoek.. Het regime daarvoor is, zo volgt uit de memorie van toelichting van de 
WBP,, neergelegd in art. 23 WBP (zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.4). 

Inn art. 21, vierde lid WBP is een bijzonder (extra strikt) regime neergelegd voor het 
verwerkenn van erfelijkheidsgegevens.116 Grondslag voor dat regime vormt de omstan-
digheidd dat deze categorie zeer gevoelige (medische) persoonsgegevens niet uitslui-
tendd betrekking heeft op de gezondheidstoestand van een individuele persoon van 
wiee de gegevens afkomstig zijn, maar per definitie ook op diens familieleden.117 Op 
grondd van art. 21, vierde lid geldt als uitgangspunt dat erfelijkheidsgegevens slechts 
mogenn worden verwerkt ten behoeve van de betrokkene bij wie de desbetreffende 
gegevenss zijn verkregen. De memorie van toelichting verklaart dat genetische gege-
venss ook niet mèt uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene of enig familielid 
mett betrekking tot anderen (dan degene van wie de gegevens afkomstig zijn) mogen 
wordenn verwerkt.11 Er gelden evenwel op dit principe twee uitzonderingen. Verwer-
kingg van genetische gegevens is gerechtvaardigd wanneer een zwaarwegend genees-
kundigg belang prevaleert (art. 21, vierde lid onder a) en wanneer dit noodzakelijk is 
tenn behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek (art. 21, vierde lid onder b; 
inn een dergelijke situatie geldt, net als bij gebruik van 'normale' medische gegevens 
voorr onderzoek en statistiek,, art. 23 WBP).11 

VrijstellingsbesluitVrijstellingsbesluit WBP 
InIn het Vrijstellingsbesluit is voor hulpverlening in de gezondheidszorgsector en aan-
verwantee activiteiten (zoals het berekenen, vastleggen en innen van een vergoeding 
voorr de behandeling) een specifieke vrijstelling opgenomen. 

-- Art. 16 (vrijstelling meldingsplicht bij individuele gezondheidszorg)120 

Art.. 16 Vrijstellingsbesluit ziet uitsluitend op verwerkingen door individuele be-
roepsbeoefenarenn in de zin van de Wet BIG. Zoals bij alle vrijstellingen is ook hier 
geredeneerdd dat het gaat om veel voorkomende verwerkingen van algemene bekend-
heidd die voor betrokkenen in hoge mate vanzelfsprekend zijn. Hiertoe worden blij-
kenss art. 16, tweede lid onder d ook gerekend gegevensverwerkingen voor weten-
schappelijkk of statistisch onderzoek op het terrein van de gezondheidszorg. De ver-
deree voorwaarden gekoppeld aan deze vrijstelling zijn tamelijk ruim geformuleerd. 
Dee enige potentieel beperkende voorwaarde is dat de gegevens die worden verwerkt 
moetenn worden verwijderd nadat de wettelijke bewaartermijn is verstreken en bij het 
ontbrekenn daarvan uiterlijk vijf jaar na beëindiging van de behandeling. 
Opp onderhavige vrijstelling kan, kortom, een beroep worden gedaan door hulpverle-
nerss die met de onder hen rustende gegevens wetenschappelijk onderzoek verrichten 

1166 Deze striktere normen voor erfelijkheidsgegevens zijn in lijn met het advies 'Erfelijkheid: weten-
schapp en maatschappij' van de Gezondheidsraad uit 1989 waarin wordt gesteld dat registratie, be-
waringenn gebruik van dergelijke gegevens gepaard gaat met een verhoogd risico op privacyaantas-
ting.. Genetische gegevens worden noodzakelijkerwijs langduriger bewaard en er bestaat grote be-
hoeftee aan deze gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Daarbij is men ook buiten de ge-
zondheidszorgg geïnteresseerd in erfelijke informatie; Gezondheidsraad 1989, p. 108-109. 

1177 Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 115. 
1188 Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 116. 
1199 In de MvT wordt gesteld dat onderzoek waarbij erfelijkheidsgegevens niet kunnen worden gemist, 

niett nodeloos mag worden belemmerd. Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 117. 
1200 Stb. 2001,250. 
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off  door hen verzamelde gegevens aan onderzoekers als bedoeld in art. 7: 458 BW ver-
strekkenn (zie art. 16, vierde lid, onder b). 
Onderzoekerss die niet tevens hulpverlener zijn kunnen geen beroep doen op deze 
uitzonderingsbepalingg en zullen een eventuele vrijstelling op art. 30 Vrijstellingsbe-
sluitt moeten baseren (zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.4). 

4.4.44.4.4 Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst™ 

Dee WGBO - op 1 april 1995 in werking getreden - heeft als doel het versterken en ver-
duidelijkenn van de rechtspositie van de patiënt. Zij omvat de belangrijkste rechten van 
dee patiënt in de vorm van een aantal dwingend rechtelijke bepalingen, neergelegd in 
hett (zevende boek van het) Burgerlijk Wetboek.122 Er is gekozen voor de rechtsfiguur 
vann de overeenkomst, mede omdat er veelal een overeenkomst tot het verrichten van 
enkelee diensten ten grondslag ligt aan de relatie tussen hulpverlener en patiënt. 
Dee WGBO is van toepassing op overeenkomsten waarbij de 'hulpverlener', een na-
tuurlijkee persoon of rechtspersoon, zich in de uitoefening van een geneeskundig be-
roepp of bedrijf tegenover een ander, de opdrachtgever, verbindt tot het verrichten van 
handelingenn op het gebied van de geneeskunst (art. 7: 446 BW). Het begrip 'hulpver-
lener'' verwijst hier dus niet naar degene die daadwerkelijk hulp verleent, maar naar 
degenee die een behandelingsovereenkomst met de patiënt heeft gesloten (hetzij een 
vrijgevestigdee beroepsbeoefenaar, hetzij een ziekenhuis of andere zorginstelling). 
Nietteminn dienen ook in dienstverband werkzame hulpverleners conform de bepalin-
genn van de WGBO te handelen.124 Op het stuk van het beroepsgeheim impliceert dit 
laatstee dat iedere, binnen een instelling werkzame beroepsbeoefenaar (of deze nu vrij 
gevestigdd is of niet) het geheim van de patiënt tegenover (het bestuur van) die instel-
lingg behoort te bewaren. 
Dee werkingssfeer van de WGBO is in beginsel minder ruim dan de werkingssfeer van 
dee Wet BIG. Laatstgenoemde wet richt zich op de beoefening van 'individuele ge-
zondheidszorg',, terwijl de WGBO in beginsel het engere terrein van de geneeskunde 
bestrijkt.. Het is overigens niet uitgesloten dat de rechter in situaties waarin de WGBO 
formeell  niet van toepassing is de daarin neergelegde bepalingen analoog toepast.125 

Ziee over de toepasselijkheid van de WGBO-bepalingen in atypische situaties (via de 
schakelbepalingg van art. 7:464 BW) hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.2. 

Voorr wat betreft het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is in de 
WGBOO in de eerste plaats nadere uitwerking gegeven aan het medisch beroepsgeheim 
(art.. 7: 457 BW; zie paragraaf 4.4.1). Aansluitend is - in art. 7: 458 BW - in het belang 
vann wetenschappelijk onderzoek een uitzondering geformuleerd op de (hoofd)regel 
datt gegevens ten overstaan van derden geheim moeten worden gehouden. Er zijn 
hiernaastt nog enkele andere WGBO-bepalingen die (zijdelings) relevant zijn voor de 
uitvoeringg van medisch-wetenschappelijk onderzoek: de dossierplicht (art. 7: 454, 

1211 Stb. 1994,837. 
1222 Afdeling 5 van titel 7 van boek 7 BW. 
1233 Zie Kamerstukken II 1989/90,21 561, nr. 3, p. 7. 
1244 Leenen 2000, p. 187: "In de WGBO ontbreekt een regeling inhoudende dat een hulpverlener-

rechtspersoonn alleen in zoverre hulpverlener is dat hij de overeenkomst met de patiënt sluit en er 
zorgg voor moet dragen dat een hulpverlener-persoon de hulp conform de WGBO verleent. Dat is 
well  de bedoeling van de WGBO". 

1255 Sluyters & Biesaart 1995, p. 5-6. 
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eerstee en tweede lid BW), de bewaartermijn (art. 7: 454, derde lid BW), het vernieti-
gingsrechtt (art. 7: 455 BW) en het recht op inzage en afschrift van gegevens (art. 7: 456 
BW).1266 Overigens rust op de hulpverlener ook in algemene zin een zorgplicht (art. 7: 
4533 BW);127 deze dient echter in samenhang met zojuist genoemde bepalingen te wor-
denn bezien. 

Voordatt bovengenoemde artikelen uit de WGBO worden besproken, wordt stilge-
staann bij de vraag hoe de bepalingen van deze wet zich verhouden tot de algemene 
privacybepalingenn van de WBP. Er zijn in dit verband twee modellen te onderschei-
den.. In het ene model is voor een bepaalde sector een uitputtend (privacy)regime 
ontworpen,, hetgeen impliceert dat toepasselijkheid van de algemene privacywetge-
vingg is uitgesloten.129 Het andere model houdt in dat bepaalde privacyregels expliciet in 
eenn bijzondere wet worden opgenomen, terwijl de onderdelen uit de algemene priva-
cywetgevingg die niet in die bijzondere wet zijn geregeld van toepassing blijven (of 
wel:: de algemene en bijzondere regeling vullen elkaar aan). De WGBO en WBP verhou-
denn zich tot elkaar zoals beschreven in het tweede model. Wanneer sprake is van 
samenloopp van WGBO- en WBP-bepalingen derogeren eerstgenoemde bepalingen in 
beginsell  aan de normen van de WBP, dit vanwege het feit dat zij althans in formele 
zinn een lex specialis vormen ten opzichte van de WBP. Achtergrond van de in de 
WGBOO opgenomen privacybepalingen is indertijd ook geweest dat er behoefte be-
stondd aan invulling dan wel uitwerking van algemene privacynormen voor het terrein 
vann de gezondheidszorg, en aan bepaalde op die sector toegesneden aanvullingen of 
afwijkingenn van de algemene privacywetgeving om een optimale bescherming te 
biedenn aan patiënten van wie gegevens zijn of worden vastgelegd. 

-- Art. 454 lid 1 (dossierplicht) 
Dee dossierplicht houdt in dat de hulpverlener een dossier inricht met betrekking tot 
dee behandeling van de patiënt. In het dossier bevinden zich aantekeningen van de 
hulpverlenerr omtrent de gezondheid van de patiënt en de uitgevoerde verrichtingen 
alsmedee andere stukken, een en ander voor zover dit voor een goede hulpverlening 
noodzakelijkk is. De Gezondheidsraad bepleitte eind jaren zeventig erkenning van een 
'weigeringsrecht'' van de patiënt ten aanzien van het registreren van zijn gegevens,131 

dochh de wetgever heeft aan dit voorstel toentertijd (en ook later) geen gehoor gege-
ven.. De dossierplicht strekt zich niet uit tot gegevens die louter voor andere doelein-
denn dan hulpverlening, zoals onderzoek of onderwijs van nut kunnen zijn; men 
denkee bijvoorbeeld aan registratie van etniciteit in het dossier zonder dat dit van be-
langg is voor de individuele hulpverlening, maar wel voor later te verrichten weten-

1266 Andere mogelijk van belang zijnde WGBO-bepalingen, zoals het recht op informatie (art. 7:448 BW), 
hett recht op niet-weten (art. 7: 449 BW) en de vertegenwoordigingsbepaling (art. 7: 465 BW) blijven 
hierr buiten beschouwing. Voor zover relevant komen ze in hoofdstuk 5 (analyse van de privacyre-
gelss voor wetenschappelijk onderzoek) aan de orde. 

1277 Art. 7:453 BW: "De hulpverlener moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener 
inn acht nemen en handelt daarbij in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijk-
heid,, voortvloeiende uit de voor hulpverleners geldende professionele standaard". 

1288 Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 12-13. 
1299 Voorbeelden van dit (eerste) model zijn de Wet politieregisters en de Wet GBA. 
1300 Kamerstukken II1990/91,21 561, nr. 6, p. 8. 
1311 Gezondheidsraad 1978, p. 66-70. 
1322 Sluyters & Biesaart 1995, p. 64. 
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schappelijkk onderzoek. In beginsel zal voor opneming van extra gegevens in het me-
dischh dossier voor onderzoeksdoeleinden instemming van de patiënt zijn vereist.133 

-- Art. 454 lid 3 (bewaartermijn hulpverleningsgegevens) 
Dee in art. 7: 454, derde lid BW neergelegde termijn voor het bewaren van tot het me-
dischh dossier behorende gegevens betreft in beginsel tien jaar te rekenen vanaf het tijd-
stipp dat de bescheiden werden vervaardigd.134 Uit praktische overwegingen is in de 
literatuurr gesuggereerd een ander beginpunt aan te houden, namelijk de beëindiging 
vann de behandeling zodat alle gegevens in het dossier dezelfde looptijd hebben.135 Art. 
454,, derde lid bepaalt verder dat gegevens langer worden bewaard indien dit "(...) 
redelijkerwijss uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit". Deze termijn 
eindigtt niet door het overlijden van de patiënt. Het initiatief tot langer bewaren kan 
ookk van de patiënt uitgaan,136 doch de professionele verantwoordelijkheid van de 
hulpverlenerr blijf t het uitgangspunt.137 

Dee hulpverlener kan niet zonder meer de door hem vastgelegde patiëntengegevens 
langerr bewaren voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek, zo blijkt uit de parle-
mentairee geschiedenis. Zo stelde de regering dat ) het na verloop van een bepaal-
dee termijn bewaren van patiëntendossiers voor een ander doel, bijvoorbeeld medisch-
historischh onderzoek, dan waarvoor de dossiers zijn aangelegd, in strijd zou zijn met 
hett algemene beginsel dat geen wijziging mag worden gebracht in het doel van een 
bepaaldee gegevensverzameling". De regering betoogde echter vervolgens dat dit niet 
betekentt "(...) dat medische gegevens na tien jaar in alle gevallen verloren gaan. Om 
tee beginnen (...) [kunnen] de gegevens door de hulpverlener zelf langer worden 
bewaardd indien dat uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit, dat wil zeggen 
indienn zij voor de behandeling van de patiënt nodig zijn. Voorts is het mogelijk en 
somss zelfs gewenst dat met toepassing van (...) [de artikelen 7: 457 en 458] tijdig voor 
hett verstrijken van de termijn van tien jaar medische gegevens met het oog op een 
bepaaldd wetenschappelijk onderzoek worden opgenomen in een [voor wetenschap-
pelijkk onderzoek bestemde] (...)registratie. Voorbeelden daarvan zijn de landelijke 
kankerregistratiee en de verschillende genetische registraties".138 Hiermee stelde de 
regeringg dat er ruimte is om gegevens voor onderzoek langer te bewaren mits een 
doelwijzigingg heeft plaats gevonden, en voor zover de gegevens rechtmatig (dus in 
overeenstemmingg met de WBP en de overige WGBObepalingen) zijn verkregen.139 

Wanneerr geen doelwijziging plaatsvindt, worden de gegevens na het verstrijken van 
dee bewaartermijn vernietigd (tenzij ze langer moeten worden bewaard omdat dit uit 
dee zprg van een goed hulpverlener voortvloeit).140 Bij vernietiging kan worden vol-
staann met het anonimiseren van de gegevens (voor zover dit daadwerkelijk ertoe leidt 
datt geen sprake meer is van persoonsgegevens).141 

1333 Dit volgt althans uit de strekking van onderhavige WGBO-bepaling. Zie Leenen 2000, p. 257. 
1344 Deze termijn kan worden beschouwd als een nadere concretisering van de algemene norm in de 

WBP.. Overigens geldt voor gegevens die in het kader van de Wet bijzondere opnemingen in psy-
chiatrischee ziekenhuizen zijn vastgelegd een termijn van vijf jaar; Besluit patiëntendossier Wet 
BOPZ,Sffcc 1993,562. 

1355 Sluyters & Biesaart 1995, p. 80. 
1366 Kamerstukken II1992/93,21 561, nr. 6, p. 62. 
1377 Sluyters & Biesaart 1995, p. 79. 
1388 Kamerstukken II1992/93,21 561, nr. 11, p. 43-14. 
1399 Kamerstukken II1993/94,21 561, nr. 20, p. 5. 
1400 Sluyters & Biesaart 1995, p. 80. 
1411 Kamerstukken II1992/93,21 561, nr. 15, p. 5. 
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Tenn slotte zij gewezen op een overgangsbepaling (art. IV) van de WGBO die bepaalt 
datt gegevens die op 1 april 1995 in een dossier waren opgeslagen, nog gedurende tien 
jaarr nadien kunnen worden bewaard met het oog op mogelijke verstrekking voor 
wetenschappelijkk onderzoek en statistiek overeenkomstig art. 7:458 BW (tenzij op ver-
zoekk van de patiënt vernietiging van zijn gegevens heeft plaatsgevonden). 
Niett geheel duidelijk is in hoeverre het voorafgaande geldt voor het bewaren van 
medischee gegevens in academische ziekenhuizen. Nogal eens wordt verondersteld 
datt voor alle medische gegevens die in dergelijke instellingen worden opgeslagen op 
basiss van de Archiefwet een (bijzondere) bewaartermijn geldt van 115 jaar. Op basis 
vann het Besluit wijziging lijst van te vernietigen archiefbescheiden van academische 
ziekenhuizen1422 geldt deze (verplichte) bewaartermijn evenwel slechts voor een aantal 
basisgegevenss (zoals de ontslagbrief, het operatieverslag en dergelijke). Voor bewa-
ringg van overige medische gegevens geldt de reguliere termijn van tien jaar, zodat 
voorr langere bewaring van die gegevens een beroep moet worden gedaan op de zorg 
vann een goed hulpverlener. 

-- Art. 455 (vernietigingsrecht) 
Eenn patiënt kan een hulpverlener niet van zijn dossierplicht ontslaan. Wel kan deze 
vragenn om opneming van een verklaring in zijn medisch dossier1 en om vernietiging 
vann (een deel van) daarin opgenomen gegevens. Het recht op vernietiging van de 
patiënt,, een novum in de Nederlandse privacywetgeving,144 houdt in dat de hulpverle-
nerr binnen drie maanden na het verzoek tot vernietiging moet overgaan, tenzij aan-
nemelijkk is dat bewaring van gegevens van aanmerkelijk belang is voor een ander dan 
dee patiënt, alsmede voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich daartegen 
verzet.. Het verzoek tot vernietiging kan niet verder gaan dan het privacybelang van 
dee patiënt strekt en kan derhalve geen betrekking hebben op gegevens die niet meer 
herleidbaarr zijn tot individuele personen.145 Het bewaren van gegevens in geanonimi-
seerdee vorm lijk t in dit licht niet in strijd met het vernietigingsrecht van de patiënt.146 

-- Art. 456 (recht op inzage en afschrift) 
Hett recht van de patiënt om (zonder tussenkomst van derden) zo spoedig mogelijk 
inzagee in en afschrift van hem betreffende bescheiden te krijgen geeft hem de moge-
lijkheidd toezicht te houden op wat over hem is vastgelegd. Er gelden daarbij geen 
beperkingenn anders dan de bescherming van de privacy van derden. Ook de 'thera-
peutischee exceptie' (het met-informeren van de patiënt omdat dat hem zou kunnen 
schaden)) is hier niet van toepassing. De in de WBP en internationale privacyregelge-
vingg opgenomen uitzonderingsbepaling die voorziet in de mogelijkheid om (onder 

1422 Stcrt. 1994,78. 
1433 De wetgever gaf de voorkeur aan een recht op aanvulling van gegevens boven een recht op correc-

tie,, omdat toekenning van laatstgenoemd recht (o.a.) tot ongewenste discussies tussen hulpverlener 
enn patiënt zou kunnen leiden; Sluyters & Biesaart 1995, p. 74. 

1444 Tot wettelijke regeling van zo'n recht had de Gezondheidsraad in 1978 al geadviseerd; 
Gezondheidsraadd 1978, p. 77-82. Vgl. het in art. 36 WBP neergelegde recht van de betrokkene om te 
verzoekenn gegevens te verwijderen; dit verzoek kan echter door de verantwoordelijke worden af-
gewezen. . 

1455 Sluyters & Biesaart 1995, p. 86. 
1466 Zie ook Kamerstukken II1989/90, 21 561, nr. 3, p. 37. De regering stelde dat "(...) gegevens die in 

algemenee zin van belang kunnen zijn voor de volksgezondheid en uit dien hoofde bewaard zouden 
moetenn worden (bijvoorbeeld inzake een zeldzaam ziektebeeld) ingeval de patiënt de vernietiging 
vann de desbetreffende bescheiden verlangt uiteraard in geanonimiseerde vorm behouden kunnen 
blijven.". . 
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bepaaldee voorwaarden) de rechten van de betrokkene buiten toepassing te laten in-
dienn gegevensverwerking (uitsluitend) plaatsvindt voor wetenschappelijke of statisti-
schee doeleinden, heeft gelet op de invalshoek van de WGBO (hulpverlening) geen 
plaatss gekregen in deze wet. 
Wanneerr patiëntengegevens - na verstrekking aan onderzoekers voor statistische of 
wetenschappelijkee doeleinden - in een wetenschappelijke registratie zijn opgenomen 
enn niet langer kunnen worden aangemerkt als hulpverleningsgegevens zijn de alge-
menee privacybepalingen, met in begrip van de uitzonderingen op het inzagerecht (zie 
hoofdstukk 3, paragraaf 3.4.4), wel van toepassing. 

-- Artikelen 457/458 (gegevensverstrekking ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek) 
Dee regels van het medisch beroepsgeheim, zoals neergelegd in art. 7: 457, eerste lid 
BW,, vormen in de WGBO het uitgangspunt voor het verstrekken van gegevens voor 
wetenschappelijkk onderzoek: de hulpverlener verstrekt geen inlichtingen over of in-
zagee in de bescheiden van de patiënt aan anderen dan de patiënt, dat wil zeggen per-
sonenn die niet rechtstreeks bij de uitvoering van de behandeling zijn betrokken en niet 
optredenn als vervanger van de hulpverlener (zie paragraaf 4.4.1), tenzij de betrokkene 
daarvoorr toestemming heeft gegeven. 
Uitgangspuntt bij gegevensverstrekking aan onderzoekers ten behoeve van weten-
schappelijkk of statistisch onderzoek is expliciete toestemming (wetenschappelijk on-
derzoekk wordt als een zelfstandig doel van gegevensverwerking beschouwd).147 De 
toestemmingg hoeft niet noodzakelijkerwijs schriftelijk te worden gegeven.148 Wel ver-
eistt de WGBO dat de hulpverlener van de (exacte inhoud van de) toestemming aante-
keningg houdt in het medisch dossier. Het dient daarbij steeds om een specifieke wils-
uitingg te gaan; een algemene of onbepaalde toestemming (een blanco volmacht) wordt 
niett rechtsgeldig geacht;149 de toestemming mag tot op zekere hoogte een algemeen 
karakterr hebben, in de zin dat zij betrekking heeft op wetenschappelijk onderzoek ten 
aanzienn van een bepaalde aandoening of een complex van met elkaar samenhangende 
aandoeningen.150 0 

Alvorenss de patiënt om toestemming voor gegevensverstrekking voor wetenschappe-
lij kk onderzoek wordt gevraagd, dient deze tenminste te worden geïnformeerd over 
aard,, inhoud en doel van het onderzoek, het belang ervan en de te verwachten peri-
odee van het onderzoek.11 Bijzondere aspecten van het onderzoek kunnen de te 
verstrekkenn informatie uitbreiden; als voorbeeld wordt gewezen op erfelijkheidson-
derzoekk of onderzoek dat in internationaal verband wordt uitgevoerd. De regering 
achtt het van belang dat de informatieplicht aan de hand van te ontwikkelen gedrags-
codess nader wordt uitgewerkt, waarbij uitgangspunt moet zijn dat de patiënt weet 
watt hij in redelijkheid mag verwachten indien hij toestemming geeft tot gebruik van 
zijnn gegevens voor wetenschappelijk onderzoek.15 

Art.. 7: 458 BW omvat een tweetal uitzonderingen op het toestemmingsvereiste.153 De 
regeringg licht toe dat het onverkort handhaven van het toestemmingsvereiste het we-

1477 Kamerstukken 111989/90,21 561, nr. 3, p. 15; Kamerstukken II1990/91,21 561, nr. 6, p. 66; Kamerstukken 
IIII 1993/94,211993/94,21 561, nr. 20, p. 3. 

1488 Kamerstukken II1992/93,21 561, nr. 15, p. 8. 
1499 Kamerstukken II1992/93,21 561, nr. 15, p. 9-10. 
1500 Kamerstukken II1992/93,21 561, nr. 15, p. 34. 
1511 Kamerstukken II1992/93,21561, nr. 15, p. 9-10. 
1522 Zie idem. 
1533 Op de uitzonderingsbepaling hoeft geen beroep te worden gedaan indien gegevens worden ge-
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tenschappelijkk onderzoek op het terrein van de volksgezondheid substantieel kan 
belemmeren.1544 De regering geeft in de memorie van toelichting aan het noodzakelijk 
tee achten een afweging te maken tussen enerzijds de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeerr en anderzijds het algemeen belang dat is gebaat bij wetenschappelijk on-
derzoekk op het gebied van de volksgezondheid.155 

Aanvankelijkk was de opzet van art. 458 (toentertijd art. 1653m) tamelijk strikt. De 
hulpverlenerr kon zonder toestemming van de patiënt gegevens voor onderzoek of 
statistiekk aan derden verstrekken indien aan vier criteria was voldaan: het vragen van 
toestemmingg is in redelijkheid niet mogelijk; het onderzoek dient een algemeen be-
lang;; het onderzoek kan niet zonder de desbetreffende gegevens worden uitgevoerd; 
enn de persoonlijke levenssfeer van de patiënt wordt niet onevenredig geschaad. In de 
memoriee van toelichting lichtte de regering met name de eerste en de vierde voor-
waardee nader toe.156 

Aann de eerste voorwaarde ("het vragen van toestemming is in redelijkheid niet mo-
gelijk")) zou in ieder geval niet zijn voldaan indien het vragen van toestemming het on-
derzoekk te duur zou maken of de voltooiing van het proefschrift van de onderzoeker 
tee zeer zou vertragen. Wel kon de voorwaarde zijn vervuld wanneer de voor research 
benodigdee informatie een aanzienlijke groep personen zou betreffen van wie het 
adress niet meer te achterhalen zou zijn.157 Later in de wetsgeschiedenis wordt daaraan 
toegevoegdd de situatie dat een confrontatie met een eerdere ziekte een (ex-)patiënt zo 
kann bezwaren, dat het benaderen van deze personen onkies is, terwijl juist vanwege 
dee ernst van de ziekte wetenschappelijk onderzoek is aangewezen.1 Ook bij het 
feitelijkk onbereikbaar zijn van patiënten (wegens verhuizing of overlijden) of het 
trekkenn van een steekproef zou van een dergelijke situatie sprake kunnen zijn. Met 
betrekkingg tot het laatste (steekproeftrekking) tekent de regering aan dat inzage in de 
dossierss wel door een lid van het onderzoeksteam moet geschieden. 
Bijj  de vierde voorwaarde ("de persoonlijke levenssfeer van de patiënt wordt niet one-
venredigg geschaad") wordt gedoeld op de schade die door de verstrekking van gege-
venss kan worden toegebracht aan de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Deze 
wordtt in de eerste plaats bepaald door de aard van de gegevens. Verstrekking van 
delicatee gegevens zal eerder een inbreuk op de privacy van patiënten vormen dan 
verstrekkingg van gegevens die door de patiënt niet als zeer gevoelig worden be-
schouwd.. Voorts spelen ook de omstandigheden waaronder de verstrekking plaats-
vindtt een rol. Men denke daarbij, aldus de regering, aan de integriteit van de onder-
zoekerr of aan afspraken die de onderzoeker bereid is te maken met de hulpverlener 
omtrentt de bescherming van de gegevens tijdens het onderzoek en het aantal perso-
nenn dat toegang heeft tot de gegevens. In dit licht biedt het vierde criterium aankno-
pingspuntenn voor de opstelling van een gedragscode op het terrein van het medisch-
wetenschappelijkk onderzoek. Een dergelijke gedragscode is er ook gekomen: de 
'Gedragscodee Gezondheidsonderzoek' (zij wordt besproken in paragraaf 4.4.7). 

vraagdd die redelijkerwijs niet herleidbaar zijn tot individuele personen Kamerstukken II1989/90, 21 
561,, nr. 3, p. 40. 

1544 Kamerstukken II1989/90,21561, nr. 3, p. 15. 
1555 Kamerstukken II1990/91,21 561, nr. 6, p. 66. 
1566 Kamerstukken II1989/90,21 561, nr. 3, p. 4041. 
1577 De regering geeft als voorbeeld wetenschappelijk onderzoek naar de resultaten van eerder verricht 

bedrijfsgeneeskundigg onderzoek bij werknemers die aan asbest zijn blootgesteld; idem, p. 40. 
1588 Kamerstukken II1992/93,21 561, nr. 15, p. 34-35. 
1599 Kamerstukken II1989/90,21 561, nr. 3, p. 41. 
1600 Kamerstukken II1989/90,21 561, nr. 3, p. 16. 
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Laterr tijdens de parlementaire behandeling is ook de tweede voorwaarde ("het on-
derzoekk dient een algemeen belang") toegelicht.161 Bij onderzoek dat naar verwachting 
niett kan bijdragen aan nieuwe inzichten op het terrein van de volksgezondheid zal 
niett aan onderhavig criterium zijn voldaan. Dit geldt evenzeer voor bijvoorbeeld on-
derzoekk dat wordt ingegeven door persoonlijk hobbyisme of dat verband houdt met 
industriëlee of commerciële belangen. Het doel moet, aldus de regering,, bevordering of 
beschermingg van de volksgezondheid zijn. Dit betekent dat"(...) er een redelijke mate 
vann waarschijnlijkheid moet zijn dat een groep van enige omvang daarbij een aan-
zienlijkk voordeel kan hebben". Geacht kan worden aan retrospectief onderzoek of 
onderzoekk dat is gericht op de curatieve en preventieve gezondheidszorg. 

Zojuistt geschetste criteria zijn voor en tijdens de parlementaire behandeling van de 
WGBOO onderwerp van heftige discussie geweest. De toenmalige Nationale Raad voor 
dee Volksgezondheid (NRV) stelde zich in 1987 in zijn advies inzake het voorontwerp 
vann de WGBO op het standpunt dat de voorwaarden te veel ruimte boden voor we-
tenschappelijkk onderzoek.162 Ook van de zijde van enkele kamerfracties, waaronder 
Groenn Links en het GVP, werd het standpunt verdedigd dat zij te algemeen en te wei-
nigg stringent waren.1 

Naa publicatie van het wetsvoorstel eind jaren tachtig werd door de onderzoekswereld 
daarentegenn betoogd dat de voorwaarden neergelegd in het toenmalige art. 1653m 
voorr de wetenschapsbeoefening juist te restrictief waren.164 Naar aanleiding van over-
legg met de Raad voor Gezondheidsonderzoek en vertegenwoordigers van de Registra-
tiekamerr heeft de regering zich begin jaren negentig herbezonnen op een juiste 
afwegingg van enerzijds de belangen van het wetenschappelijk onderzoek en ander-
zijdss het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dit heeft ertoe 
geleidd dat de uitzonderingsbepaling aanzienlijk werd verruimd.165 Centrale rol daarbij 
speeldee het gebruik van zogenaamde gecodeerde gegevens: patiëntengegevens worden 
inn zodanige vorm verstrekt dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs 
wordtt voorkomen.166 

Volgenss het huidige art. 7: 458 BW kunnen desgevraagd167 in twee situaties gegevens 
zonderr toestemming van betrokken patiënten voor wetenschappelijk onderzoek of 
statistiekk aan onderzoekers ter beschikking worden gesteld. De eerste situatie is dat 
hett vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk is terwijl met betrekking tot 
dee uitvoering van het onderzoek in zodanige waarborgen is voorzien dat de persoon-
lijk ee levenssfeer van de patiënt niet onevenredig wordt geschaad. Hierbij gaat het om 
redenenn gelegen bij de patiënt.1 

1611 Kamerstukken II1991 /92,21 561, nr. 11, p. 47. 
1622 De NRV stelde voor aan de vier voorwaarden nog een vijfde toe te voegen: "Het onderzoek wordt 

verrichtt conform een op de onderzoeker betrekking hebbende beroepscode en nadat een daartoe in-
gesteldee onafhankelijke commissie over de privacy-aspecten van het onderzoek positief heeft gead-
viseerd";; Nationale Raad voor de Volksgezondheid 1987, p. 39-40. 

1633 Kamerstukken 111990/91,21561,m.5,p.^2. 
1644 Zie o.a. Vandenbroucke 1991a; Vandenbroucke 1991b; Van Veen, Buiting & Goslings 1994. 
1655 Vierde Nota van Wijziging van 10 februari 1994 (Kamerstukken II1993/94,21 561, nr. 20). 
1666 Zie hierover ook in NRC Handelsblad: Van Veen, Buiting & Goslings 1994. 
1677 De term 'desgevraagd' duidt erop dat het aan de hulpverlener is om uit te maken of hij zijn 

medewerkingg aan een verstrekkingsverzoek zal verlenen; er bestaat voor hem géén verplichting tot 
hett verstrekken van gegevens. 

1688 Kamerstukken II1993/94,21 561, nr. 20, p. 3. 
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Dee tweede situatie houdt in dat het vragen van toestemming, gelet op de aard en het 
doell  van het onderzoek, in redelijkheid niet kan worden verlangd; men denke daarbij 
aann onderzoeken waarbij zo grote aantallen patiënten zijn betrokken dat redelijker-
wij ss niet kan worden gevergd dat inspanningen worden gedaan om al deze patiënten 
tee bereiken of, in bijzondere gevallen, aan onderzoeken van zodanig aard dat het vra-
genn van toestemming zou leiden tot selectieve respons. In deze (tweede) situatie 
moett de hulpverlener gecodeerde gegevens verstrekken. Volgens de regering dienen 
dee door de hulpverlener te treffen maatregelen tenminste tot gevolg te hebben dat de 
onderzoekerr of het onderzoeksinstituut, behalve over de (gecodeerde) gegevens, niet 
tevenss over de sleutel beschikt waarmee tot rechtstreekse herleiding kan worden 
overgegaan.1700 De regering suggereert in dit kader het inschakelen van een zogenoem-
dee 'intermediaire organisatie' die de code beheert. Alleen met medewerking van zo'n 
organisatiee en de hulpverlener zal een onderzoeker toegang kunnen krijgen tot een 
dossierr of een patiënt kunnen benaderen. 
Tenn slotte is aan het oorspronkelijke art. 458 nog een algemene voorwaarde toege-
voegdd (art. 458 lid, onder c), namelijk dat iedere patiënt het recht heeft uitdrukkelijk 
bezwaarr te maken tegen het gebruik van zijn gegevens voor wetenschappelijk onder-
zoek.. Deze voorwaarde impliceert dat maatregelen worden getroffen die ertoe strek-
kenn dat betrokkenen van deze mogelijkheid in kennis worden gesteld. 

'Eigen''Eigen' wetenschappelijk onderzoek 
Hett door de hulpverlener zelf te verrichten wetenschappelijk onderzoek ('eigen' we-
tenschappelijkk onderzoek met in de context van de hulpverlening verzamelde 
patiëntengegevens)) is niet gebonden aan nadere (in de WGBO neergelegde) regels. 
Hett voorstel van de NRV (dat later werd ondersteund door de Raad van State1 en 
nagenoegg alle kamerfracties)172 om in onderhavige wet in het kader van eigen onder-
zoekk als uitgangspunt te nemen dat hiervoor toestemming aan de patiënt (of tenmin-
stee een 'geen-bezwaar') wordt gevraagd,173 werd door de regering niet overgenomen. 
Dee regering stelde dat bij deze vorm van wetenschappelijk onderzoek "(...) de per-
soonlijkee levenssfeer van de patiënt niet in het geding [is]; de hulpverlener heeft im-
merss reeds toegang tot de gegevens omtrent de patiënt en is per definitie geen derde 
inn de zin van het voorgestelde art. 16531 [thans: art. 7: 457 BW], eerste lid. Weliswaar 
brengtt de rechtsontwikkeling op het gebied van de bescherming van persoonsgege-
venss met zich, dat de betrokken persoon zekere aanspraken kan doen gelden met 
betrekkingg tot het gebruik van over hem vastgelegde gegevens, maar tot die aanspra-
kenn behoort niet dat die gegevens nimmer mogen worden gebruikt voor een ander 
doell  dan waarvoor zij zijn vastgelegd".174 De regering wees daarbij op (art. 5 van) het 
Verdragg van Straatsburg en (principe 4.3 van) Aanbeveling R(83) 10 inzake weten-
schappelijkk onderzoek en statistiek waaruit volgt dat openbare en particuliere licha-
menn het recht moeten hebben om persoonsgegevens die zij voor hun werkzaamheden 

1699 Idem. 
1700 Kamerstukken II1993/94,21 561, nr. 20, p. 3-4. 
1711 Kamerstukken II1989/90,21 561, B, p. 8. 
1722 Kamerstukken II1990/91,21 561, nr. 5, p. 24-26; Kamerstukken II1991 /92,21 561, nr. 10, p. 20-21. 
1733 In het verlengde daarvan achtte de Nationale Raad het wenselijk dat een hulpverlener die bij eigen 

onderzoekk afwijkt van het toestemmingsvereiste gebonden zou zijn aan de in (oud) art. 1653m neer-
gelegdee voorwaarden. Betreffende gegevens waren immers verzameld resp. verschaft met een ander 
doell  dan wetenschappelijk onderzoek, te weten hulpverlening. Nationale Raad voor de Volksge-
zondheidd 1987, p. 40-41. 

1744 Kamerstukken II1989/90,21 561, nr. 3, p. 15-16. Zie ook, voor een herhaling van dit standpunt, Kamer-
stukkenstukken II1990/1991,21 561, nr. 6, p. 42^4; Kamerstukken II1991 /92,21 561, nr. 11, p. 24-25. 
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hebbenn verzameld en opgeslagen te gebruiken voor hun eigen wetenschappelijke 
doeleinden.. Kortom, in verband met het wetenschappelijk gebruik van persoonsgege-
venss door hulpverleners hoeft geen toestemming aan de patiënt te worden gevraagd 
off  hem de mogelijkheid van bezwaar te worden geboden. Wel dienen hulpverleners 
diee wetenschappelijk onderzoek verrichten de nodige zorgvuldigheid in acht te ne-
menn bij het bekendmaken van de onderzoeksresultaten. Deze zorgvuldigheidseis 
vloeit,, zo stelt de regering, rechtstreeks voort uit de in art. 7: 457 BW neergelegde re-
gelss inzake het medisch beroepsgeheim en houdt in dat de gepubliceerde onderzoeks-
resultatenn geen tot individuele personen herleidbare gegevens mogen bevatten.175 

4.4.54.4.5 Wet op het Centraal bureau voor de statistiek 

Zoalss aangegeven in hoofdstuk 3 (paragraaf 3.4.6) bleek tijdens de laatste fase van de 
parlementairee behandeling (voorjaar 2003) van het voorstel van Wet op het Centraal 
bureauu voor de statistiek (Wet CBS)176 dat het gezondheidsonderzoek nog altijd hinder 
ondervondd van een restrictief verstrekkingenbeleid van het CBS met betrekking tot het 
doorr deze organisatie beheerde doodsoorzakenregister (zie ook hoofdstuk 5, para-
graaff  5.5.1 ).177 Via een amendement van kamerlid Blok c.s. van 12 juni 2003 (dat met 
ruimee meerderheid door de Tweede Kamer werd aangenomen)178 is uiteindelijk een 
nieuwee bepaling aan de wet toegevoegd inzake verstrekking van doodsoorzaken voor 
wetenschappelijkk onderzoek op het terrein van de volksgezondheid (art. 42a Wet 
CBS). . 

-- Art. 42a (verstrekking van doodsoorzaken ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek) 
Opp basis van art. 42a Wet CBS kunnen gegevens over doodsoorzaken op individueel 
niveauu aan onderzoeksinstellingen worden geleverd indien de personen wier gege-
venss het betreft reeds in wetenschappelijk onderzoek zijn betrokken en met een zoda-
nigee verstrekking hebben ingestemd. Wanneer voorafgaande toestemming van be-
trokkenenn in redelijkheid niet mogelijk was of niet kon worden gevergd,1 kan een 
verzoekk om gegevenslevering worden ingewilligd onder een viertal voorwaarden die 
grotendeelss overeenkomen met de voorwaarden zoals neergelegd in art. 7: 458 BW 
(ziee hiervoor). De voorwaarden zijn: er is niet gebleken dat de betrokkene bij leven 
bezwaarr heeft gemaakt tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens voor weten-
schappelijkk onderzoek; het onderzoek dient een algemeen belang; het onderzoek kan 
niett zonder de desbetreffende gegevens worden uitgevoerd; en het onderzoek voldoet 

1755 Kamerstukken 111989/90,21561, nr. 3, p. 16. 
1766 Dit nieuwe wetsvoorstel moest de oude Wet CBS/CCS vervangen; zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.6. 
1777 In deze registratie bevinden zich gegevens over de oorzaak van iemands overlijden zoals vastgelegd 

doorr de behandelend arts of gemeentelijk lijkschouwer in de (bij wet geregelde) verklaring van de 
doodsoorzaakk (doodsbriefje B) gekoppeld aan demografische gegevens van de overledene. Die 
koppelingg is mogelijk omdat op het doodsbriefje het nummer van de akte van overlijden wordt ge-
noteerd;; Dute e.a. 2000, p. 332-333. 

1788 Amendement van het lid Blok es. ter invoeging van art. 42a; Kamerstukken II2002/03,28 77, nr. 10, p. 
1-2. . 

1799 Dit zou bijv. kunnen gelden voor onderzoek dat reeds gaande is en waarbij aan betrokkenen niet is 
gevraagdd of hun gegevens bij het CBS na hun dood mogen worden opgevraagd of voor situaties 
waarinn de onderzoeksvraag pas opkomt lang nadat betrokkenen aan een bepaald risico zijn blootge-
steld;; zie een eerdere versie van de toelichting op het door Blok ingediende amendement inzake art. 
42aa Wet CBS. 
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aann redelijkerwijs daaraan te stellen eisen. Voorts zijn de artikelen 41 en 42 Wet CBS 
vann overeenkomstige toepassing; zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.6. 
Naastt de zojuist genoemde voorwaarden kan de directeur-generaal zelf nog voorwaar-
denn verbinden aan verstrekking van gegevens uit het doodsoorzakenregister (art. 42a, 
derdee lid). Ten slotte zij vermeld dat de minister van Economische Zaken in samenspraak 
mett de minister van VWS bij algemene maatregel van bestuur nadere regels dient te for-
mulerenn met betrekking tot de bevoegdheid van de directeur-generaal gegevens uit het 
doodsoorzakenregisterr te verstrekken.180 Blijkens de toelichting op art. 42a moet in dit 
verbandd worden gedacht aan voorwaarden die ertoe strekken dat onderzoekers de van 
hett CBS verkregen gegevens voor zover deze betrekking hebben op het medisch hande-
lenn of de behandelend arts vertrouwelijk behandelen. 

4.4.64.4.6 Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 

Dee Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO)1 onderscheidt 
zichh van regelgeving op het terrein van de informationele privacy in die zin dat zij 
primairr de lichamelijke en geestelijke integriteit van in onderzoek betrokken personen 
beschermtt via specifieke, in deze wet neergelegde waarborgen. De WMO is in de 
contextt van deze studie slechts zijdelings relevant aangezien dataonderzoek in begin-
sell  niet te classificeren is als wetenschappelijk onderzoek met mensen (overigens 
kunnenn zich situaties voordoen waarin de WMO toch van toepassing is op dataon-
derzoek;; zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.2). 

Dee WMO omvat één bepaling, art. 12, welke de omgang met - in het kader van mens-
gebondenn wetenschappelijk onderzoek verzamelde en opgeslagen - gegevens regelt. 

-- Art. 12 (bescherming van gegevens van proefpersonen) 
Hett betreft hier een heel algemene bepaling luidende "dat degene die het weten-
schappelijkk onderzoek uitvoert (...) er zorg voor [draagt] dat de persoonlijke levens-
sfeerr van de proefpersoon zoveel mogelijk wordt beschermd". Tijdens de parlemen-
tairee behandeling van de WMO is deze bepaling niet verder toegelicht. In dit licht lijk t 
art.. 12 op een schakelbepaling die verwijst naar andere relevante wetgeving ter be-
schermingg van de persoonlijke levenssfeer, zoals de in dit (en het vorige) hoofdstuk 
besprokenn bepalingen van de WGBO, de WBP en internationale regelgeving.184 

4.4.74.4.7 Zelfregulering 

Inn verband met zelfregulering inzake medisch-wetenschappelijk onderzoek zijn rele-
vantt de Gedragsregels voor artsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij 
tott bevordering der Geneeskunst (KNMG) en de 'Gedragscode Gezondheidsonder-
zoek'' van de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV). 

1800 De Centrale commissie voor de statistiek en het CBP dienen over een concept-AMvB te worden 
gehoord. . 

1811 Kamerstukken II2002/03,28 77, nr. 10, p. 2. 
1822 Stb. 1998,161. 
1833 Het betreft hier zowel inhoudelijke eisen (subsidiariteit en proportionaliteit; informed consent e.d.) 

alss procedurele waarborgen, zoals de verplichte toetsing door een ethische commissie; zie Bergkamp 
1995. . 

1844 Zie hierover Dute 1997. 
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aa Gedragsregels voor artsen 

Dee in 1984 door de KNMG opgestelde gedragsregels voor artsen185 dient in het bijzon-
derr te worden gewezen op paragraaf IV, getiteld 'de arts en wetenschappelijk onder-
zoek'.. In deze paragraaf wordt uitgegaan van de (in de WGBO neergelegde) regel dat 
onderzoekk met herleidbare gegevens in principe is gebonden aan de gerichte toe-
stemmingg van de patiënt (of diens vertegenwoordiger). Verder wordt onder meer van 
dee arts verwacht dat deze indien mogelijk medewerking verleent aan onderzoek voor 
zoverr dat is gericht op verbetering/bevordering van de volksgezondheid. Deze bepa-
lingg heeft geen juridische betekenis, doch men zou er wel een zekere morele verplich-
tingg in kunnen lezen mee te werken aan de verstrekking van gegevens voor weten-
schappelijkk onderzoek. 

bb Gedragscode Gezondheidsonderzoek 

Dee Raad voor Gezondheidsonderzoek heeft begin jaren negentig de taak op zich ge-
nomenn de Wet persoonsregistraties en de WGBO, in het bijzonder de ruimte die art. 7: 
4588 BW voor gegevensverstrekking zonder toestemming van de patiënt biedt, voor de 
praktijkk van het medisch-wetenschappelijk onderzoek nader uit te werken in een ge-
dragscode.. In februari 1995 werd de desbetreffende code186 door de FMWV vastge-
steld,, en zij verscheen in datzelfde jaar - na goedkeuring door de toenmalige Regi-
stratiekamerr - in de Staatscourant.1 Vanwege wijziging van het wettelijk kader in 
2001,, de WBP trad toen in werking, en het opnieuw verkrijgen van goedkeuring van 
hett College bescherming persoonsgegevens, onderging de code een proces van bij-
stellingg en aanvulling (daarbij zijn meerdere conceptversies in omloop geweest). De 
herzieningg van de code moest onder andere tot gevolg hebben dat de hierin gebruikte 
terminologiee in overeenstemming zou worden gebracht met de begrippen van de 
WBP,, dat meer duidelijkheid gecreëerd zou worden rond de status van gecodeerde 
gegevenss en dat zou worden voorzien in een regeling voor eigen wetenschappelijk 
onderzoek.. Ook de toelichting op de bepalingen diende hier en daar gewijzigd te 
worden.. De code werd uiteindelijk voorjaar 2004 door het CBP goedgekeurd. 
Dee Gedragscode Gezondheidsonderzoek (ook wel code 'Goed Gedrag' genoemd) 
omvatt specifieke regels voor het gebruik van (reeds beschikbare of voor dat doel te 
verzamelen)) medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek, in de gedragscode 
aangeduidd als 'gezondheidsonderzoek'. Niet alle medische gegevens vallen onder de 
gedragscodee doch alleen die gegevens waarop het beroepsgeheim ex art. 88 Wet BIG 
vann toepassing is (art. 1, onder a). Overigens bepaalt art. 2.10 van de code dat "(...) 
indienn een onderzoeker gegevens aan een andere onderzoeker wil verstrekken, (...) 
eerstgenoemdee onderzoeker als een verstrekker [moet] worden beschouwd en (...) het 
bepaaldee in deze code overeenkomstig [geldt]". Hierdoor wordt de reikwijdte van de 
codee toch weer aanzienlijk ruimer. 

Inn de gedragscode worden de volgende categorieën gegevens onderscheiden: ano-
niemee gegevens; persoonsgegevens; direct identificerende gegevens; indirect identifice-

1855 Deze werden in 1994 resp. 2002 door KNMG (gewijzigd en) opnieuw vastgesteld. 
1866 Opgesteld door een commissie van de Raad voor Gezondheidsonderzoek, in nauwe samenwerking 

mett medisch-wetenschappelijk(e) onderzoekers/verenigingen 
1877 Stcrt. 1995,140. 
1888 Stcrt. 2004, 82. Naast deze code stelde de FMWV in 2001 een code vast met betrekking tot 

wetenschappelijkk onderzoek met lichaamsmateriaal: Code Goed Gebruik (http://www.rmwv.nl). 
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cerendee gegevens; communicatiegegevens; en gecodeerde gegevens. Een belangrijk 
uitgangspuntt van de code is dat deze aanzet tot het verrichten van medisch-weten-
schappelijkk onderzoek met het type gegevens dat de hoogste bescherming van de 
persoonlijkee levenssfeer van betrokkene mogelijk maakt. Zo zal zo veel mogelijk ge-
bruikk moeten worden gemaakt van anonieme gegevens en zo min mogelijk van direct 
identificerendee gegevens.189 De rechtsregjmes sluiten hierop aan: het gebruik van ano-
niemee gegevens is vrij , afgezien van het feit dat een onderzoeker geen handelingen 
mett deze gegevens mag verrichten die ertoe strekken de identiteit van de betrokkene 
tee herleiden; het gebruik van indirect identificerende gegevens is onderworpen aan 
eenn licht regime; en het gebruik van direct identificerende persoonsgegevens is ge-
koppeldd aan een strikt(er) regime. De bepalingen in de code richten zich primair tot 
onderzoekers,, doch in aantal bepalingen wordt mede aan de - uit het medisch be-
roepsgeheimm en de privacywetgeving voortvloeiende - verantwoordelijkheid van 
hulpverlenerss (dit kan een instelling of een individuele beroepsbeoefenaar zijn) gere-
fereerd. . 

DeDe status van gecodeerde gegevens 
Gecodeerdee gegevens - een zogenaamde 'tussencategorie' van gegevens - werden in 
dee oorspronkelijke Gedragscode Gezondheidsonderzoek (1995) omschreven als gege-
venss die ) slechts door tussenkomst van de berichtgever tot individuele personen 
kunnenn worden herleid".190 In de bijbehorende toelichting werd gesteld dat bij 
verstrekkingg van gecodeerde gegevens zodanige waarborgen zijn ingebouwd dat de 
onderzoekerr die de gegevens ontvangt geen toegang heeft tot de sleutel van de code 
enn derhalve de gegevens niet kan (en ook niet mag) herleiden tot individuen. Geco-
deerdee gegevens zouden daarom in de regel geen persoonsgegevens zijn in de zin van 
dee WPR, maar de weg om tot individuele personen te herleiden was niet afgesne-
den.1911 Derhalve koos men voor een rechtsregjme dat enerzijds strenger is dan het 
regimee voor anonieme gegevens, maar dat anderzijds milder is dan het regime voor 
identificerendee gegevens. Dit lichtere regime werd beschouwd als verenigbaar met de 
regelss van het medisch beroepsgeheim. 
Inn de gewijzigde code (2004) is in art. 1, onder p het begrip gecodeerde gegevens uit-
voerigerr omschreven, waarbij aansluiting is gezocht bij de zojuist weergegeven toe-
lichtingg van de code van 1995: "gegevens waarin geen direct identificerende per-
soonsgegevenss zijn opgenomen en waaraan een codering is toegevoegd, die slechts 
doorr tussenkomst van de verstrekker of een onafhankelijke derde partij en toepassing 
vann de sleutel van de code door deze tot de betrokkene kunnen worden herleid". In 
dee toelichting wordt uitvoerig ingegaan op mogelijke voor- en nadelen van het ge-
bruikk van gecodeerde gegevens, zowel vanuit privacy- als onderzoeksperspectief. 
Vervolgenss wordt gewezen op het feit dat, wordt tot gebruik van gecodeerde gege-
venss besloten, er een juridisch verbod geldt desbetreffende gegevens tot betrokken 
individuenn te herleiden. Ten slotte wordt aangegeven dat gecodeerde gegevens soms 
anoniemm zijn en soms indirect identificerend. Men dient in dit verband te kijken naar 
dee middelen die de bezitter van de gegevens ten dienste staan en de moeite die het 
kostt om de gegevens daarmee tot een natuurlijke persoon te herleiden (voor een re-
flectiee op deze visie zie hoofdstuk 6, paragraaf 6.2.2). 

1899 Onder 'zoveel mogelijk' wordt volgens (art. 2.4 van) de Gedragscode verstaan, "(...) zoveel als 
verantwoordd is, gelet op de aard en het doel van het onderzoek en de juiste uitvoering daarvan". 

1900 Zie art. 1, onder j Gedragscode Gezondheidsonderzoek (1995). 
1911 Toelichting Gedragscode Gezondheidsonderzoek 1995, p. 9. 
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AlgemeneAlgemene bepalingen bij gebruik van gegevens voor gezondheidsonderzoek 
Dee Gedragscode Gezondheidsonderzoek omvat in paragraaf 2 een dertiental algeme-
nee bepalingen die gelden voor elk gebruik van gegevens, ongeacht de status van die 
gegevenss (anoniem of herleidbaar). In de eerste plaats omvat deze paragraaf een aan-
tall  concrete verplichtingen voor onderzoekers. Zo is bepaald dat onderzoekers (of de 
organisatiee waarvoor of waarbinnen zij werkzaam zijn): 

InIn het kader van hun werkzaamheden met persoonsgegevens passende techni-
schee en organisatorische maatregelen nemen om deze tegen verlies of enige vorm 
vann onrechtmatige verwerking te beschermen (art. 2.1). 
Eropp toezien dat alleen medewerkers gegevens verwerken die als onderzoeker 
zijnn gebonden aan een geheimhoudingsplicht en de bepalingen van de code strikt 
nalevenn (art. 2.5). 
Eenn onderzoeksprotocol opstellen waarin inhoud en aanpak van een onderzoeks-
projectt worden omschreven (art. 2.6). 
Zichh ervan vergewissen dat patiënten over het gebruik van hun gegevens voor 
onderzoekk en hun recht hiertegen bezwaar te maken door een instelling of be-
roepsbeoefenaarr zijn geïnformeerd (art. 2.7). 
Eenn voorgenomen onderzoek, waarbij persoonsgegevens worden verwerkt of 
waarvann wordt vermoed dat dit uit oogpunt van privacy vragen kan oproepen, 
vooraff  ter toetsing voorleggen aan een medisch-ethische toetsingscommissie (art. 
2.12). . 
Eenn verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van onderzoek melden bij het 
CBPP tenzij een beroep kan worden gedaan op de in de code neergelegde uitzon-
deringenn (art. 2.13). 

Tevenss zijn in onderhavige paragraaf een aantal algemene normen opgenomen waar-
aann onderzoekers zich bij gebruik van medische gegevens voor gezondheidsonder-
zoekk moeten houden: 

Hett verwerken van gegevens geschiedt in overeenstemming met de WBP, de 
WGBOO en de wijze waarop de desbetreffende wetgeving in de Gedragscode is 
uitgewerktt (art. 2.2). 
Alleenn die gegevens mogen worden verzameld die noodzakelijk zijn voor het 
onderzoekk en rechtmatig zijn verkregen, en mits alle maatregelen worden getrof-
fenn die nodig zijn om de gegevens tijdens de verdere verwerking adequaat te be-
veiligenn (art. 2.3). 
Err zal zoveel mogelijk gebruik moeten worden gemaakt van anonieme gegevens 
enn zo min mogelijk van direct identificerende gegevens (art. 2.4). 
Voorr onderzoek verkregen gegevens mogen uitsluitend voor onderzoek worden 
gebruiktt (art. 2.8). 

Gegevenss mogen, onder nadere voorwaarden (zie art. 5.5. en art. 7.2),193 langer 
wordenn bewaard dan voor het desbetreffende onderzoek noodzakelijk is (art. 2.9). 

1922 De meldingsplicht geldt niet indien een onderzoeker is verbonden aan een organisatie voor weten-
schappelijkk onderzoek, de gegevens uitsluitend voor onderzoek worden verwerkt en er hetzij sprake 
iss van verzameling van (niet-gecodeerde) indirect identificerende gegevens, hetzij van direct identi-
ficerendee gegevens mits de communicatiegegevens niet langer dan zes maanden nadat zij van de 
betrokkenee zijn verkregen, worden bewaard en evenmin worden gecodeerd. 

1933 Art. 5.5 bepaalt dat indirect identificerende persoonsgegevens uitsluitend langer mogen worden 
bewaardd voor zover redelijkerwijs voorzienbaar is dat zij voor het onderzoek noodzakelijk zijn. Art. 
7.22 bepaalt dat in het geval een onderzoeksbestand niet alleen onderzoeksgegevens maar ook naam-
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Eenn hulpverlener die zelf wetenschappelijk onderzoek verricht kan gebruik 
makenn van zijn 'eigen' gegevens op voorwaarde dat hij de algemene bepalingen 
vann de code naleeft en de betrokken patiënten geen bezwaar hebben gemaakt te-
genn het gebruik van hun gegevens voor onderzoek (art. 2.11). 

Inn algemene zin voorziet de Gedragscode ten slotte in een (bescheiden) klachtenrege-
ling;; deze is niet in de algemene paragraaf, maar in paragraaf 8 van de code opgeno-
men.. Hierin is bepaald dat de onderzoeker zich ervan vergewist dat degene wiens 
gegevenss in onderzoek worden gebruikt de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen 
wegenss niet naleving van in de code neergelegde regels. Desgevraagd geeft de onder-
zoekerr informatie over daartoe openstaande klachtmogelijkheden, zoals het indienen 
vann een klacht bij een binnen een instelling functionerende klachtencommissie, de 
klachtencommissiee van de Stichting FMWV, het CBP of de rechter. 

SpelregelsSpelregels voor verzameling van medische gegevens door onderzoekers 
Dee regels voor het gebruik van medische gegevens zijn in de volgende vijf paragrafen 
neergelegd:195 5 

Hett gebruik van anonieme gegevens (paragraaf 3); 
Hett gebruik van persoonsgegevens: de hoofdregel (paragraaf 4); 
Dee eerste uitzondering: het gebruik van, al dan niet gecodeerde, indirect 
identificerendee gegevens zonder toestemming van de betrokkene (paragraaf 5); 
Dee tweede uitzondering: het gebruik van persoonsgegevens zonder toestemming 
vann de betrokkene (paragraaf 6);. 

Bijzonderee bepalingen over het gebruik van direct identificerende persoonsgege-
venss (paragraaf 7). 

Zoalss reeds aangegeven, is het gebruik van anonieme gegevens vrij zolang de onder-
zoekerr via koppeling, bestandsvergelijking en dergelijke niet tot herleiding van de 
gegevenss tot individuen overgaat. De Gedragscode volgt in haar verdere uitwerking 
dee structuur van de in paragraaf 4.4.4 besproken WGBO-regeling. Uitgangspunt bij 
gebruikk van persoonsgegevens is geïnformeerde toestemming van de betrokkene of 
dienss vertegenwoordiger (art. 4.1). De informatie moet zijn afgestemd op de betrok-
kenee en betreft onder meer doel, belang en gevolgen van het onderzoek, de reden dat 
niett met anonieme gegevens kan worden volstaan en dat het onderzoek inmiddels is 
goedgekeurdd door een ethische commissie. 
Indienn het vragen van toestemming in redelijkheid niet kan worden verlangd (bij-
voorbeeldd omdat dit een onevenredige inspanning zou kosten) mag een onderzoeker 
daarvann afzien, mits hij indirect identificerende (mogelijk gecodeerde) gegevens voor 
hett onderzoek gebruikt,196 de betrokkenen tegen het gebruik geen bezwaar heeft ge-

enn adresgegevens e.d. omvat, het onderzoeksbestand moet worden vernietigd zodra "(...) redelij-
kerwijss voorzienbaar is dat het niet meer voor dit onderzoek zal worden gebruikt". Wanneer adres-
gegevenss en onderzoeksgegevens in verschillende bestanden zijn opgeslagen dienen eerstgenoemde 
gegevenss zodra ze voor het onderzoeksdoel niet meer noodzakelijk zijn te worden verwijderd. Voor 
bewaringg van het bestand dat overblijft geldt art. 5.5. 

1944 Blijkens de toelichting op art. 1, onder e Gedragscode richt art. 2.11 zich rechtstreeks tot de individu-
elee hulpverlener. 

1955 De titels van deze paragrafen zijn letterlijk overgenomen uit de Gedragscode. 
1966 Ook wanneer de hulpverlener de gegevens niet codeert, maar wel (indirect) herleidbare gegevens 

aann een onderzoeker verstrekt, geldt de uitzondering zoals neergelegd in paragraaf 5 van de code. 
Dee voordelen van gegevenscodering (latere aanvulling van onderzoeksbestanden etc.) zijn in die 
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maakt,, het onderzoek niet zonder deze gegevensverstrekking kan worden uitgevoerd 
enn een algemeen belang dient en herleiding van de gebruikte gegevens tot individuen 
redelijkerwijss wordt voorkomen (art. 5.1). In dat verband, maar ook om andere as-
pectenn te waarborgen dient een schriftelijke overeenkomst te worden afgesloten met 
dee hulpverlener of onderzoeker die de gegevens verstrekt (art. 5.2). 
Overeenkomstigg art. 7: 458 BW kan tevens van het vragen van toestemming worden 
afgezienn indien dit in redelijkheid niet mogelijk is (art. 6.1). In dit laatste verband 
wordenn de volgende situaties onderscheiden: er moet bij het benaderen van betrokke-
nenn psychische schade worden gevreesd (a); de betrokkene is overleden of verhuisd 
(b);; inzage in patiëntengegevens dient niet de eigenlijke gegevensverzameling, maar 
eenn daaraan voorafgaande steekproeftrekking (c) of nadere omschrijving van de on-
derzoeksvraagstellingg (d). Verdere voorwaarden zijn dat uit het onderzoeksprotocol 
blijk tt dat het onderzoek naar wetenschappelijke maatstaven zinvol en deugdelijk is en 
datt het niet zonder de gevraagde gegevens of op een wijze die de persoonlijke levens-
sfeerr van de betrokkene minder belast kan worden uitgevoerd, dat het onderzoek een 
algemeenn belang dient, de betrokkene geen bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik 
vann zijn gegevens en met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer van degenen wier 
gegevenss het betreft zodanige waarborgen zijn getroffen dat deze niet onevenredig 
wordtt geschaad (art. 6.2). Voor uitzonderingsgrond c en d gelden nog aanvullende 
voorwaardenn (artikelen 6.3 en 6.4): inzage vindt plaats onder verantwoordelijkheid 
vann de hulpverlener; er mogen niet meer gegevens worden ingezien dan strikt nood-
zakelijkk is voor de steekproeftrekking of omschrijving van de vraagstelling; de gang 
vann zaken rond inzage moet in een protocol of schriftelijk worden vastgelegd; en er 
wordtt een geheimhoudingsverklaring ondertekend. 

Inn paragraaf 7 is ten slotte een aantal (uit de WBP voortvloeiende) bepalingen opge-
nomenn die gelden voor het verwerken van direct identificerende persoonsgegevens. 
InIn de eerste plaats worden grenzen gesteld aan de opslag en beveiliging van dergelij-
kee gegevens (art. 7.1): communicatiegegevens en onderzoeksgegevens dienen zoveel 
mogelijkk gescheiden te worden opgeslagen. Voorts zijn het bewaren van deze catego-
riee gegevens (art. 7.2; zie hiervoor) en de rechten van de betrokkene (een ieder heeft 
bijj  verwerking van direct identificerende gegevens recht op inzage, correctie en ver-
wijdering)) in deze paragraaf geregeld. 

4.55 Beschouwing 

Terwijll  in hoofdstuk 3 de privacynormen ten aanzien van wetenschappelijk onder-
zoekk in het algemeen werden besproken, zijn in dit hoofdstuk de internationale en 
nationalee bepalingen geïnventariseerd die betrekking hebben op de (bijzondere) sec-
torr van het medisch-wetenschappelijk onderzoek. Hieruit blijkt dat ook de medische 
wetenschapsbeoefeningg via specifieke privacynormen wordt vergemakkelijkt; zie 
voorr een overzicht van de bepalingen die medisch-wetenschappelijk onderzoek faci-
literenn bijlage 1 (overzicht B). 

BijzondereBijzondere privacynormen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek? 
Bijj  een vergelijking met de in hoofdstuk 3 beschreven privacynormen valt op dat de re-
gelss met betrekking tot medisch-wetenschappelijk onderzoek niettemin op verschillende 
puntenn strikter zijn dan de algemene normen voor wetenschappelijk onderzoek en sta-

situatiee echter niet aanwezig. 
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tistiek.. Het meest sprekende voorbeeld zijn de regels inzake het verstrekken van patiën-
tengegevenss voor wetenschappelijk onderzoek zoals neergelegd in de WGBO (artikelen 
7:457/4588 BW) en principe 12.2, onder c van Aanbeveling R (97) 5 van de Raad van Eu-
ropa.. Die regels zijn met name op het stuk van de zeggenschap - de betrokkene 
beschiktt onder alle omstandigheden over een (absoluut) recht bezwaar te maken te-
genn het wetenschappelijk gebruik van zijn medische gegevens - strenger dan de alge-
menee (in de WBP neergelegde) regels voor wetenschappelijk onderzoek.197 Ook op het 
stukk van het bewaren van gegevens voor onderzoeksdoeleinden is de bijzondere 
normm voor medisch-wetenschappelijk onderzoek strikter dan de algemene norm. Een 
hulpverlenerr die zijn patiëntengegevens wil bewaren voor medisch-wetenschappelijk 
onderzoekk is gebonden aan het principe van expliciete toestemming (zonder uitzonde-
ringen)) terwijl bijvoorbeeld strafrechtelijke gegevens ook zonder toestemming (doch 
well  onder andere voorwaarden zoals dat het onderzoek een algemeen belang dient, 
dee gegevens voor het onderzoek noodzakelijk zijn et cetera) langer kunnen worden 
bewaardd voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Overigens werpen de regels 
diee gelden voor het gebruik en de bewaring van niet-gevoelige gegevens (zoals 
iemandss woonplaats, woonomgeving of de school/universiteit waar iemand naar toe 
gaat)) voor onderzoeksdoeleinden de minste barrières op voor de weten-
schapsbeoefening. . 

WaaromWaarom extra privacybescherming bij medisch-wetenschappelijk onderzoek? 
Vervolgenss rijst de vraag waarom betrokkenen bij verwerking van hun gegevens voor 
medisch-wetenschappelijkk onderzoek extra in hun privacybelangen worden be-
schermd.. Deze extra privacybescherming houdt verband met het gevoelige karakter 
vann in dergelijk onderzoek gebruikte (persoons)gegevens, maar hangt vooral samen 
mett het feit dat dergelijke gegevens veelal in het kader van een arts/patiëntrelatie zijn 
verkregenn en dientengevolge door de regels van het medisch beroepsgeheim worden 
beschermd.. Hieronder ga ik op beide punten kort in. 

-- Medische gegevens zijn gevoelige gegevens 
Gegevenss betreffende iemands gezondheid of wel medische gegevens verschaffen in-
formatiee over individuen van zeer intieme en persoonlijke aard, en kunnen zelfs worden 
beschouwdd als de meest intieme informatie die over een persoon beschikbaar is.198 Alleen 
all  uit de grote hoeveelheid jurisprudentie over verstrekking van medische gegevens 
blijk tt dat onthulling van deze informatie (grote) consequenties kan hebben voor het 
privé-levenn van betrokkenen en/of hun maatschappelijke positie (zie ook paragraaf 
4.4.1). . 
Zoalss uit de voorafgaande beschrijvingen van privacynormen voor medisch-weten-
schappelijkk onderzoek reeds naar voren is gekomen, worden medische gegevens in het 
rechtt van oudsher als een categorie 'gevoelige' of 'bijzondere' gegevens beschouwd.199 

Opp grond van internationale documenten (zoals het Verdrag van Straatsburg en de 
EG-privacyrichtlijn),, de rechtspraak van het Europese Hof voor de rechten van de 
menss en nationale privacywetgeving (WBP) gelden voor het verwerken van zulke 

1977 Op grond van de WBP heeft de betrokkene wel de mogelijkheid tegen een verwerking van zijn 
gegevenss verzet aan te tekenen(art. 40 WBP), doch dit heeft, uitgezonderd de situatie dat sprake is 
vann direct marketing, geen absoluut karakter. 

1988 Zie bijv. ook Gostin 1993, p. 2487. 
1999 Staatscommissie Koopmans 1976, p. 88; Gezondheidsraad 1978, p. 11. Zie ook par. 43 van het 

explanatoryy report bij het Verdrag van Straatsburg. 
2000 Zie in het bijzonder de zaak Z t. Finland (25 februari 1997, N]CM-Bulletin 1997, p. 712 e.v.) waarin 
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gegevenss striktere regels dan voor de verwerking van 'gewone' gegevens (de privacy-
richtlijnn en de WBP bepalen zelfs dat het verwerken van gevoelige gegevens in begin-
sell  verboden is; hierop zijn uitzonderingen geformuleerd). De grondslag voor een 
hogeree beschermingsgraad van gevoelige gegevens is dat de verwerking van derge-
lijk ee gegevens, onafhankelijk van de context waarin ze worden verzameld en ge-
bruikt,, veelal inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer. Men kan in dit verband 
mett name denken aan risico's in de sfeer van discriminatie en stigmatisering. 

-- Medische gegevens worden beschermd door het medisch beroepsgeheim 
Medischee gegevens vallen in een groot aantal situaties onder (de bescherming van) 
hett medisch beroepsgeheim, namelijk wanneer ze in de context van een medische 
behandelingg zijn verzameld en worden bewaard. Op dit punt verschillen medische 
gegevenss van andere categorieën gevoelige gegevens: ze moeten vanwege de aard 
vann de relatie waarin ze 'tot stand zijn gekomen' (vertrouwensrelatie) geheim worden 
gehouden.. Het medisch beroepsgeheim begrenst met name, zo is reeds aangegeven in 
paragraaff  4.4.1, de ruimte om gegevens aan derden (partijen die buiten de medische 
behandelingg van een patiënt staan) te verstrekken.201 Buiten uitdrukkelijke toestem-
mingg van de patiënt zelf mogen gegevens slechts op grond van een wettelijke regeling 
off  bij een conflict van plichten aan derden worden verstrekt of ter inzage worden ge-
geven.. Deze strikte benadering, die ook doorwerkt in de regeling inzake verstrekking 
vann patiëntengegevens voor wetenschappelijk onderzoek, heeft te maken met het feit 
datt het beroepsgeheim niet alleen het individuele privacybelang van de patiënt dient, 
dochh van oudsher ook een algemeen belang, namelijk dat van een onbelemmerde toe-
gangg tot de gezondheidszorg. 

hett Straatsburgse Hof stelde: "The domestic law must therefore afford appropriate safequards to pre-
ventt any such communication or disclosure of personal health data as may be inconsistent with the 
guaranteess in Article 8 of the Convention" (§ 95; curs. MCP). 

2011 Zoals nog in het volgende hoofdstuk zal blijken is het medisch-wetenschappelijk onderzoek voor 
eenn belangrijk deel afhankelijk van uit de hulpverlening afkomstige gegevens en derhalve van gege-
vensverstrekkingg aan derden-onderzoekers. Zie ook hoofdstuk 5, paragraaf 5.4.3. 
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