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55 PRIVACYBESCHERMIN G IN DE ONDERZOEKSPRAKTIJK : 
KNELPUNTEN ,, LACUNES, RECHTSVRAGEN 

5.11 Inleidin g 

Inn de twee voorafgaande hoofdstukken zijn (huidige, maar ook vroegere) privacy-
normenn op het terrein van (medisch-)wetenschappelijk onderzoek geïnventariseerd en 
beschreven.. Daaruit is niet alleen gebleken dat in de relgeving steeds een afweging is 
gemaaktt tussen bescherming van privacybelangen van individuele betrokkenen en 
hett algemeen belang van wetenschapsbeoefening, maar ook dat op het terrein van het 
medisch-wetenschappelijkk onderzoek op onderdelen striktere normen gelden dan op 
hett terrein van wetenschappelijk onderzoek in het algemeen. Zo zijn de regels inzake 
hett verstrekken van medische (of patiëntengegevens voor wetenschappelijk onderzoek 
zoalss neergelegd in de WGBO (artikelen 7: 457/458 BW) op enkele onderdelen strikter 
dann de algemene - in de WBP neergelegde - regels. Dit heeft te maken met het feit dat 
medischee gegevens, die binnen het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de 
gezondheidszorgg een centrale rol spelen, gevoelig zijn en bovendien veelal (althans 
wanneerr ze in de context van een behandelrelatie zijn geregistreerd) door het medisch 
beroepsgeheimm worden beschermd (zie ook paragraaf 4.5). 

Inn dit hoofdstuk zullen de algemene en bijzondere privacynormen op de verschil-
lendee fasen van medisch-wetenschappelijk onderzoek worden toegepast en vervol-
genss geanalyseerd en becommentarieerd. Daarbij zal worden bezien in hoeverre de 
nationalee wet- en regelgeving (in samenhang met internationale regelgeving) kan 
wordenn beschouwd als een voldoende evenwichtige regeling van het informatiever-
werkendd proces bij medisch-wetenschappelijk onderzoek, en in hoeverre die regels 
anderszinss adequaat zijn. In dit laatste verband wordt gedoeld op de toegankelijk-
heid,, duidelijkheid, uitvoerbaarheid (die samenhangen met de consistentie, eendui-
digheidd en overzichtelijkheid), handhaafbaarheid en de waarborgfunctie (rechtsze-
kerheidd en rechtsgelijkheid) van de betreffende regels. Voor sommige knelpunten en 
problemenn zullen ook reeds oplossingen worden aangereikt. Dit neemt niet weg dat 
dee vraag hoe (mede in het licht van de problemen in de praktijk) een evenwichtige en 
anderszinss adequate regeling voor medisch-wetenschappelijk onderzoek eruit zou 
kunnenn zien eerst in hoofdstuk 6 aan de orde komt. 

Dee opzet is als volgt. Om te beginnen zal in paragraaf 5.2 worden stilgestaan bij het 
(gehele)) gegevensverwerkend proces zoals dat doorgaans plaatsvindt bij medisch-
wetenschappelijkk onderzoek. Daarbij zullen eerst de verschillende fasen (en metho-
den)) van dataonderzoek worden beschreven (paragraaf 5.2.1). Vervolgens wordt in-
gegaann op de vraag welke (bijzondere) privacywetgeving daarbij in acht moet worden 
genomenn (paragraaf 5.2.2). Hierna worden de algemene - uit de WBP af te leiden -
regelss toegepast op (de verschillende fasen van) medisch-wetenschappelijk onderzoek 
enn zonodig geproblematiseerd (paragraaf 5.2.3). 
Vervolgenss komen de afzonderlijke fasen van medisch-wetenschappelijk onderzoek 
aann bod. De fase van de gegevensverzameling wordt behandeld in de paragrafen 5.3 
(primairee gegevensverzameling) en 5.4/5.5 (secundaire gegevensverzameling), de 
overigee fasen van medisch-wetenschappelijk onderzoek, te weten opslag en gebruik 
(tezamenn aangeduid als 'de verdere verwerking van onderzoeksgegevens') komen in 
paragraaff  5.6 aan bod. In paragraaf 5.7 wordt ten slotte ingegaan op de kwestie van 
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grensoverschrijdendd verkeer van onderzoeksgegevens. Eerst wordt ingegaan op de 
regelss die de doorgifte van onderzoeksgegevens naar een lidstaat van de Europese 
Uniee beheersen (paragraaf 5.7.1) en vervolgens op de regels die gelden voor de door-
giftee van gegevens naar landen buiten de Europese Unie (paragraaf 5.7.2). 
Dee slotparagraaf (5.8) biedt een overzicht van de belangrijkste bevindingen van dit 
hoofdstuk. . 

5.22 Het gegevensverwerkend proces bij  medisch-wetenschappelijk on-
derzoek k 

5.2.15.2.1 De verschillende fasen 

Iederr medisch-wetenschappelijk onderzoek met gegevens zal doorgaans de volgende 
elementenn of fasen bevatten (zie ook paragraaf 1.4.2): 

verzamelingg van onderzoeksgegevens, hieronder begrepen de verzameling van 
naam-- en adresgegevens voor zover deze voor de verzameling van de eigenlijke 
onderzoeksgegevenss noodzakelijk zijn; 
verderee verwerking van onderzoeksgegevens, hieronder begrepen de inrichting 
vann een onderzoeksbestand (opslag en bewaring) en het gebruik van de gegevens 
inn eigenlijke zin, dat wil zeggen statistische bewerking en/of analyse van de ge-
gevenss en rapportage/publicatie. 

Bijj  het bovenstaande moet worden aangetekend dat wetenschappelijk onderzoek 
vaakk geen lineair proces vormt en dat van een zekere overlap en herhaling van de ver-
schillendee - binnen een onderzoek te onderscheiden - fasen uiteraard sprake kan zijn. 

VerzamelingVerzameling van gegevens 
Bijj  uitvoering van medisch-wetenschappelijk onderzoek met gegevens is een eerste 
stapp in het onderzoeksproces de gegevensverzameling. Alvorens deze fase van start 
kann gaan, dient men te bepalen van welke (categorie van) personen gegevens nodig 
zijn.. Omdat een dergelijke groep (onderzoekspopulatie) bij ruime inclusie- en /of ex-
clusiecriteriaa (een onderzoek richt zich bijvoorbeeld op de gezondheidstoestand van 
mannenn tussen de 25 en 45 jaar uit Amsterdam) zeer omvangrijk kan zijn, volgt zono-
digg een steekproeftrekking, alvorens met de eigenlijke gegevensverzameling wordt 
gestart.. Afhankelijk van de wijze van gegevensverzameling (zie hierna) kan het nood-
zakelijkk zijn te beschikken over naam- en/of adresgegevens van patiënten of burgers 
uitt de onderzoekspopulatie of een code die verwijst naar (een bestand met) medische 
gegevens. . 
Zoalss aangegeven in hoofdstuk 1, paragraaf 1.4.2, worden in het kader van gegevens-
verzamelingg twee vormen onderscheiden, te weten primaire en secundaire gegevens-
verzameling. . 
Dee eerste wijze van gegevensverzameling, primaire verzameling, houdt in dat de 
gegevenss van de betrokkene zelf (of personen uit diens directe omgeving) worden 
verkregen.. Daarvoor zijn diverse methoden beschikbaar, zoals het ondervragen van 
personenn via een (telefonische, schriftelijke of elektronische) enquête, een vragenlijst 
off  interview of het observeren van personen. 
Bijj  secundaire verzameling worden geen nieuwe gegevens verkregen, maar bestaande 
gegevenss onttrokken aan reeds aangelegde gegevensbestanden dan wel hergebruikt 
doorr de persoon die de gegevens reeds in het kader van een andere doelstelling heeft 
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verzameldd en gebruikt ('eigen' wetenschappelijk onderzoek). Bij deze vorm van gege-
vensverzamelingg speelt de beschikbaarheid van relevante onderzoeksgegevens een 
crucialee rol. In het algemeen wordt aangenomen dat secundaire gegevensverzameling 
minderr belastend is voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. 

VerdereVerdere verwerking van onderzoeksgegevens 
Eenn eerste stap in het kader van de verdere verwerking van onderzoeksgegevens is de 
inrichtingg van een onderzoeksbestand. Nadat de gegevens zijn verzameld, worden ze 
-- doorgaans als een verzameling van individuele records - opgeslagen en bewaard in 
eenn bestand. Het zal van de aard, methode en doelstelling van het onderzoek afhan-
genn (en van eventueel gepland vervolgonderzoek) op welke wijze het onderzoeksbe-
standd wordt ingericht en in welke vorm (direct herleidbaar; indirect herleidbaar, bij-
voorbeeldd via codering; of anoniem) de gegevens worden bewaard. 
Opp basis van het onderzoeksbestand vindt de eigenlijke statistische bewerking en/of 
analysee plaats, soms ook in combinatie met andere bestanden (via koppeling). In deze 
fasee van dataonderzoek worden de gegevens in de regel via geautomatiseerde bewer-
kingsprocessenn teruggebracht tot geaggregeerde gegevens die niet langer zijn terug te 
voerenn tot individuele personen. In een dergelijke vorm worden de gegevens door-
gaanss ook (in wetenschappelijke of in vaktijdschriften) gepubliceerd. Bij een studie die 
zichh daarentegen bijvoorbeeld concentreert op de medische ziektegeschiedenissen van 
enkelee patiënten (met een zeldzame ziekte of aandoening) is niet uitgesloten dat de 
gegevenss ook in deze fase nog herleidbaar zijn. 
Naa publicatie van de onderzoeksresultaten worden gebruikte databestanden vernie-
tigdd of bewaard. In het laatste geval kan hergebruik of doorgifte van onderzoeksgege-
venss ten behoeve van volgend onderzoek plaatsvinden. 

5.2.25.2.2 Toepasselijke wetgeving 

Opp het zojuist beschreven gegevensverwerkend proces bij medisch-wetenschappelijk 
onderzoekk kunnen verschillende privacyregelingen van toepassing zijn. In de eerste 
plaatss moet worden gewezen op de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Weten-
schappelijkk gebruik van medische gegevens zal in een aantal gevallen ook binnen het 
bereikk van bijzondere wetgeving vallen; in dit verband kunnen de Wett geneeskundige 
behandelingsovereenkomstt (WGBO) en de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek 
mett mensen (WMO) worden genoemd. 

WBP WBP 
Verzamelingg en verdere verwerking van gegevens ten behoeve van medisch-weten-
schappelijkk onderzoek vallen, ongeacht de gebruikte onderzoeksmethode (observatie, 
statusonderzoek,, vragenlijstonderzoek et cetera), binnen het bereik van de WBP voor 
zoverr of zolang persoonsgegevens worden verwerkt, en mits sprake is van geautomati-
seerdeseerde verwerking van gegevens of handmatige verwerking en desbetreffende data in 
eenn bestand zijn opgenomen of bestemd zijn daarin te worden opgenomen. Van dat 
laatstee zal al snel sprake zijn; zie in dit verband de toelichting op de desbetreffende 
begrippenn in hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.4. Lastiger is het om de reikwijdte van de WBP 
aff  te grenzen in relatie tot de vraag of gegevens al dan niet persoonsgegevens zijn in de 
zinn van deze wet. 

11 Een ander voordeel dat wordt genoemd is het besparen van geld en tijd; Vuijsje 1992, p. 30. 
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Zoalss in hoofdstuk 3 (paragraaf 3.4.4) aangegeven, zijn gegevens herleidbaar indien ze 
inn verband kunnen worden gebracht met een identificeerbare persoon, hetzij direct 
aann de hand van naam, adres en soortgelijke gegevens, hetzij indirect, dat wil zeggen 
viaa bijvoorbeeld koppeling of bestandvergelijking. In het laatste geval geldt het rede-
lijkheidscriterium:: indien voor daadwerkelijke herleiding van gegevens tot individu-
elee personen een onevenredige of disproportionele hoeveelheid tijd of mankracht 
nodigg is, is herleidbaarheid in de zin van de WBP niet meer aan de orde. Het redelijk-
heidscriteriumm dient extra zorgvuldig te worden toegepast wanneer sprake is van 
verzamelingg en verwerking van gegevens met een gevoelig karakter zoals medische 
gegevens,, aldus de toenmalige Registratiekamer (thans het CBP).2 Zijn direct identifice-
rendee kenmerken zoals naam, geboortedatum, adresgegevens en dergelijke van de ove-
rigee (medische) gegevens gescheiden alvorens ze voor een onderzoek worden verzameld 
enn verwerkt, dan is daarmee geenszins gezegd dat de gegevens niet meer herleidbaar 
enn de WBP niet meer van toepassing zou zijn. Dit laatste lijk t a fortiori te gelden voor 
erfelijkheidsgegevenss aangezien deze bovendien uniek zijn verbonden met een be-
paaldee persoon. Hieruit volgt logischerwijs dat naarmate de gegevens gevoeliger zijn 
meerr aanvullende maatregelen zullen moeten worden getroffen, wil aan het redelijk-
heidscriteriumm zijn voldaan. 

Hoee moet in het licht van het voorafgaande tegen zogenoemde 'gecodeerde gegevens'3 

wordenn aangekeken? Betekent toepassing van coderingstechnieken dat voldoende ga-
rantiess bestaan dat de identiteit van betrokkenen niet of althans niet zonder onevenre-
digee inspanning kan worden vastgesteld? De Nederlandse regering meent dat dit afhan-
kelijkk is van onder meer de volgende vragen: Is degene die de code heeft opgesteld on-
derworpenn aan een geheimhoudingsplicht die ook daadwerkelijk wordt gehandhaafd? Is 
dee onderzoeker gebonden aan een gedragscode? Beschikt de onderzoeksinstelling over 
uitgebreidee technische mogelijkheden om gegevens te herleiden?4 Aan de hand hiervan 
zullenn zowel hulpverleners/ registerende instellingen als wetenschappelijk onderzoekers 
moetenn nagaan in hoeverre de te verwerken gecodeerde gegevens nog herleidbaar zijn. 
Mee dunkt dat over een dergelijke kwestie gemakkelijk twijfel kan rijzen,5 te meer daar 
dezee vraag - gelet op bovenstaande benadering - met een zekere regelmaat zal moeten 
wordenn herhaald (na verloop van tijd hebben de informatieverwerkende technieken 
wellichtt een ontwikkeling doorgemaakt en zijn databestanden mogelijk aangevuld met 
nieuwee gegevens). Afgezien van rechtsonzekerheid onder betrokkenen, bestaat het risico 
datt persoonsgegevens ten onrechte als anoniem worden beschouwd en betrokken pa-
tiëntenn of andere in medisch-wetenschappelijk onderzoek betrokken personen niet ade-
quaatt in hun fundamentele rechten worden beschermd. 

WGBO WGBO 
Dee WGBO biedt (op grond van art. 7: 446 tweede lid BW) bescherming aan patiënten 
inn verband met 'handelingen op het gebied van de geneeskunst', dat wil zeggen "alle 
verrichtingenn - het onderzoeken en het geven van raad daaronder begrepen - recht-

22 Registratiekamer 1993, p. 10. 
33 Bij codering van gegevens worden de direct identificerende kenmerken van de overige gegevens 

gescheidenn en vervolgens dusdanig beveiligd dat deze gegevens alleen nog via een sleutel in ver-
bandd kunnen worden gebracht met de personen van wie ze afkomstig zijn. Zie ook hoofdstuk 6, pa-
ragraaff  6.2. 

44 Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 49. 
55 Zie ook de WGBO-evaluatie waaruit blijkt dat binnen het veld verschillende opvattingen bestaan 

overr de herleidbaarheid van gecodeerde gegevens; Dute, Van der Koelen & Friele 2003, p. 100. 
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streekss betrekking hebbende op een persoon en ertoe strekkende hem van een ziekte 
tee genezen, hem voor het ontstaan van een ziekte te behoeden of zijn gezondheidstoe-
standd te beoordelen (...)" alsook "andere (...) handelingen, rechtstreeks betrekking 
hebbendee op een persoon, die worden verricht door een arts of tandarts in die hoeda-
nigheid".66 Tot die handelingen kan uiteraard ook worden gerekend het verzamelen 
vann gegevens bij een patiënt in het kader van de zorgverlening. Valt echter ook het 
verzamelenn van gegevens voor wetenschappelijke of statistische doeleinden hieronder? 
Desbetreffendee kwestie is tijdens de parlementaire behandeling van de WGBO niet 
aann de orde geweest, noch üjkt hierover in de literatuur een standpunt te zijn inge-
nomen.. Wel is gediscussieerd over de vraag of handelingen verricht in het kader van 
zogenoemdd niet-therapeutische medisch-wetenschappelijk onderzoek binnen het 
bereikk van de WGBO vallen. De wetgever heeft in ieder geval blijkens de ruime defi-
nitiee van 'handelingen op het gebied van de geneeskunst' voor ogen gehad dat deze 
wett ook van toepassing is op allerlei als 'geneeskundig' te kwalificeren handelingen 
diee geen reguliere diagnostiek of behandeling vormen, maar wel door een (tand)arts 
mett betrekking tot een individuele persoon worden verricht. Gevers omschrijft deze 
alss "(...) handelingen van artsen die worden uitgevoerd zonder dat daarvoor - zoals 
bijj  diagnostiek en behandeling gebruikelijk - van een (uitsluitend) op de betreffende 
persoonn gerichte indicatie sprake is" en noemt in dit verband naast sterilisatie, anti-
conceptie,, abortus en therapeutische experimenten ook niet-therapeutische experi-
menten.77 Deze redenering kan ook worden toegepast op het verzamelen van (extra) 
medischee gegevens bij betrokkenen voor wetenschappelijk onderzoek: indien dat 
geschiedtt door een (tand)arts binnen de context van zijn behandelrelatie met een pa-
tiëntt valt dit aan te merken als een handeling op het gebied van de geneeskunst. 
Eenn volgende vraag is of verzameling van patiëntengegevens uit reeds aangelegde 
medischee dossiers (secundaire gegevensverzameling) onder de reikwijdte van de 
WGBOO valt. Aangezien de WGBO alleen aan hulpverleners rechtstreekse verplich-
tingenn oplegt, kan dit uitsluitend bij 'eigen' wetenschappelijk onderzoek door de be-
handelaarr worden aangenomen. Immers, bij gegevensverzameling door derden is 
degenee die de gegevens vergaart geen hulpverlener in de zin van de WGBO. Dit 
neemtt niet weg dat in dit kader medewerking van de hulpverlener noodzakelijk is -
inn de vorm van gegevensverstrekking of het bieden van de mogelijkheid van toegang 
tott medische dossiers. Tegen deze achtergrond wordt het verzamelen van medische 
gegevenss door derden wel degelijk door de WGBO en het daarin neergelegde 
rechtsregimee (de artikelen 7: 457 en 458 BW) beheerst. Van belang is hier voorts dat de 
voorr onderzoek benodigde gegevens in de context van 'handelingen op het gebied 
vann de geneeskunst' in de zin van de WGBO zijn verzameld en geregistreerd. Dit 
geldtt in ieder geval voor gegevens die zich in een (elektronisch) patiëntendossier of 
(geautomatiseerde)) patiëntenregistratie bevinden welke dienst doen voor diagnostiek, 
behandelingg of geneeskundige verpleging of verzorging.8 

Iss de WGBO van toepassing op het verzamelen van medische gegevens uit bestanden 
diee niet in het kader van 'zorgdoelen', maar in andere situaties werden aangelegd? 
Menn denke bijvoorbeeld aan geneeskundige handelingen op het terrein van de medi-
schee keuringen, uitvoering van diverse wettelijke regelingen (sociale verzekeringen) 
enn bestrijding van besmettelijke ziekten. In dit verband is van belang dat de WGBO in 

66 Deze handelingen kunnen ook gezonde personen betreffen; Kamerstukken U 1989/90,21 561, nr. 3, p. 
28. . 

77 Overigens zullen sommige bepalingen van de WGBO in dergelijke situaties op andere wijze moeten 
wordenn toegepast dan in de reguliere, curatieve zorg gebruikelijk is; Gevers 1996b, p. 10-11. 

88 Zie art. 7:446, derde lid BW. 
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principee van overeenkomstige toepassing is op geneeskundige handelingen die anders 
dann krachtens een behandelingsovereenkomst in het kader van 'de uitoefening van 
eenn geneeskundig beroep of bedrijf' worden verricht (art. 7: 464, eerste lid).9 Het be-
treftt om te beginnen keuringen die worden verricht in verband met een beoogde ar-
beidsverhouding,, verzekering dan wel toelating tot een opleiding. Daarnaast moet 
wordenn gedacht aan andere keuringen en aan geneeskundige handelingen verricht in 
dee meest uiteenlopende situaties: spoedbehandeling van een bewusteloze patiënt; 
hulpverleningg binnen de krijgsmacht; in TBS-instellingen of gevangenissen; genees-
kundigg onderzoek in het kader van een verzekerings- of arbeidsovereenkomst, sociale 
verzekeringen,, kinderbescherming, strafrechtelijke vervolging en dergelijke.10 

Beschermingg van patiëntenrechten via de WGBO is ook in die situaties gerechtvaar-
digdd aangezien hierin eerder sprake zal zijn van drang (of dwang) zich aan medisch 
handelenn te onderwerpen en de geneeskundige handelingen in veel gevallen ook het 
belangg van anderen dan de patiënt (bijvoorbeeld verzekeraar, werkgever of overheid) 
dienen.. Omdat de consequenties van toepassing van de WGBO in zojuist genoemde 
situatiess op het moment van inwerkingtreding (1995) nog niet goed konden worden 
overzien,, is art. 7: 464 pas op 1 mei 2000 via een algemene maatregel van bestuur12 in 
werkingg getreden.13 Voor enkele situaties zal de WGBO op zijn vroegst op 1 mei 2005 
gaann gelden.14 

Concluderendd kan worden gesteld dat de WGBO in veel gevallen het wettelijk kader 
vormtt voor de verzameling van gegevens uit medische registraties voor medisch-we-
tenschappelijkk onderzoek. Buiten de werkingssfeer van de WGBO valt in ieder geval 
hett verzamelen van gegevens uit registraties die uitsluitend ten behoeve van een we-
tenschappelijkee doelstelling werden aangelegd. Het wettelijk regime bestaat dan in 
beginsell  uit de in de WBP neergelegde bepalingen en eventueel een bijzondere rege-
ling,, zoals neergelegd in de Wet CBS of de Wet GBA (zie ook paragraaf 5.5). 

Voorr de verdere verwerking van eenmaal verzamelde gegevens vormt de WGBO niet 
langerr het wettelijk kader.1 Is het in de WGBO neergelegde beroepsgeheim in veel 
gevallenn niet meer van toepassing op verdere handelingen met onderzoeksgegevens, 
hett werkt in deze fase wel door in die zin dat de hulpverlener de onder hem rustende 
medischee gegevens alleen aan onderzoekers mag verstrekken indien hij erop kan ver-
trouwenn dat daarmee zorgvuldig wordt omgegaan (zie paragraaf 5.6.1). 

99 Het op 'overeenkomstige' wijze toepassen van de WGBO-bepalingen verschilt overigens van de 
situatiee waarin zij direct worden toegepast; zie paragraaf 5.5.2 waarin wordt ingegaan op de verza-
melingg van gegevens uit buiten de hulpverlening aangelegde medische registraties. 

100 Sluyters & Biesaart 1995, p. 139. 
111 Gevers 1996b, p. 12. 
122 Besluit van 13 maart 2000, Stb. 2000,121. 
133 Bij medische keuringen voor het verkrijgen van een baan of particuliere verzekering vond de rege-

ringg uitstel van inwerkingtreding evenwel niet verantwoord. Op dergelijke situaties is de WGBO 
sindss 1995 van overeenkomstige toepassing (art. 7: V, tweede lid, onder c BW). 

144 Zoals bijv. toepassing van art. 457 op geneeskundige handelingen op het terrein van 
arbeidsomstandigheden,, sociale zekerheid en sociale voorzieningen, pensioenregelingen en collec-
tievee arbeidsovereenkomsten, zie enig artikel, onder b van het Besluit van 13 maart 2000. 

155 Dit geldt alleen niet in de situatie dat de hulpverlener zelf het onderzoek uitvoert (de WGBO legt 
immerss aan hulpverleners verplichtingen op). 
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WMO WMO 
Dee WMO omschrijft (in art. 1, eerste lid, onder b) medisch-wetenschappelijk onder-
zoekk met mensen als onderzoek "(...) waarvan deel uitmaakt het onderwerpen van 
personenn aan handelingen of het opleggen aan personen van een bepaalde gedrags-
wijze".. Ten eerste de betekenis van het begrip 'medïsc/ï-wetenschappelijk onderzoek'. 
Dezee is ruim: hieronder valt niet alleen onderzoek op het terrein van de medische 
wetenschapp in strikte zin, maar ook paramedisch, verpleegkundig en gedragsweten-
schappelijkk onderzoek.16 Kernpunt is dat redelijkerwijs aannemelijk is dat onderzoek 
tott vaststelling van nieuwe inzichten op het gebied van de geneeskunst leidt (zie art. 
3,, onder a WMO). Veel psychologisch onderzoek (met name studies op het terrein van 
dee klinische-, gezondheids- en medische psychologie) voldoet aan deze voorwaarde 
enn valt derhalve onder de WMO.17 

Vann belang voor toepasselijkheid van de WMO is voorts dat sprake is van onderzoek 
datt (onder meer) bestaat uit het onderwerpen van personen aan handelingen of het 
opleggenn aan personen van een bepaalde gedragswijze. In het licht van deze om-
schrijvingg rijst de vraag in hoeverre wetenschappelijk onderzoek waarbij uitsluitend 
gegevenss worden verzameld uit medische dossiers of door middel van het houden 
vann een enquête of interview, observatie van personen of analyse van lichaamsmate-
riaall  is aan te merken als 'WMO-onderzoek'. 
Bijj  de eerste categorie van onderzoek ('dossieronderzoek') is geen sprake van recht-
streeksee betrokkenheid/medewerking van personen (het gaat om wetenschappelijk 
gebruikk van reeds beschikbare gegevens); de WMO is daarop derhalve niet van toepas-
sing.. Door de Nederlandse wetgever wordt aangenomen dat de extra waarborgen van 
dee WMO in casu te zwaar zijn en dat de WGBO voldoende rechtsbescherming biedt 
aann betrokkenen. 
Dee WMO is - volgens een vergelijkbare redenering - evenmin van toepassing op ana-
lysee van lichaamsmateriaal wanneer dit materiaal niet specifiek is afgenomen voor 
beantwoordingg van een wetenschappelijke vraagstelling, maar reeds beschikbaar is 
omdatt het in het kader van een behandeling of experiment werd afgenomen. Bij der-
gelijkk onderzoek (ook wel 'nader gebruik' van lichaamsmateriaal genoemd) dienen de 
inn de WGBO (en in de toekomstige wet inzake gebruik van lichaamsmateriaal19) 
neergelegdee regels in acht te worden genomen.20 

Hett verzamelen van gegevens door betrokken personen te observeren zal daarentegen 
onderr de WMO vallen indien althans sprake is van het opleggen van een bepaalde 
gedragswijzee of het onderwerpen van personen aan bepaalde handelingen (zoals ver-
blij ff  in een bepaalde ruimte) en het observeren geschiedt in het kader van een me-
disch-wetenschappelijkee vraagstelling.21 Op observatie in de context van een 
geneeskundigee behandeling, om bijvoorbeeld het effect van een therapie bij een pa-
tiëntt te bestuderen, is de WMO niet van toepassing.22 In het laatste geval worden im-
merss geen gedragswijze aan personen opgelegd noch worden zij aan handelingen 
onderworpen. . 

166 Kamerstukken II1995/96,22 588, nr. 11, p. 10. 
177 Zie ook CCMO-Notitie gedragswetenschappelijk onderzoek en de WMO: enkele conclusies, 2001, p. 

2-33 (www.ccmo.nl). 
188 Kamerstukken II1995/96,22 588, nr. 7, p. 16-17. 
199 De contouren van deze regeling worden geschetst in Kamerstukken II 1996/97,25 284, nr. 1. 
200 Kamerstukken II1995/96,22 588, nr. 7, p. 16-17; zie ook Roscam Abbing 1999a, p. 8; Van Agt, Dekkers 

&&  Van Riel 1999, p. 46. 
211 Kamerstukken II \995/96,22588,nrAl,p.9. 
222 Idem. 
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Valtt ten slotte het verzamelen van gegevens bij betrokkenen via vragenlijsten, enquê-
tess of interviews onder het bereik van de WMO?23 Deze kwestie is tijdens de 
parlementairee behandeling van de WMO meermaals aan de orde geweest. Enkele 
kamerfractiess waren van mening dat het invullen van een vragenlijst onder omstan-
dighedenn (zoals bijvoorbeeld in de psychiatrie of bij risicogroepen) zeer belastend of 
indringendd voor betrokkenen zou kunnen zijn.24 De regering stelde zich aanvankelijk 
opp het standpunt dat het laten invullen van een enquête niet kon worden beschouwd 
alss het opleggen van een bepaalde gedragswijze aan personen.25 In de nota naar 
aanleidingg van het eindverslag van de WMO26 nuanceerde de regering haar gezichts-
punt:: wanneer geënquêteerden zo vaak een vragenlijst moeten invullen dat dat "(...) 
aanmerkelijkk ingrijpt in hun dagelijks leven (...)" kan worden gesproken van het op-
leggenn van een gedragswijze en valt dergelijk onderzoek onder de reikwijdte van de 
WMO.. Dat laatste geldt ook voor enquêtes die een middel vormen om de gevolgen 
vann een bepaalde behandelmethode binnen de reguliere geneeskunde inzichtelijk te 
maken.277 In de literatuur is opgemerkt dat het zojuist weergegeven criterium (het 
onderzoekk dient aanmerkelijk in te grijpen in het dagelijks leven) voor de praktijk van 
toetsingg van wetenschappelijk onderzoek door medisch-ethische commissies weinig 
houvastt biedt. Deze zullen zeker met grensgevallen te maken krijgen. 

Niett alleen vanwege deze afbakeningsproblemen, maar ook uit meer principiële 
overwegingenn zijn door verschillende auteurs bij de in de WMO gekozen definitie van 
medisch-wetenschappelijkk onderzoek kanttekeningen geplaatst. x Immers, op grond 
vann die omschrijving gelden de bijzondere WMO-waarborgen voor tamelijk onschul-
digg onderzoek als het meten van een bloeddruk, terwijl zij in beginsel niet gelden 
voorr bijvoorbeeld eenmalig vragenlijstonderzoek waarbij aan personen zeer indrin-
gendee vragen, bijvoorbeeld over beleving van traumatische ervaringen, worden ge-
steld.. Laatstgenoemd onderzoek zou, gelet op de doelstelling van de WMO (bescher-
mingg van proefpersonen tegen risico's en belasting bij deelname aan medisch-weten-
schappelijkk onderzoek), eigenlijk onder de WMO moeten vallen; de huidige omschrij-
vingg van medisch-wetenschappelijk onderzoek staat hieraan evenwel in de weg.31 Een 
pleidooii  voor wetswijziging lijk t echter wat voorbarig nu de Centrale Commissie 
Mensgebondenn Onderzoek (CCMO) inmiddels een notitie over gedragswetenschap-

233 Deze vraag speelt niet wanneer dergelijk onderzoek gekoppeld is aan interventieonderzoek; dan is 
dee WMO zonder meer van toepassing. 

244 Kamerstukken II1995/96,22 588, nr. 10, p. 9. 
255 Kamerstukken II1991 /92,22 588, nr. 3, p. 7. 
266 Kamerstukken II1995/96,22 588, nr. 11, p. 10. 
277 Al s vragenlijsten worden gebruikt als diagnostisch instrument (afnemen van een anamnese bij 

patiënten)) is sprake van handelingen op het gebied van de geneeskunst en zijn slechts de bepalingen 
vann de WGBO van toepassing. 

288 Van Agt, Dekkers & Van Riel 1999, p. 47. 
299 Van Wijmen 1998, p. 61. 
300 Door Van Wijmen en Bergkamp zijn alternatieve definities voorgesteld. Van Wijmen heeft gesugge-

reerdd als medisch-wetenschappelijk onderzoek in de zin van de WMO te beschouwen alle onder-
zoekk waarbij de persoonlijke (lichamelijke en/of geestelijke) integriteit of de materiële privacy van 
proefpersonenn in het geding is; Van Wijmen 1992, p. 88. Bergkamp heeft voorgesteld een 'experi-
ment'' te omschrijven als "een handeling en/of waarneming die buiten het kader van de gangbare 
hulpverleningg geschiedt, ingrijpend in de lichamelijke en/of geestelijke integriteit van een of meer-
deree personen, en die tot doel heeft, of geacht mag worden tot doel te hebben, bij te dragen aan we-
tenschappelijkee kennis"; Bergkamp 1995, p. 10. 

311 Ploem 1999b, p. 1547. 
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pelijkk onderzoek heeft uitbracht. Daarin is aangegeven dat de reikwijdte van de 
WMOO in de praktijk zo moet worden uitgelegd dat niet alleen vragenlijstonderzoek 
datt aanmerkelijk ingrijpt in het dagelijks leven vanwege de frequentie waarin derge-
lij kk onderzoek plaatsvindt, maar ook onderzoek dat van psychisch ingrijpende aard is 
binnenn het bereik van de wet valt. Met een dergelijke (ruime) uitleg is het hierboven 
genoemdee probleem van de 'grensgevallen' overigens nog niet opgelost. Hier ligt een 
(toekomstige)) taak voor de CCMO op basis van de criteria uit zojuist genoemde noti-
tiee nadere richtlijnen te ontwikkelen. 

Samenvatting Samenvatting 
Dee WBP is van toepassing op verzameling en verdere verwerking van gegevens ten 
behoevee van medisch-wetenschappelijk onderzoek voor zover of zolang persoonsge-
gevensgevens worden verzameld en verwerkt, en mits sprake is van geautomatiseerde ver-
werkingg van gegevens of handmatige verwerking en desbetreffende data in een be-
standd zijn opgenomen of bestemd zijn daarin te worden opgenomen. De gebruikte 
onderzoeksmethodee of wijze van gegevensverzameling (observatie, statusonderzoek, 
vragenlijstonderzoekk et cetera) is in dit verband niet relevant, de vorm waarin de ge-
gevenss worden verwerkt - anoniem, gecodeerd of direct herleidbaar - daarentegen 
wel.. In de onderzoekspraktijk heeft men vooral te maken met het probleem in hoe-
verree gecodeerde gegevens onder het bereik van de WBP vallen. Zie verder hoofdstuk 6 
(paragraaff  6.2) waarin uitvoerig op onderhavig vraagstuk wordt ingegaan. De WGBO is 
vrijwell  steeds van toepassing in het geval onderzoekers gegevens verzamelen via ge-
gevensverstrekkinggevensverstrekking door de hulpverlener uit het medisch dossier, of een hulpverlener de 
onderr hem rustende gegevens voor eigen wetenschappelijk onderzoek gebruikt en in 
aantall  gevallen wanneer sprake is van primaire gegevensverzameling. Dit laatste is 
hett geval wanneer de behandelend arts of andere betrokken hulpverleners extra me-
dischee gegevens van zijn patiënten voor onderzoek verzamelt en vastlegt. Zodra on-
derzoeksgegevenss worden opgeslagen in een onderzoeksbestand en verwerkt is de 
WGBOO niet meer (rechtstreeks) van toepassing, tenzij degene die het onderzoek uit-
voertt een behandelrelatie heeft met de betrokkene. 

Dee WMO is ten slotte louter van toepassing op sommig observatie- of vragenlijston-
derzoek.. Met name bij vragenlijstonderzoek bieden de omschrijving van medisch-
wetenschappelijkk onderzoek in de WMO en de toelichting hierop van de regering 
onvoldoendee aanknopingspunten om onduidelijkheden rond het toepassingsbereik 
vann deze wet weg te nemen. Hier ligt een taak voor de CCMO om in het belang van 
rechtszekerheidd nadere richtlijnen te ontwikkelen. 

Hett bovenstaande is in tabel 4 (zie volgende bladzijde) schematisch weergegeven. 

322 CCMO-Notitie gedragswetenschappelijk onderzoek en de WMO: enkele conclusies, december 2001, 
p.. 1. Zie ook «www.ccmo.nl». 

333 Tenzij dataonderzoek een onderdeel vormt van onderzoek dat wel onder de WMO valt, zoals een 
medischh experiment of het in het kader van een wetenschappelijke vraagstelling afnemen van li-
chaamsmateriaal. . 
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Tabell  4. Toepasselijkheid van de WBP, de WGBO en de WM O bij  medisch-wetenschappelijk on-
derzoekk met gegevens 

WBP P 

WGBO O 

WM O O 

PrimairePrimaire verzameling Secundaire verzameling 
vanvan onderzoeksgegevens van onderzoeksgegevens 

-- Vragenlijstonderzoek/ - Onderzoek met gegevens 
enquêtes// interviews uit bestaande databestanden/ 

-- Observatieonderzoek medische dossiers 

InIn de meeste gevallen 

InIn enkele gevallen 

InIn sommige gevallen 

InIn veel gevallen 

InIn veel gevallen 

InIn geen geval 

VerdereVerdere verwerking 
vanvan onderzoeksgegevens 

InIn veel gevallen 

InIn sommige gevallen 

ZieZie primaire verzameling 

BelangrijksteBelangrijkste criterium voor toepasselijkheid van de WBP: 
-Verzamelt// verwerkt de onderzoeker herleidbare gegevens in de zin van de WBP? 

BelangrijksteBelangrijkste criterium voor toepasselijkheid van de WGBO: 
-- Betreft het handelingen (verzameling, gebruik, bewaring, verstrekking e.d.) met herleid-
baree patiëntengegevens en worden deze handelingen uitgevoerd door een hulpverlener in 
dee zin van de WGBO? 

BelangrijksteBelangrijkste criterium voor toepasselijkheid van de WMO: 
-- Wordenn personen in het kader van de gegevensverzameling onderworpen aan handelin-
genn of krijgen zij een gedragswijze opgelegd? 

5.2.35.2.3 Algemene privacynormen 

Inn deze paragraaf wordt stilgestaan bij het algemene - in de WBP neergelegde - kader 
datt in beginsel bij ieder gegevensverwerkend proces voor medisch-wetenschappelijk 
onderzoekk in acht zal moeten worden genomen. Soms hebben die regels overigens 
specifiekk betrekking op een van de onderscheiden fasen van medisch-wetenschappe-
lij kk onderzoek. In dat geval zullen zij ook (en zonodig uitvoeriger) in de daarop be-
trekkingg hebbende paragrafen van dit hoofdstuk aan de orde komen. 

Verantwoordelijke Verantwoordelijke 
Dee verplichtingen die uit de WBP voortvloeien rusten in hoofdzaak op de 'verant-
woordelijke',, dat wil zeggen degene die bepaalt welke verwerkingen plaatsvinden, 
welkee gegevens worden verwerkt, voor welk doel gegevens worden verwerkt en met 
welkee middelen en technieken.14 De regering merkt in de memorie van toelichting op 
datt de verantwoordelijke(n) in concrete gevallen niet altijd eenvoudig is (zijn) aan te 
wijzen.. "(...) Enerzijds [dient] te worden uitgegaan van de formeel-juridische be-
voegdheidd om doel en middelen van de gegevensverwerking vast te stellen, ander-
zijdss - in aanvulling daarop - van een functionele inhoud van het begrip. Het laatste 

344 Liggen dergelijke bevoegdheden niet in één hand, dan is sprake van een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid;; Kamerstukken II1997/98, 25 892, nr. 3, p. 55. 
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criteriumm speelt met name een rol als er verschillende actoren bij de gegevensverwer-
kingg betrokken zijn en de juridische bevoegdheid onvoldoende helder is geregeld om 
tee kunnen bepalen wie van de betrokken actoren als verantwoordelijke in de zin van 
dee wet moeten worden aangemerkt. In dergelijke situaties zal aan de hand van alge-
meenn in het maatschappelijke verkeer geldende maatstaven moeten worden bezien 
aann welke natuurlijke persoon, rechtspersoon of bestuursorgaan de betreffende ver-
werkingg moet worden toegerekend". Bij verzameling en verwerking van gegevens 
voorr wetenschappelijk onderzoek zal degene die het onderzoek uitvoert - meestal een 
onderzoeksorganisatiee of -afdeling, maar mogelijk ook (een) individuele onderzoe-
kers)) - verantwoordelijke zijn in de zin van de WBP. 
Kann een onderzoeker of onderzoeksinstelling die in opdracht van een bedrijf, be-
stuursorgaann of instelling een onderzoek uitvoert onder omstandigheden worden 
aangemerktt als 'bewerker' in plaats van verantwoordelijke (de opdrachtgever van het 
onderzoekk is dan verantwoordelijke in de zin van de WBP)? In de toelichting op de 
WBPP gaat de regering uitvoering op deze kwestie in.36 Van een bewerkerschap kan 
wordenn gesproken indien het gaat om een buiten de organisatie van de verantwoor-
delijkee staande, niet ondergeschikte persoon of instelling die een dienst verleent die 
louterr en alleen betrekking heeft op het verwerken van gegevens. Zodra gegevens-
verwerkingg een uitvloeisel is van een andere vorm van dienstverlening is de dienst-
verlenerr daarvoor zelf verantwoordelijk in de zin van de WBP (en andere privacy-
wetgeving).. De regering noemt in dit laatste verband als voorbeeld een telemarke-
tingbedrijff  dat in opdracht van een derde onderzoek verricht. Ik concludeer dat een 
wetenschappelijkk onderzoeker of onderzoeksinstelling die op grond van eigen exper-
tisee en ervaring gegevens verzamelt en verwerkt in het kader van (medisch-)weten-
schappelijkk onderzoek in geen geval bewerker in de zin van de WBP kan zijn - ook al 
wordtt het onderzoek in opdracht en met een bestand van een derde verricht.37 Alleen 
wanneerr een persoon of onderzoeksorganisatie zou worden ingeschakeld om bijvoor-
beeldd een of meer technische bewerkingen uit te voeren op (reeds verzamelde) gege-
venss volgens instructies van de opdrachtgever kan mogelijk van bewerkerschap wor-
denn gesproken. De opdrachtgever is, zoals gezegd, in deze situatie zelf (de) verant-
woordelijkee (onderzoeker) en beschikt - naar mag worden aangenomen - dan ook 
zelff  over relevante expertise en deskundigheid. De door hem ingeschakelde bewerker 
verwerktt immers slechts gegevens volgens diens instructies (neergelegd in een over-
eenkomst)) en onder diens uitdrukkelijke verantwoordelijkheid. 

Tenn slotte zij opgemerkt dat ook de hulpverlener (ziekenhuis of individuele beroeps-
beoefenaar)) die de voor onderzoek benodigde patiëntengegevens aan onderzoekers 
verstrektt en/of voor een dergelijk doel bewaart, ten aanzien van die handeling ver-
antwoordelijkee is in de zin van de WBP. In deze paragraaf is het vertrekpunt echter 
dee verplichtingen van de onderzoeker (dit kan overigens wel een hulpverlener zijn), 
datt wil zeggen degene die de verantwoording draagt voor de uitvoering van het on-
derzoek. . 

355 Idem. 
366 Kamerstukken II1997/98, 25 892, nr. 3, p. 61-63. Vgl. de visie van de opstellers van de Gedragscode 

voorr Onderzoek en Statistiek; zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.8 sub d. 
377 Een overeenkomst tussen opdrachtgever en onderzoeker kan niet tot gevolg hebben dat aan de 

verantwoordelijkheidd van onderzoekers om wettelijke verplichtingen na te komen, afbreuk wordt 
gedaan.. Kamerslukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 63. 

388 Binnen een instelling ligt de eindverantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens 
bijj  de directie van een instelling, maatschap of bestuursorgaan en zijn de individuele beroepsbeoe-
fenaarss voor bijv. de kwaliteit van de gegevens verantwoordelijk; Doppegieter 1998, p. 236. 
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ExplicieteExpliciete en gerechtvaardigde doelstelling (art. 7 WBP) 
Eenn eerste vereiste bij verzameling van (medische) persoonsgegevens (voor medisch-
wetenschappelijkk onderzoek) is dat deze pas mag aanvangen wanneer er een specifie-
kee doelstelling is geformuleerd.39 De doelstelling is bepalend voor de hoeveelheid en 
soortt gegevens die verzameld mogen worden, en voor het opslaan/bewaren en herge-
bruikk van de gegevens. Het doel zal moeten worden omschreven in een zogenaamde 
(uitt hoofde van art. 27 WBP verplichte) 'melding' aan het CBP41 en/of in een onder-
zoeksprotocol. . 
InIn art. 7 WBP wordt gesproken van een 'welbepaalde' en 'uitdrukkelijk omschreven' 
doelstelling.. De vraag rijst wat dit voor de praktijk van het medisch-wetenschappelijk 
onderzoekk inhoudt. Hoe gedetailleerd dient het doel van wetenschappelijk onderzoek 
off  statistiek omschreven te zijn? De memorie van toelichting op de WBP vermeldt dat 
dee doelomschrijving duidelijk moet zijn, dat wil zeggen zo geformuleerd dat zij in de 
eerstee plaats tijdens het verzamelproces een kader kan bieden waaraan getoetst kan 
wordenn of de gegevens nodig zijn voor het doel of niet. Een te vaag en/of te ruim 
omschrevenn doelstelling - zoals 'medisch-wetenschappelijk onderzoek' of bijvoor-
beeldd 'wetenschappelijk onderzoek op het terrein van hart- en vaatziekten' - zal de 
zojuistt genoemde functie niet kunnen vervullen.42 Bovendien zullen bij zeer ruime 
'gebruiksmogelijkheden'' voor wetenschappelijk onderzoekers de privacyrisico's voor 
betrokkenenn navenant toenemen. Aan de andere kant is niet ondenkbaar dat het voor 
onderzoekerss of andere betrokken personen nog niet mogelijk is een specifiek onder-
zoeksdoelzoeksdoel te omschrijven. Soms is het onderzoeksproject of zelfs het soort onderzoek 
nogg niet bekend, terwijl het wel van belang is voor de samenleving dat bewaring of 
verzamelingg en opslag van gegevens voor later wetenschappelijk onderzoek plaats-
vindt.. Vanuit dat perspectief zou de WBP zo moeten kunnen worden uitgelegd dat 
eenn doelstelling zo specifiek als gelet op de omstandigheden mogelijk is, wordt om-
schreven. . 
Bijj  het verzamelen van gegevens dient de doelstelling niet alleen 'welbepaald' en 'uit-
drukkelijkk omschreven' te zijn, maar tevens 'gerechtvaardigd'. Dat laatste houdt in 
datt het belang van de verantwoordelijke (onderzoeker) redelijkerwijs aanleiding moet 
gevenn tot de verzameling van de gegevens (zie hierna) en dat dit belang niet in strijd 
magg zijn met de wet, openbare orde of goede zeden. Het lijk t mij dat het verzamelen 
vann gegevens voor bonafide medisch-wetenschappelijk onderzoek niet snel in strijd 
komtt met deze voorwaarde. 

399 Art. 7 WBP: "Persoonsgegevens worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en 
gerechtvaardigdee doeleinden verzameld". 

400 Het betreft hier het doelbindingsprincipe. In dit 'grondbeginsel van dataprotectie' liggen de 
belangrijkstee materiële normen voor de omgang met persoonsgegevens besloten. Zie bijv. Gutwirth 
1993,, p. 1439. 

411 Het kan zijn dat de onderzoeker is vrijgesteld van melding op grond van het 'Vrijstellingsbesluit'; 
ziee in deze paragraaf onder Meldingsplicht; vrijstelling van melding. 

422 Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 79. 
433 Vgl. Kuitenbrouwer 1990, p. 493: "De precisie van de doelomschrijving bepaalt voor een belangrijk 

deell  de kwaliteit zowel van de waarborgen voor de input als van die voor de output. Deze drie ele-
mentenn vormen de 'ijzeren driehoek' van de rechtsbescherming: het verband tussen de doelstelling 
vann het systeem, de aard van de opgenomen gegevens en de kring van personen (...) aan wie gege-
venss worden verstrekt. De doelstelling heeft daarbij een centrale betekenis". 

444 Zie ook Gezondheidsraad 1994, p. 80. 

170 0 



PrivacybeschermingPrivacybescherming in de onderzoekspraktijk 

VenuerkingsgrondVenuerkingsgrond (art. 8 WBP) 
Bijj  iedere verwerking van medische persoonsgegevens (inclusief verzameling) voor 
researchdoeleindenn geldt dat zij moet kunnen worden gebaseerd op één van de zes -
inn de WBP (limitatief) opgesomde - verwerkingsgronden (art. 8 WBP). In dit kader 
zijnn met name twee grondslagen van belang. Dit betreft in de eerste plaats toestem-
mingg van de betrokkene: de gegevensverwerking mag plaatsvinden indien de betrok-
kenee zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend (art. 8, onder a). De WBP om-
schrijftt toestemming als "elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting 
waarmeee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden 
verwerkt".. Hieruit volgt dat bijvoorbeeld een algemene machtiging van de betrokke-
nee of toestemming die is verkregen in een afhankelijke situatie niet voldoet.45 Bij 
wetenschappelijkk gebruik van medische gegevens, dat doorgaans geen directe conse-
quentiess heeft voor de deelnemers, is in principe geen sprake van een afhankelijke 
situatie.. Niettemin is niet ondenkbaar dat betrokkenen, zoals patiënten, wier toe-
stemmingg wordt gevraagd zich niet geheel vrij voelen toestemming te weigeren, bij-
voorbeeldd vanwege hun afhankelijkheidsrelatie met de behandelend arts (zie ook 
hoofdstukk 6, paragraaf 6.3.2); voorts kan worden opgemerkt dat naarmate de doel-
stellingg van een bepaald onderzoek ruimer is geformuleerd de kracht van de toestem-
mingg als verwerkingsgrond afneemt. Waar de grenzen liggen van wat nog wel en wat 
niett meer als een rechtsgeldige toestemming kan worden beschouwd, zal in de prak-
tijkk (en daaruit mogelijk voortkomende rechtspraak) moeten blijken. 
Daarnaastt kan gegevensverwerking in het kader van een medisch-wetenschappelijk 
onderzoekk gerechtvaardigd zijn indien deze noodzakelijk is voor de behartiging van 
eenn gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke, tenzij het privacybelang of 
anderee fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene prevaleren (art. 8, onder 
ff  ). Beziet men de (vergelijkbare) bepaling in de EG-privacyrichtlijn (art. 7, onder f) 
dann ligt het - vanwege de uitdrukkelijke verwijzing naar de fundamentele rechten en 
vrijhedenn van de betrokkene in de EG-richtlijn - in de rede aansluiting te zoeken bij 
criteriaa en principes die in het kader van art. 8 EVRM worden toegepast, namelijk de 
eisenn van proportionaliteit en subsidiariteit.46 De memorie van toelichting reikt in dit 
kaderr verschillende toetsstenen aan zoals de ernst van de inbreuk en het belang dat 
ermeee wordt gediend en hun onderlinge verhouding.47 Daarbij wordt in de toelichting 
aangegevenn dat bij onderhavige belangenafweging de mate van gevoeligheid van de 
tee verwerken gegevens en de maatregelen die de verantwoordelijke heeft genomen 
tenn einde rekening te houden met de belangen van de betrokkene een rol spelen. Vol-
genss de regering zullen "de belangen van de betrokkene (...) in mindere mate gewicht 
inn de schaal leggen naarmate in (...) [diens] belang meer waarborgen voor een zorg-
vuldigg gebruik van de gegevens zijn genomen".48 

Vraagg is nu hoe in het kader van deze toets moet worden aangekeken tegen gege-
vensverwerkingg voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. Aannemelijk is dat een on-
derzoekerr niet nader hoeft te adstrueren dat de uitvoering van medisch-weten-
schappelijkk onderzoek in het algemeen een legitiem doel dient. Uit de memorie van 
toelichtingg blijkt dat het specifieke belang dat met een voorgenomen studie wordt 
gediend,, wel moet kunnen worden aangegeven alsmede de noodzakelijkheid van de 

455 Kamerstukken II 1997/98,25 892, nr. 3, p. 10. De regering wijst daarbij op art. 3:44 BW dat bepaalt dat 
eenn toestemming die rechtstreeks voortkomt uit een afhankelijkheidssituatie nietig is wegens mis-
bruikk van omstandigheden. 

466 Verhey 1997, p. 246. 
477 Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 86. 
488 Kamerstukken II 1997/98,25 892, nr. 3, p. 88. 
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(tee verwerken) persoonsgegevens in relatie tot de onderzoeksdoelstelling.4 Deze ver-
plichtingenn lijken in de context van medisch-wetenschappelijk onderzoek bepaald niet 
onoverkomelijk. . 
Zijnn er situaties denkbaar, waarin de belangenafweging in het voordeel van de be-
trokkenee dan wel diens privacybelang zou kunnen uitvallen? Dit zou mogelijk het 
gevall  kunnen zijn indien zeer gevoelige (medische) gegevens, bijvoorbeeld erfelijk-
heidsgegevens,, voor wetenschappelijk onderzoek worden verzameld, opgeslagen en 
gebruikt,, terwijl het voorgenomen onderzoek slechts in zeer geringe mate kan bijdra-
genn aan de vooruitgang van de wetenschap. Reeds zij opgemerkt dat het treffen van 
privacywaarborgen,, zoals bijvoorbeeld gegevenscodering, van invloed is op de belan-
genafwegingg (zie ook hoofdstuk 6, paragrafen 6.5). 
Tenn slotte moet worden opgemerkt dat de situatie zich kan voordoen dat een indivi-
duelee betrokkene meent aanspraak te maken op een andere uitkomst van een door de 
onderzoekerr verrichte belangenafweging op gronden die de onderzoeker niet kende, 
maarr ook niet hoefde te kennen. De betrokkene kan in die situatie het recht op verzet 
inroepen,, en zo een nadere afweging van belangen vanwege bijzondere persoonlijke 
omstandighedenn vorderen (art. 40 WBP).50 

OpheffingOpheffing verwerkingsverbod bij verwerking van gevoelige gegevens (art. 23 WBP) 
Bijj  verwerking van medische gegevens - op grond van art. 16 WBP een bijzondere cate-
goriee van gegevensverwerkingen - betekent de eis van 'gerechtvaardige doeleinden' 
niett alleen dat de verwerking gebaseerd moet kunnen worden op één van de verwer-
kingsgronden,, maar ook, en zelfs in de eerste plaats, dat het verbod dat in beginsel op 
hett verwerken van dit soort gegevens rust, moet zijn opgeheven.' In de context van 
hett verwerken van medische gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek 
enn statistiek is art. 23 WBP de relevante bepaling. In het licht van deze bepaling ko-
menn er in principe drie situaties in aanmerking waarin het verwerkingsverbod is op-
geheven.. In de eerste plaats geldt het verwerkingsverbod niet wanneer de betrokkene 
uitdrukkelijkeuitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor het verwerken van zijn gegevens voor 
wetenschappelijkk onderzoek of statistiek (art. 23, eerste lid, onder a). Het verkrijgen 
vann uitdrukkelijke toestemming houdt in dat de betrokkene expliciet - via woord, 
schriftt of gedrag - kenbaar heeft gemaakt dat hij instemt met de voorgenomen gege-
vensverwerking;; een stilzwijgende of impliciete toestemming is onvoldoende.53 

Tenn tweede is het verwerkingsverbod niet van toepassing indien aan een viertal 
voorwaardenn is voldaan (art. 23, tweede lid WBP): het onderzoek dient een algemeen 
belang;; de verwerking is voor het desbetreffende onderzoek noodzakelijk; het vragen 
vann uitdrukkelijke toestemming blijkt onmogelijk of kost een onevenredige inspan-

499 De onderzoeker zal desgevraagd aan een onafhankelijke instantie of de rechter zijn overwegingen 
kenbaarr moeten maken. Kamerstukken II  1997/98,25 892, nr. 3, p. 86. 

500 In de MvT wordt als voorbeeld genoemd de situatie dat "(...) op een centraal punt medische gege-
venss zijn vergaard voor epidemiologisch onderzoek en dat alle geldende regels in acht zijn geno-
men.. (...) Een patiënt, wiens gegevens daar in een herleidbare vorm zijn opgeslagen, verneemt dat 
eenn bekende van hem, voor wie hij zijn ziekte verborgen wil houden, als onderzoeker bij dat cen-
trumm is aangesteld. Hij kan er dan persoonlijk een gerechtvaardigd belang bij hebben dat de hem 
betreffendee gegevens worden verwijderd, of zodanig worden bewerkt dat zij redelijkerwijs niet 
meerr tot hem herleidbaar zijn"; Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 163. 

511 Deze eis - neergelegd in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 WBP ('De verwerking van bijzondere 
persoonsgegevens')) - vloeit voort uit de EG-privacyrichtlijn; zie art. 8, eerste lid. 

522 Zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.4.3. 
533 Een impliciete toestemming volstaat wel wanneer ondubbelzinnige toestemming is vereist; zie art. 8 

WBP. . 
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ning;; en bij de uitvoering van het onderzoek is voorzien in zodanige waarborgen dat 
dee privacy van betrokkenen niet onevenredig wordt geschaad. Het verbod om erfe-
lijkheidsgegevenss ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek te verwerken is even-
eenss onder deze voorwaarden opgeheven (zie art. 21, vierde lid, onder b WBP).54 

Belangrijkee kwestie is wanneer het vragen van uitdrukkelijke toestemming 'onmoge-
lij kk blijkt of een onevenredige inspanning kost'. Zoals aangegeven in hoofdstuk 3, 
paragraaff  3.4.4 wordt in de memorie van toelichting op art. 23 verwezen naar hetgeen 
iss opgemerkt over afwijking van de in art. 34 neergelegde informatieplicht (daarvoor 
iss eveneens ruimte wanneer dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning ople-
vert).. Uit die toelichting is af te leiden dat dit criterium een betrekkelijk open norm 
betreftt die op verschillende wijzen kan worden ingevuld. Tegelijkertijd moet worden 
gewezenn op de opvatting van de wetgever dat het informeren van betrokkenen bij 
gegevensverwerkingg voor wetenschappelijk onderzoek in de regel een onevenredige 
inspanningg oplevert (zie ook art. 11, tweede lid EG-privacyrichtlijn).55 In dit kader ligt 
eenn soepele toepassing van het in art. 23, tweede lid (onder c) neergelegde criterium in 
dee rede. Het gaat hier weliswaar om het zonder toestemming verwerken van gevoe-
ligee gegevens voor wetenschappelijk onderzoek, doch bij naleving van de overige in 
art.. 23 WBP neergelegde voorwaarden (het onderzoek dient een algemeen belang; de 
desbetreffendee gegevens zijn noodzakelijk; en er worden passende privacywaarbor-
genn getroffen opdat de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen niet onevenredig 
wordtt geschaad) lijken eventuele privacyrisico's redelijkerwijs gecompenseerd. Dat 
laatstee hangt uiteraard wel af van de wijze waarop aan de compenserende waarbor-
genn invulling wordt gegeven. 

Biedtt de regeling zoals neergelegd in art. 23, tweede lid WBP voldoende waarborgen 
inn vergelijking met de (in de WGBO neergelegde) regeling die ziet op verzameling 
vann patiëntengegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek? Doppegieter 
meentt van niet en mist in de toelichting op de WBP argumenten waarom niet is geko-
zenn voor eenzelfde strikte regering als welke geldt voor de verwerking van hulpverle-
ningsgegevenss voor onderzoek zoals neergelegd in art. 7: 457 en 458 BW.57 De keuze 
vann de wetgever voor een iets soepelere regeling voor wetenschappelijke of statis-
tischee verwerking met alle categorieën gevoelige gegevens komt mij evenwel niet onlo-
gischh voor. Bij wetenschappelijk onderzoek met medische gegevens gelden immers 
veelall  direct of indirect de (in de WGBO neergelegde) regels van het medisch be-
roepsgeheimm (zie ook paragraaf 5.2.2). Deze dienen niet alleen het individuele priva-
cybelangg van de betrokkene, doch ook het algemene belang van een onbelemmerde 
toegangg tot de gezondheidszorg. Het ligt in de rede dat laatste via een iets striktere 
regelingg tot uitdrukking te brengen. 
Tenn laatste komt het verbod te vervallen wanneer het CBP op verzoek van de verant-
woordelijkee ontheffing heeft verleend (art. 23, eerste lid, onder e WBP). Het CBP mag 
hiertoee slechts overgaan wanneer de verwerking noodzakelijk is met het oog op een 
zwaarwegendd algemeen belang en passende waarborgen worden geboden ter be-
schermingg van de persoonlijke levenssfeer. Voorts kan het CBP bij ontheffingverle-
ningg beperkingen en voorschriften opleggen. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen 
datt deze bepaling voor de praktijk van medisch-wetenschappelijk onderzoek een gro-
tee rol zal gaan spelen. 

544 Zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.4.3. 
555 Zie art. 44, eerste lid WBP (uitzondering informatieplicht bij wetenschappelijk onderzoek). 
566 Tot een andere conclusie komt Holvast; zie Holvast 2003. 
577 Doppegieter 1998, p. 237. 
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DoelbindingDoelbinding bij verdere verwerkingen bewaring (artikelen 9 en 10 WBP) 
Hett principe van doelbinding impliceert dat verwerking van eenmaal verzamelde 
persoonsgegevenss niet onverenigbaar mag zijn met het oorspronkelijke doel waar-
voorr de gegevens werden verzameld. Voorts mogen persoonsgegevens niet langer 
wordenn bewaard dan noodzakelijk is voor de doelstelling waarvoor zij werden ver-
zameldd en verwerkt. Hoe deze algemene bepalingen op medisch-wetenschappelijk 
onderzoekk moeten worden toegepast en in hoeverre daarbij sprake is van knelpunten, 
komtt aan de orde in paragraaf 5.6 (zie paragraaf 5.6.3). 

Proportionele,Proportionele, juiste en nauwkeurige gegevensverwerking (art. 11 WBP) 
Dee onderzoeker die persoonsgegevens voor wetenschappelijk of statistisch onderzoek 
verwerkt,, dient erop toe te zien dat de gegevens - gelet op de eerder geformuleerde 
doelstellingg - toereikend, terzake dienend en niet bovenmatig zijn. Daarnaast treft hij 
dee nodige maatregelen opdat de onderzoeksgegevens gelet op het onderzoeksdoel 
juistt en nauwkeurig zijn (art. 11 WBP). Zo mag bijvoorbeeld geen sprake zijn van in-
voerfoutenn of onvoldoende integriteit van de data. 
Nalevingg van de eis van 'toereikendheid' kan in bepaalde situaties binnen het me-
disch-wetenschappelijkk onderzoek problemen opleveren. Het komt immers voor dat 
niett in één keer alle benodigde onderzoeksgegevens zijn verkregen, maar dat hiervoor 
verschillendee 'verzamelfasen' nodig zijn. Deze wijze van gegevensverzameling vol-
doett misschien strikt genomen niet aan de eis van toereikendheid van een gegevens-
verwerking,, maar het zou het wetenschappelijk onderzoek te zeer belemmeren indien 
dee reeds verzamelde, maar nog niet toereikende gegevens in afwachting van com-
plementeringg niet in het onderzoeksbestand zou mogen worden opgenomen. 

AdequateAdequate gegevensbeveiliging (art. 13 WBP) 
Art.. 13 WBP bepaalt dat 'passende' beveiligingsmaatregelen geboden zijn om onbe-
voegdd gebruik of misbruik van opgeslagen persoonsgegevens (zoals ongeoorloofde 
wijziging,, vervalsing, verspreiding of openbaarmaking van gegevens) te voorkomen. 
Inn art. 13 WBP is voorts aangegeven dat de door de verantwoordelijke te nemen maat-
regelenn er mede op zijn gericht "onnodige verzameling en verdere verwerking van 
persoonsgegevenss te voorkomen". Een dergelijke norm ligt overigens reeds besloten 
inn het hiervoor besproken proportionaliteitsprincipe (art. 11 WBP) dat onder meer 
bepaaltt dat persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt voor zover zij, gelet op 
dee doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt, niet bovenmatig zijn. 
Dee beveiligingsverplichting houdt bij verwerking van medische gegevens voor we-
tenschappelijkk onderzoek in principe vergaande beveiligingsvoorzieningen in. Bij ver-
werkingg van deze categorie gegevens is immers sprake van doorwerking of zelfs 
rechtstreeksee werking van het medisch beroepsgeheim ('eigen' wetenschappelijk on-
derzoek)) en voorts van verwerking van gegevens met een extra gevoelig karakter; zie 
verderr paragraaf 5.6.1. 

588 Zie ook Schreuders die onderhavige voorwaarde zo uitlegt dat nog niet toereikende gegevens niet 
verderr mogen worden verwerkt (alleen verzamelen en opslaan dus) totdat ze wel toereikend zijn; 
Schreuderss 1998, p. 56. 

599 Indien een onderzoeker gegevens laat verwerken door een zogenaamde 'bewerker', moet de 
onderzoekerr erop toezien dat deze voldoende beveiligingsmaatregelen treft opdat de uit art. 13 
voortvloeiendee verplichtingen worden nagekomen (art. 14 WBP). 
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InformatieplichtInformatieplicht (artikelen 33 en 34 WBP) 
Uitgangspuntt van de WBP is dat het verzamelen van (medische) gegevens (voor we-
tenschappelijkee doelstellingen) alleen Ijehoorlijk' is in de zin van art. 6 WBP indien de 
betrokkenee hiervan op de hoogte is (gebracht).60 In het kader van de 
informatieverstrekkingg aan de betrokkene kunnen twee situaties worden onderschei-
den:: de gegevens worden bij de betrokkene zelf verkregen (art. 33 WBP); en de gege-
venss worden op andere wijze verkregen (art. 34 WBP). Beide situaties doen zich in de 
onderzoekspraktijkk veelvuldig voor. In de eerste situatie - de gegevens worden van 
betrokkenenn zelf verkregen - dienen de respondenten in principe vóór het moment 
vann gegevensverzameling door de onderzoeker te worden geïnformeerd. In de 
tweedee situatie - de gegevens worden niet van de betrokkene zelf verkregen - moet 
informatieverstrekkingg plaatsvinden op het moment van vastlegging van de gege-
vens,, of wanneer de gegevens reeds bij verkrijging bestemd zijn om aan derden te 
wordenn verstrekt uiterlijk op het moment van eerste verstrekking aan een derde. De 
onderzoekerr kan het verschaffen van informatie in deze tweede situatie evenwel ach-
terwegee laten, mits een verwerking plaatsvindt door instellingen of diensten voor 
wetenschappelijkk onderzoek of statistiek en de nodige voorzieningen zijn getroffen 
omm te verzekeren dat de gegevens uitsluitend voor wetenschappelijk onderzoek en 
statistiekk worden gebruikt (art. 44, eerste lid WBP). Voor het geheel achterwege laten 
vann informatieverstrekking is bij de uitvoering van medisch-wetenschappelijk onder-
zoekk (althans dat tevens binnen het bereik van de WGBO valt) nauwelijks ruimte; zie 
paragraaff  5.4. 

Dee WBP laat de wijze van informatieverstrekking (al dan niet geïndividualiseerd, 
mondelingg en/of schriftelijk) open. Dit geldt grotendeels ook voor de elementen 
waaroverr de betrokkene moet worden geïnformeerd. Uit de WBP volgt dat een be-
oogdee deelnemer van wetenschappelijk onderzoek op de hoogte behoort te zijn (of te 
wordenn gesteld) van de identiteit van de onderzoeker en doel en aard van het onder-
zoeksproject.. Aanvullende informatie behoort volgens de artikelen 33 en 34 WBP te 
wordenn gegeven voor zover dat 'redelijk' is gelet op de aard van de gegevens, de om-
standighedenn waaronder ze worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt ge-
maakt.. Zoals in de navolgende paragrafen nog zal blijken, ligt het verstrekken van 
aanvullendee informatie bij de uitvoering van medisch-wetenschappelijk onderzoek in 
dee rede. 

Meldingsplicht;Meldingsplicht; vrijstelling van melding (artikelen 27-29 WBP) 
Iederee geheel of gedeeltelijke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens 
voorr medisch-wetenschappelijk onderzoek moet bij het CBP of (voor zover aanwezig) 
dee functionaris voor de gegevensbescherming (fg) worden gemeld,62 tenzij men zich 
beroeptt op het Vrijstellingsbesluit Laatstgenoemd besluit biedt in een groot aantal 
situaties,, waaronder wetenschappelijk onderzoek en statistiek, de mogelijkheid van 
vrijstellingg van de meldingsplicht (maar niet van de andere WBP-verplichtingen), mits 

600 Deze informatieplicht voor de verantwoordelijke is een belangrijk instrument om het gegevensver-
keerr transparant te maken; Kamerstukken II1997/98,25 892, p. 149. 

611 Kamerstukken II1997/98,25 892, p. 154: "(...) nadere informatie [moet] worden geboden uit overwe-
gingenn van maatschappelijke zorgvuldigheid die de verantwoordelijke ten opzichte van de betrok-
kenee in acht moet nemen". 

622 Door een verantwoordelijke of brancheorganisatie kan een fg worden benoemd. Hoofdtaak van de 
fgg is erop toe te zien dat binnen de organisatie van de verantwoordelijke of de branche persoonsge-
gevenss worden verwerkt in overeenstemming met de WBP en andere privacywetgeving. 
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iss voldaan aan een aantal voorwaarden (zie ook hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.4 en 
hoofdstukk 4, paragraaf 4.4.3). 
Bijj  (medisch-)wetenschappelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd door onderzoekers 
diee niet tegelijkertijd de rol van beroepsbeoefenaar vervullen, vormt art. 30 Vrijstel-
lingsbesluitt de geëigende basis voor vrijstelling. Uit deze bepaling vloeit voort dat de 
gegevensverwerkingg (inclusief verzameling en controle) exclusief moet geschieden 
voorr een bepaald onderzoek of een bepaalde statistiek door organisaties voor weten-
schappelijkk onderzoek of statistiek. Voorts mogen de gegevens slechts worden ver-
strektt aan degenen die noodzakelijkerwijs zijn betrokken bij of belast met (de leiding 
van)) het betreffende onderzoek, aan personen of instellingen voor niet-wetenschap-
pelijkee doeleinden voor zover dit geschiedt met toestemming van de betrokkene of 
voorr zover dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen of een vitaal 
belangg van de betrokkene te beschermen. Er geldt nog een laatste voorwaarde, name-
lij kk dat de identificerende gegevens (naam, adres, voorletters, geboortedatum en der-
gelijke)) met uitzondering van geslacht, woonplaats en geboortejaar uiterlijk zes 
maandenn nadat de overige onderzoeksgegevens zijn verkregen, moeten worden ver-
wijderde e 
Beoogtt onderhavige vrijstelling primair de onderzoekspraktijk te verlichten (een be-
langrijkee administratieve verplichting vervalt immers), zij kan - wanneer de onder-
zoekerr van deze mogelijkheid gebruikt maakt - de ruimte voor (toekomstig) weten-
schappelijkk onderzoek verkleinen, aldus de onderzoekswereld.64 Verwerkingen voor 
onderzoekk komen immers, zoals hierboven aangegeven, alleen voor een vrijstelling in 
aanmerkingg indien binnen een half jaar het grootste deel van de identificerende gege-
venss wordt verwijderd. Bij een dergelijke 'onthoofding' van onderzoeksgegevens zal 
dee betekenis ervan voor toekomstig onderzoek afnemen omdat veel gebruiksmoge-
lijkhedenn met betrekking tot die gegevens, zoals koppeling aan andere databestanden 
off  lichaamsmateriaal, niet meer aanwezig zijn. 
Dee vraag rijst in hoeverre bij verwerking van gecodeerde gegevens een beroep op het 
Vrijstellingsbesluitt kan worden gedaan. In dit verband zijn twee situaties te onder-
scheiden:: de onderzoeker ontvangt (van de hulpverlener) gecodeerde gegevens; en de 
onderzoekerr ontvangt identificerende gegevens die hij vervolgens zelf codeert. In het 
eerstee geval lijk t mij een beroep op art. 30 Vrijstellingsbesluit gerechtvaardigd (mits de 
onderzoekerr geen identificerende gegevens ontvangt die uit hoofde van art. 30, vijfde 
li dd binnen een half jaar verwijderd moeten worden); de betreffende verwerking gaat 
immerss op voorhand minder ver dan de verwerking waarvan in het Vrijstellingsbe-
sluitt wordt uitgegaan.65 In de tweede situatie is voor een beroep op art. 30 in principe 
geenn ruimte. Het verwijderen van een aantal identificerende gegevens zoals geëist in 
art.. 30 staat immers niet gelijk aan het onderbrengen van de identificerende gegevens 
enn de overige onderzoeksgegevens in aparte (gecodeerde) databestanden. 

633 Het is hierbij niet van belang of de (nog) aanwezige kenmerken (indirecte) herleiding mogelijk ma-
ken. . 

644 Vuijsje 1992, p. 34. 
655 Zie ook een eerder concept van de nieuwe Gedragscode Gezondheidsonderzoek (conceptversie mei 

2003).. In de definitieve code is echter bepaald dat de meldingsplicht onverkort geldt voor bestanden 
mett gecodeerde gegevens. De verwerking van indirect identificerende gegevens die niet zijn geco-
deerdd zijn wel van melding vrijgesteld; zie art. 2.13 van de code. 

666 Het is de vraag of op art. 30 wel een beroep zou kunnen worden gedaan indien de identificerende 
gegevenss tezamen met de sleutel bij een 'trusted third party' of vergelijkbare instantie worden on-
dergebrachtt en in een contract wordt vastgelegd hoe met de sleutel wordt omgegaan. Art. 2.13 Ge-
dragscodee Gezondheidsonderzoek laat hiervoor in ieder geval geen ruimte. 
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Verrichtt een hulpverlener zelf wetenschappelijk onderzoek dan kan hij voor vrijstel-
lingg van de meldingsplicht een beroep doen op art. 16, tweede lid, onder d Vrijstel-
lingsbesluit.. In dit geval geldt niet de voorwaarde dat een aantal identificerende ge-
gevenss binnen zes maanden moeten worden verwijderd, maar is wel een vereiste dat 
dee verzamelde en opgeslagen gegevens zodra de wettelijke bewaartermijn is verstre-
kenn (of bij het ontbreken daarvan uiterlijk vijf jaar na beëindiging van de behandeling) 
niett langer in herleidbare vorm mogen worden bewaard (dit laatste kan overigens 
verderr gaan dan het verwijderen van de in art. 30 genoemde identificerende gege-
vens).. Ervan uitgaande dat een hulpverlener bij het verrichten van wetenschappelijk 
onderzoekk (net als een externe wetenschappelijk onderzoeker) een aparte onderzoeks-
registratiee aanlegt, ligt een regime in de geest van art. 30, vijfde lid Vrijstellingsbesluit 
mijnss inziens meer voor de hand dan het huidige regime ex art. 16 (dat is toegesneden 
opp de context van de hulpverlening). 
Tenn slotte zij er op gewezen dat de voordelen van vrijstelling van de meldingsplicht 
enigszinss gerelativeerd moeten worden.67 De verantwoordelijke zal namelijk een ieder 
diedie daarom verzoekt bepaalde inlichtingen (doelstelling verwerking, de te verwerken 
gegevenss e.d.) moeten verstrekken (art. 30, derde lid WBP). Kortom, de meeste infor-
matiee die hij verstrekt bij een melding dient hij toch al beschikbaar te hebben. Het is 
bijgevolgg niet ondenkbaar dat onderzoekers het intact houden van gegevensbestan-
denn zullen verkiezen boven een beroep op het Vrijstellingsbesluit. 

RechtRecht op inzage, correctie e.d.(hoofdstuk 6 WBP) 
Hierbovenn (onder 'Informatieplicht') werd aangegeven dat het informeren van indivi-
duenn bij secundaire gegevensverzameling voor wetenschappelijk onderzoek uit 
hoofdee van art. 44, eerste lid WBP achterwege kan worden gelaten mits sprake is van 
gegevensverwerkingg door instellingen of diensten voor wetenschappelijk onderzoek 
off  statistiek en de nodige voorzieningen zijn getroffen om te verzekeren dat de per-
soonsgegevenss uitsluitend voor onderzoek worden aangewend. Onder deze voor-
waardenn mag ook een verzoek tot mededeling, inzage en correctie van de betrokkene 
wordenn afgewezen. In de situatie dat een onderzoeker de door hem beheerde onder-
zoeksrecordss zonder problemen kan koppelen aan identificerende gegevens lijk t mij 
evenwell  niet aan de in art. 44, eerste lid neergelegde voorwaarden voldaan. In dat 
gevall  herleven de rechten van de betrokkene. In alle andere gevallen, denk met name 
aann de situatie dat een onderzoeker alleen over gecodeerde onderzoeksgegevens (en 
niett over de identiteiten van de betrokkenen) beschikt, ligt een beroep op art. 44, eer-
stee lid in de rede. 

5.33 Primair e verzameling van onderzoeksgegevens: de betrokkene als 
informatiebro n n 

Inn paragraaf 5.2.1 werden in het kader van deze eerste fase van wetenschappelijk on-
derzoekk twee vormen van gegevensverzameling onderscheiden, te weten primaire en 

677 Schreuders 2001a. 
688 Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 173: doorslaggevend is ) dat geen gebruik wordt ge-

maaktt en (...) redelijkerwijs ook niet kan worden gemaakt (...) van de gegevens in relatie tot de in-
dividuelee betrokkene. [Hieronder] (...) wordt mede begrepen de beslissing om de betrokkene te be-
naderen,, hetzij om hem bepaalde voor hem mogelijk van belang zijnde informatie onder de aan-
dachtt te brengen, hetzij voor het stellen van nadere vragen bijvoorbeeld voor aanvullend weten-
schappelijkk onderzoek of statistiek". 
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secundairee gegevensverzameling. Onderhavige paragraaf is gewijd aan primaire ge-
gevensverzamelingg - de onderzoeker verzamelt de gegevens bij de betrokkene zelf (of 
bijj  personen uit diens directe omgeving).69 Bekende methoden om de benodigde gege-
venss te vergaren zijn het ondervragen van personen via een (telefonische, schriftelijke 
off  elektronische) enquête, het afnemen van een vragenlijst of interview en het obser-
verenn van personen. 

5.3.15.3.1 Verzameling van NAW-gegevens voor het benaderen van betrokkenen 

Bijj  primaire gegevensverzameling voor medische onderzoeksdoeleinden zullen in 
sommigee gevallen voorafgaande aan de eigenlijke verzameling van onderzoeksgege-
venss naam, adres en woonplaats (NAW) en eventueel etniciteitsgegevens van betrok-
kenenn nodig zijn om hen telefonisch dan wel schriftelijk te kunnen benaderen.70 Zoals 
aangegevenn in paragraaf 5.2.1 zal een 'onderzoekspopulatie' niet alleen uit 
(ex)patiënten,, maar bijvoorbeeld ook uit inwoners van een bepaalde gemeente of re-
gioo kunnen bestaan. De benodigde adresgegevens zullen meestal via een steekproef-
trekkingg worden verkregen, doch het is ook denkbaar dat gegevens van bepaalde 
personenn worden opgevraagd. 

Voorr het verzamelen van gegevens via ondervraging of observatie van (ex-)patiënten 
zall  men zich voor (steekproeftrekking en) het benaderen van betrokkenen moeten 
wendenn tot hulpverleners of patiëntenverenigingen. Overigens zijn de naam en 
adresgegevenss van patiënten op basis van art. 21 WBP te beschouwen als medische 
gegevenss en vallen ze onder het medisch beroepsgeheim; hierop zijn de in paragraaf 
5.4.33 te bespreken regels van toepassing. 
Voorr het kunnen benaderen van burgers is een aantal (openbare en niet openbare) 
bevolkingsregistratiess van belang. Als (openbare) gegevensbestanden kunnen worden 
genoemdd de telefoongids, de Gouden Gids en dergelijke. Verreweg de belangrijkste 
(niett openbare) registratie van NAW-gegevens is de Gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevenss (GBA). Sommige van de in de GBA opgeslagen gegevens (zoals 
etniciteitsgegevens)) kunnen overigens ook nodig zijn om bestaande onderzoeksbe-
standenn te verrijken; het betreft hier zogenaamde secundaire verzameling van GBA-
gegevens;; zie paragraaf 5.5.3. 

VerzamelingVerzameling van NAW-gegevens uit de GBA 
Dee huidige regels, neergelegd in art. 109 Wet GBA en art. 67 Besluit GBA, zijn be-
schrevenn in hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.5. Zoals in die paragraaf aangegeven heeft de 
uitvoeringsregelingg lang op zich laten wachten. Terwijl deze regeling pas in de zomer 
vann 2001 in het Staatsblad verscheen, werd midden jaren negentig al vastgesteld dat 
eenn gebrek aan een uniforme regels de toegang tot de GBA in verschillende gemeen-
tenn belemmerde.72 Omdat op dit punt slechts een weinig omlijnde wettelijke norm 
goldd (het vroegere art. 109 Wet GBA luidde dat toegang tot de GBA geoorloofd is 

699 Ook het door een hulpverlener verzamelen van extra (niet voor een behandeling relevante) medi-
schee gegevens voor onderzoeksdoeleinden wordt beschouwd als primaire gegevensverzameling. 

700 NAW-gegevens kunnen overigens ook nodig zijn ter controle van reeds beschikbare NAW-gege-
venss van betrokkenen die al eerder deelnamen aan onderzoek (dit is vooral van belang bij longitu-
dinaall  onderzoek waarin betrokkenen opnieuw moeten worden benaderd). 

711 Stb. 2001,391. 
722 Holvast 1995 p. 7; Commissie Kordes 1997, p. 19-20 en p. 61-62 (bijlage 4). 
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voorr zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig werd geschaad) 
werdenn verzoeken om levering van GBA-gegevens in de diverse gemeenten van ons 
landd (zeer) verschillend behandeld. In de ene gemeente werd de doelstelling en de 
opzett van een voorgenomen onderzoek getoetst al dan niet in combinatie met de eis 
datt iedere ingeschrevene toestemming moest geven voor verstrekking van gegevens 
aann onderzoekers, terwijl in andere gemeenten aanzienlijk mildere eisen aan de gege-
vensverstrekkingg (zoals een bezwaarmogelijkheid voor betrokkenen) werden gesteld. 
Omdatt een (dubbel) toestemmingsysteem een aanzienlijk hogere non-respons ople-
verdee dan een bezwaarsysteem bleek grootschalig (landelijk of regionaal) onderzoek 
weinigg aantrekkelijk en werd regelmatig uitgeweken naar algemeen toegankelijke 
adresbestanden,, zoals het postafgiftebestand van de PTT.73 Anderzijds kon (en kan) 
eenn aan de overheid gelieerde onderzoeksinstelling als het CBS en - blijkens het on-
derzoekk van Van Veen - ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM)) zonder problemen systematisch gegevens uit de GBA verkrijgen.74 

Anderee door onderzoekers ondervonden problemen zijn het ontbreken van de moge-
lijkheidd van systematische gegevensverstrekking in geval van longitudinaal onder-
zoekk (waardoor men steeds opnieuw een verzoek tot gegevensverstrekking moest 
indienenn om het adressenbestand te actualiseren) en directe afwijzing van een verzoek 
tott gegevensverstrekking op basis van een verkeerde wettelijke grondslag (art. 100 
Wett GBA).75 Ten slotte kan ook een niet met de wettelijke regeling samenhangend 
probleemm worden genoemd, te weten de relatief hoge kosten die kunnen zijn verbon-
denn aan een bevraging uit de GBA (denk aan onderzoek op grote groepen burgers).76 

Vann Veen wijst in dit verband ook op het probleem dat de regionale kankerregistra-
tiess (die voor inwerkingtreding van de Wet GBA zonder problemen voor het zoge-
naamdee 'dubbeltjestarief' mutaties konden opvragen teneinde te kunnen vaststellen 
off  iemand al dan niet was overleden) sinds inwerkingtreding van de Wet GBA, mid-
denn jaren negentig, onder meer te maken hebben met sterk opgelopen kosten voor het 
opvragenn van deze mutaties. Desbetreffend gegeven wordt thans opgevraagd bij het 
Centraall  Bureau voor Genealogie, dat (sinds 1994) een kopie heeft van het dodenre-
gister.77 7 

Mett de recent tot stand gekomen uitvoeringsregeling ex art. 67 Besluit GBA lijk t de 
regeringg in meerdere opzichten tegemoet gekomen aan zojuist gesignaleerde proble-
men. . 
Inn de eerste plaats geeft deze regeling betrokken partijen (gemeenten en onderzoe-
kers)) aanzienlijk meer houvast in verband met de vraag of een verzoek tot gegevens-
verstrekkingg uit de GBA moet worden gehonoreerd. De gemeente, dat wil zeggen het 

733 Commissie Kordes 1997, p. 20. 
744 De systematische verstrekking aan het CBS is in de Wet en het Besluit GBA zelf geregeld (zie art. 

109,, tweede tot en met vierde lid Wet GBA; art. 6, vierde lid Besluit GBA); voor gegevensverstrek-
kingg aan het RIVM is geen grondslag in wet of besluit te vinden zodat moet worden aangenomen 
datt deze instelling wordt aangemerkt als Tmitengemeentelijke afnemer' in de zin van de Wet GBA 
enn in die hoedanigheid aanspraak kan maken op relevante gegevens; zie Van Veen 2002, p. 10. 

755 Van Veen 2002, p. 17-18. 
766 Overigens is gebleken dat gemeenten niet alleen hoge, maar ook uiteenlopende tarieven voor de 

leveringg van GBA-gegevens berekenen. Mogelijke oorzaken van deze gevarieerde tarieven zijn dat 
dee gemaakte kosten bij de ene gemeente relatief veel hoger zijn dan bij de andere gemeente of de te 
berekenenn prijzen aan ontvangers willekeurig worden vastgesteld; Van Eechoud & Kabel 1998, p. 
70-71. . 

7777 Van Veen 2002, p. 18. 
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collegee van burgemeester en wethouders (B & W), is weliswaar uit hoofde van de 
nieuwee regeling niet verplicht gegevens te leveren, doch het zal een verzoek tot gege-
vensverstrekkingg alleen mogen afwijzen indien het gemotiveerd kan aangeven dat 
aann de vereisten zoals neergelegd in art. 67 Besluit GBA niet is voldaan. Overigens 
kunnenn onderzoekers tegen een negatieve beslissing van het college van B & W be-
zwaarr maken bij het college aangezien het hier een beschikking betreft van een be-
stuursorgaann in de zin van (art. 1: 3 van) de Algemene wet bestuursrecht.79 Vervol-
genss staat de mogelijkheid van beroep open bij de administratieve rechter. Via zo'n 
proceduree kan niet alleen worden bewerkstelligd dat de gemeente de gevraagde ge-
gevenss alsnog verstrekt, ook kan langs deze weg meer duidelijkheid worden verschaft 
overr de wijze waarop art. 67 Besluit GBA dient te worden toegepast. 
Terzijdee moet worden opgemerkt dat het college van B & W - als verantwoordelijke 
voorr de verstrekking van GBA-gegevens - de toets of is voldaan aan de voorwaarden 
vann art. 67 zelf zal moeten verrichten (zij kan deze niet overlaten aan een ethische 
commissiee die binnen een wetenschappelijke instelling functioneert).80 Laatstgenoem-
dee commissie beziet het onderzoek niet alleen (deels) vanuit een andere optiek, maar 
heeftt ook uit hoofde van wet- en regelgeving een andere verantwoordelijkheid. 
Vanuitt die optiek dienen de verantwoordelijkheid van een ethische commissie en de 
gemeentee gescheiden te blijven. Wel kan het college van B & W (dan wel de aan het 
collegee adviserende gemeentelijke privacycommissie) rekening houden met het oor-
deell  van een ethische toetsingscommissie en bijvoorbeeld concluderen dat reeds is 
vastgesteldd dat de overige onderzoeksgegevens rechtmatig zijn verkregen en de ver-
deree uitvoering van het onderzoek zorgvuldig geschiedt. 
Biedtt art. 67 Besluit GBA betrokken partijen in het algemeen meer houvast bij een 
verzoekk om gegevensverstrekking voor wetenschappelijk onderzoek, dit geldt ver-
moedelijkk minder voor één van de in art. 67 Besluit GBA neergelegde voorwaarden, 
namelijkk dat "(...) is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer 
vann de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad".81 Meer dan de overige vereisten 
laatt deze voorwaarde ruimte voor uiteenlopende toepassing, met name op het stuk 
vann de zeggenschap van betrokkenen. Betekent deze voorwaarde dat iedere betrok-
kenee van wie gegevens uit de GBA worden verstrekt voor wetenschappelijk onder-
zoekk hiervoor aan het college van B &W toestemming moet geven of wordt aan de 
persoonlijkee levenssfeer van betrokkenen voldoende recht gedaan indien zij bezwaar 
kunnenn maken tegen een dergelijke verstrekking? Of gaat enige vorm van zeggen-
schapp voor betrokkenen überhaupt te ver en is voldoende dat onderzoekers zich ge-
bondenn achten aan een privacygedragscode? Hiervoor werd reeds aangegeven dat 
eenn toestemmingsysteem in de regel gepaard gaat met een hogere non-respons. Daar-
bijj  is het de vraag of betrokkenen die niet (positief) reageren op de vraag of hun gege-
venss mogen worden verstrekt ook daadwerkelijk hebben besloten niet aan het onder-
zoekk te willen deelnemen. Immers, de eigenlijke informed consentprocedure met be-
trekkingg tot deelname aan het onderzoek vindt pas plaats wanneer contact is gelegd 
mett potentiële deelnemers. Anderzijds, vanuit privacyoptiek dient de betrokkene wel 

788 Op grond van art. 2 Wet GBA is het college van B & W van een gemeente 'verantwoordelijke' voor 
dee verwerking van GBA-gegevens. 

799 Zie ook Van Veen, p. 19. 
800 Anders: Commissie Kordes 1997, p. 36; Van Veen 2002, p. 25. Zij stellen dat in het geval toetsing 

geschiedtt door een ethische commissie verdere toetsing (door bijv. een gemeentelijke privacycom-
missie)) niet wenselijk is. 

811 Zie art. 67, eerste lid, onder d (tweede zinsdeel) Besluit GBA. Voor de overige in art. 67 Besluit GBA 
neergelegdee voorwaarden zie bijlage 2 ('Selectie van relevante wetsbepalingen'). 
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overr enige vorm van zeggenschap te beschikken. De burger die bepaalde informatie 
aann de overheid verstrekt, realiseert zich op dat moment waarschijnlijk niet dat zijn 
gegevenss mogelijk ook voor wetenschappelijke of statistische doeleinden aan onder-
zoekerss kunnen worden verstrekt. Redelijk lijk t dat de betrokkene (te allen tijde) de 
mogelijkheidd heeft verstrekking van (bepaalde) GBA-gegevens voor onderzoek of 
statistiekk te blokkeren.82 Een dergelijke waarborg is te meer op zijn plaats wanneer het 
omm verstrekking van bijzondere gegevens, zoals etniciteitsgegevens, gaat.83 De hierbo-
venn besproken voorwaarde dat geen sprake mag zijn van onevenredige schade aan de 
persoonlijkee levenssfeer ziet overigens ook op de verdere omgang met de GBA-gege-
venss wanneer deze eenmaal aan een onderzoeksinstelling of -bureau zijn verstrekt. In 
ditt verband kan gebondenheid aan een (ter uitwerking van de WBP opgestelde) ge-
dragscode,, waarin zaken zoals informatieverplicht, geheimhouding, beveiliging, mel-
dingsplicht,, bewaring en vernietiging van de gegevens zijn geregeld, in de regel als 
voldoendee worden beschouwd.84 

Inn de tweede plaats biedt de regeling van het Besluit GBA de mogelijkheid een autori-
satiebesluitt aan te vragen bij de minister van Binnenlandse Zaken in die gevallen dat 
behoeftee bestaat aan systematische gegevensverstrekking voor wetenschappelijk on-
derzoek,, zoals bijvoorbeeld bij omvangrijke steekproeftrekking en/of onderzoek met 
eenn longitudinaal karakter; ook wetenschappelijk onderzoek met een landelijk karak-
terr zou hiervan grote voordelen kunnen ondervinden.85 In de toekomst zal evenwel 
moetenn worden bezien in welke omstandigheden een autorisatieverzoek wordt toe-
gewezenn en in hoeverre deze mogelijkheid een reële verbetering vormt van de toe-
gangg tot de GBA voor (grootschalig) onderzoek. Indien dit laatste niet het geval zou 
blijken,, kan worden overwogen - wellicht met uitzondering van bepaalde categorieën 
gegevenss - de regeling zodanig vorm te geven dat in nader te omschrijven gevallen 
toegangg tot een aantal basis(steekproef)gegevens is gegarandeerd.m 

Eenn laatste opmerking betreft de moderniseringsplannen rond de GBA. Het ziet er 
niett naar uit dat deze - voornamelijk technische - ontwikkelingen gevolgen hebben 
voorr de zojuist besproken regels in de Wet GBA en het Besluit GBA. Mogelijk kan de 
moderniseringsoperatiee (die in totaal acht jaar in beslag moet nemen) wel de prakti-

822 Zie ook Van Veen 2002, p. 20 en p. 28. Van Veen bepleit wettelijke verankering van een 
bezwaarmogelijkheidd bij verstrekking van gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek -
analoogg aan art. 102 Wet GBA (deze bepaling biedt betrokkenen in beginsel de mogelijkheid be-
paaldee verstrekkingen van GBA-gegevens aan derden te blokkeren). 

833 Wanneer etniciteitsgegevens uit de GBA worden verstrekt, zou nog als voorwaarde kunnen worden 
gesteldd dat de onderzoeker aangeeft op welke in de WBP neergelegde rechtsgrond de gegevensver-
zamelingg is gebaseerd. 

844 Het dient hier althans bij voorkeur te gaan om een gedragscode die door het CBP is goedgekeurd. 
855 Zie ook principe 5 van Aanbeveling R 83 (10) van de Raad van Europa inzake dataprotectie bij 

wetenschappelijkk onderzoek waarin wordt geproclameerd dat "access by researchers to public po-
pulationn registers should be facilitated to enable them to obtain the samples required for making 
surveys." " 

866 Zie ookk de suggestie van de Commissie Kordes dat, gezien de monopoliepositie van de houders van 
dee GBA en de bekostiging van de GBA uit algemene middelen, professionele onderzoeksinstellin-
genn (gecertificeerd en werkend onder een gedragscode) onder dezelfde voorwaarden toegang tot de 
GBAA (zouden moeten) krijgen als het CBS; deze organisatie kan voor onderzoek jaarlijks beschikken 
overr een kopie van een compleet en up-to-date adressenbestand uit de GBA; Commissie Kordes 
1997,, p. 36. 

877 Kamerstukken 27 859 (Modernisering Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens). 
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tischee gang van zaken rond verstrekking van gegevens uit de GBA vergemakkelijken 
(enn mogelijk ook de kosten drukken). 

5.3.25.3.2 Verzameling van gegevens bij betrokkenen 

Bijj  verschillende vormen van onderzoek, zoals bijvoorbeeld kwaliteit van leven- en 
kwaliteitt van zorgonderzoek (waarin ervaringen van patiënten/chronisch met de zorg-
verleningg en het ziek zijn centraal staan) is de betrokkene zelf een belangrijke 
'informatiebron'.. Het verzamelen van medische gegevens bij betrokkenen voor me-
disch-wetenschappelijkk onderzoek is in de regel gebonden aan vrije, gerichte en vooraf-
gaandegaande informed consent van betrokkenen. Dit vereiste is - wanneer het gaat om het 
benaderenn van respondenten - in de praktijk van het maatschappijwetenschappelijk 
onderzoekk algemeen aanvaard,88 maar bovendien ook wettelijk verankerd. De WBP 
vereistt uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene bij verwerking van gevoelige 
(medische)) gegevens voor wetenschappelijk onderzoek (zie paragraaf 5.2.3). Is naast 
dee WBP tevens de WGBO van toepassing (dit is het geval wanneer een hulpverlener 
extraa medische gegevens bij een patiënt verzamelt die louter voor onderzoeksdoel-
eindenn relevant zijn), dan kan men redeneren dat, nu in die wet specifieke bepalingen 
opp dit punt ontbreken, moet worden teruggevallen op de norm van het 'goed hulp-
verlenerschap'' (art. 7: 453 BW).89 In lij n met de uitgangspunten van de WGBO en de 
WBPP dient deze norm zo te worden uitgelegd dat een hulpverlener een patiënt over 
hett verzamelen van extra gegevens informeert en hiervoor zijn toestemming vraagt. 
Dee WMO bepaalt dat deelname aan onderzoek alleen mag plaatsvinden nadat schrif-
telijkee informed consent is verkregen. 

Err zijn ten slotte twee gedragscodes die het toestemmingsvereiste in verband met de 
verzamelingg van gegevens bij de betrokkene regelen: de 'Gedragscode voor Onderzoek 
enn Statistiek' van de Vereniging voor Beleidsonderzoek en de 'Gedragscode voor gebruik 
vann persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek' van de KNAW (zie hoofdstuk 3, 
paragraaff  3.4.8). De specifiek op medisch-wetenschappelijk onderzoek toegesneden 
codee 'Gedragscode Gezondheidsonderzoek' van de FMWV blijf t hier buiten be-
schouwingg omdat deze uitsluitend regels omvat voor het verzamelen van gegevens 
uitt bestaande registraties. 

Inn de praktijk overigens zal het overgrote deel van primaire gegevensverzameling op 
basiss van een verkregen toestemming plaatsvinden. Er zijn niettemin voorbeelden te 
noemenn waarin van (voorafgaande) instemming van de betrokkene geen sprake kan 
zijn.. Ik denk daarbij aan observatieonderzoek waarbij het voorafgaand informeren 
vann betrokkenen en het vragen van toestemming voor deelname vaak niet verenig-
baarr zal zijn met de gekozen onderzoeksmethode of aan het afnemen van een inter-
vieww of vragenlijst bij kinderen of personen die wilsonbekwaam zijn. 
Eenn geheel ander probleem is dat een groot aantal betrokkenen niet aan een onder-
zoekk wil deelnemen (hoge 'non-respons'). 

888 Holvast 1995, p. 4. Terzake van 'behavorial research' werd dit vereiste reeds in 1966 door Ruebhau-
senenn Brim geproclameerd: "(...) the essential privacy-respecting ethic (...) must revolve around the 
conceptt of consent. Taken literally, the concept of consent would require that behavorial research re-
fusee to engage in the probing of personality, attitudes, opinions, beliefs, or behavior without the 
fullyy informed consent, freely given, of the individual person being examined"; Ruebhausen & Brim 
1965,, p. 1198. 

899 Sluyters & Biesaart 1995, p. 58. 
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Hieronderr zal het toestemmingsvereiste worden besproken door achtereenvolgens stil 
tee staan bij de omvang en aard van de te verstrekken informatie en het moment 
waaropp deze wordt verstrekt (a), het vrijwillig e karakter van deelname aan onderzoek 
(b)) en de voorwaarden waaronder wilsonbekwamen in dit soort onderzoek mogen 
wordenn betrokken (c). 

aa (Voorafgaande) informatieverstrekking 

Inn paragraaf 5.2.3 werd al aangegeven dat uit hoofde van de WBP bij het verzamelen 
vann de onderzoeksgegevens direct bij betrokkenen een informatieplicht geldt, en wel 
opp het moment dat men voornemens is met de gegevensverzameling aan te vangen. 
Dezee plicht verzekert dat potentiële deelnemers aan medisch-wetenschappelijk on-
derzoekk op de hoogte worden gebracht van de identiteit van de onderzoeker(s) alsook 
dee doelstelling die met het onderzoek (en de gegevensverwerking) wordt nagestreefd. 
Zoalss reeds in paragraaf 5.2.3 aangegeven lijk t mij bij het verzamelen van medische 
gegevenss voor medisch-wetenschappelijk onderzoek aanvullende informatie noodza-
kelijk.. Het gaat hierbij immers om personen die veelal in een afhankelijke (lees: 
kwetsbare)) positie (zoals patiënten) verkeren en aan wie bovendien wordt gevraagd 
gevoeligee informatie (over hun geestelijke of lichamelijke gezondheid) prijs te geven. 
Dee WBP laat evenwel in het midden welke informatie exact aan betrokkenen moet 
wordenn verstrekt, wil van een 'behoorlijke en zorgvuldige' gegevensverzameling 
sprakee zijn. 
Voorzienn de zojuist genoemde nationale gedragscodes op het terrein van onderzoek 
enn statistiek hier in nadere regels? Zij bepalen slechts dat de respondent moet worden 
geïnformeerdd over doel van het onderzoek en naam en adres van de onderzoeksorga-
nisatiee (of opdrachtgever); desgevraagd dient aan de respondent kenbaar te worden 
gemaaktt bij wie nadere informatie over het onderzoek kan worden verkregen.90 

Opvallendd is dat de informatiebepaling in de oorspronkelijke (in 1990 gepubliceerde) 
Trivacygedragscodee markt- en opinieonderzoek' van de Vereniging van Markton-
derzoekbureauss en de Nederlandse Vereniging voor Marktonderzoekers meer waar-
borgenn voor respondenten omvatte. Met name kan worden gewezen op de bepaling 
datt de respondent informatie behoorde te krijgen over de mogelijkheid het interview 
opp elk moment te beëindigen of te weigeren bepaalde vragen te beantwoorden. Het 
komtt mij voor dat betrokkenen voorafgaande aan gegevensverzameling voor me-
disch-wetenschappelijkk onderzoek ook over dergelijke punten moeten worden geïn-
formeerd. . 
Iss de WMO (bij uitzondering) van toepassing op een voorgenomen gegevensverza-
meling,, dan houdt de informatieverplichting reeds op basis van deze wet het vol-
gendee in: de (op schrift gestelde) informatie moet zich uitstrekken tot doel, aard en 
duurr van het onderzoek en de risico's (van het tussentijds beëindigen) en bezwaren 
vann het onderzoek voor de gezondheid van de betrokkene. Uit de WMO vloeit verder 

900 Art. 5, vijfde en zesde lid Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek en art. 3.4.1 Gedragscode voor 
gebruikk van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek bepalen verder nog dat de respon-
dentt over gegevensverzameling via video- of audioapparatuur moet worden geïnformeerd (tenzij 
dezee daarvan reeds op de hoogte is). 

911 Zie ook Aanbeveling R (83) 10, principe 3: "If the person from whom data are sought is not under an 
obligationn to providee the data, he should be informed that he is at liberty to give or withhold his co-
operation.. He should have the right at any time to withdraw from further co-operation without gi-
vingg reasons". 
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voortt dat betrokkenen op de hoogte moeten zijn van hun recht op bedenktijd en (on-
gemotiveerde)) intrekking van toestemming (art. 6 WMO). 

Eenn ander punt is het tijdstip waarop betrokkenen worden geïnformeerd. In het me-
disch-wetenschappelijkk onderzoek kan het vanwege de onderzoeksdoelstelling soms 
onmogelijkk zijn betrokken personen tijdig (volledig) te informeren.92 Voorbeeld bij 
uitstekk zijn psychologische studies, waarbij gebruik wordt gemaakt van observatietech-
nieken.. Een eerste vraag is of de privacywetgeving ruimte laat informatie in het 
belangg van medisch-wetenschappelijk onderzoek pas nadat een onderzoek is afge-
rondd aan betrokkenen te verstrekken. Op grond van art. 43 WBP kan de informatie-
plichtt in het geval de gegevens van de betrokkene zelf worden verkregen slechts bui-
tenn toepassing worden gelaten in het belang van bijvoorbeeld de veiligheid van de 
staat,, ter voorkoming van strafbare feiten of ter bescherming van de betrokkene of de 
rechtenn en vrijheden van anderen. Laatstgenoemde grond laat vermoedelijk wel enige 
ruimtee voor afwijking van de informatieplicht bij observatieonderzoek zonder res-
pondentenn daarover voorafgaand te informeren,94 doch de verantwoordelijke is wel 
gehoudenn desbetreffende gegevensverzameling en -verwerking vanwege de specifie-
kee privacyrisico's die hieraan kleven bij de toezichthouder - het CBP - te melden (art. 
31,, eerste lid en art. 32, eerste lid WBP). Het CBP kan vervolgens een zogenoemd 
'voorafgaandd onderzoek' instellen. Het waarnemen of observeren mag pas van start 
gaann nadat het voorafgaand onderzoek is afgerond of het CBP heeft aangegeven dat 
hett niet tot een dergelijk onderzoek zal overgaan (art. 32 WBP).95 Het hangt met name 
aff  van de wijze waarop het CBP deze toezichthoudende taak invult, in hoeverre de 
onderzoekspraktijkk hierdoor zal worden belemmerd. Hanteert het college als uit-
gangspuntt dat onder omstandigheden ruimte moet zijn voor de uitvoering van obser-
vatieonderzoekenn zonder betrokkenen voorafgaand aan zo'n onderzoek (volledig) te 
informerenn en besluit het - wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan - geen 
voorafgaandd onderzoek in te stellen, dan lijk t daarvoor niet te hoeven worden ge-
vreesd.. Die voorwaarden zouden dan tenminste moeten zijn dat het niet-informeren 
inn het licht van de onderzoeksdoelstelling adequaat wordt gemotiveerd en de infor-
matiee na uitvoering van het onderzoek alsnog wordt verstrekt, tenzij dat redelijker-
wij ss onmogelijk is.96 Als richtinggevend document zou hier kunnen fungeren de 
KNAW-Gedragscodee voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onder-
zoekk die in de toelichting (op de bepaling die ziet op deze situatie) een viertal voorwaar-
denn noemt waaronder een voorafgaand onderzoek van het CBP als overbodig kan wor-
denn beschouwd. Deze zijn dat het informeren over aard en doel van het (observa-
tie)onderzoektie)onderzoek de validiteit van het onderzoek ernstig zou aantasten, het desbetreffende 
onderzoekk bij uitstek geschikt is om de vraagstelling van het onderzoek te beantwoor-
den,, de onderzoeker de betrokkenen geen uitspraken ontlokt en niet aanzet tot handelin-
genn die deze zonder zijn aanwezigheid zouden nalaten en hen - voor zover mogelijk -

922 Knottnerus 1997, p. IV: 163. 
933 Dickens 1997, p. 694-695. 
944 Kamerstukken U 1997-98,25 892, nr. 3, p. 171. Bij afwijking van de informatieplicht in dit soort situa-

tiess rust wel een zware bewijslast op de onderzoeker. 
955 De maximale termijn waarbinnen het CBP een voorafgaand onderzoek kan instellen betreft dertien 

weken. . 
966 Een dergelijk uitgangspunt spoort met de relevante aanbevelingen van de Raad van Europa - prin-

cipee 53 Aanbeveling R (97) 18 en principe 3.3 Aanbeveling R (83) 10 - waarin vergelijkbare uit-
gangspuntenn zijn neergelegd; zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.2. 

977 Zie art. 3.4.2 en de toelichting op deze bepaling van de KNAW-code. 
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achteraff  alsnog informeert en om toestemming vraagt. Overigens is ook denkbaar dat 
eenn onafhankelijke toetsende instantie (zoals een ethische commissie) eerst beziet of een 
ingediendd onderzoeksprotocol aan zojuist genoemde voorwaarden voldoet; op deze 
wijzee kan het CBP wellicht gemakkelijker beoordelen of van een voorafgaand onderzoek 
kann worden afgezien. 
Bijj  toepasselijkheid van de WMO is geen ruimte betrokkenen pas na afloop van een 
onderzoekk te informeren.98 Of de striktere WMO-regels een knelpunt opleveren voor 
onderr deze wet vallende observatiestudies (zie paragraaf 5.2.2) is nog niet goed te 
overzienn (voorts is het de vraag of men zich op bijvoorbeeld het terrein van de psy-
chologiee voldoende realiseert dat dit soort studies binnen het bereik van de WMO 
kunnenn vallen). 

bb Vrijwillige deelname 

Dee vrijwillighei d kan bij primaire gegevensverzameling in een tweetal opzichten on-
derr druk (komen te) staan. In de eerste plaats kan de wijze waarop de potentiële deel-
nemerss worden benaderd de vrijwillighei d in gevaar brengen. Gedacht kan worden 
aann de situatie dat betrokkenen onvoldoende tijd wordt geboden om over deelname 
tee beslissen, onvoldoende werden geïnformeerd over het feit dat deelname ook ge-
weigerdd mag worden of een disproportionele beloning voor hun medewerking 
ontvangen.. De WBP omvat op dit punt geen specifieke waarborgen. Zodoende is men 
aangewezenn op het moederbeginsel dat de gegevens 'behoorlijk en zorgvuldig' moe-
tenn worden verzameld. In de WMO zijn in dit verband wel waarborgen opgenomen 
(dee betrokkene heeft recht op bedenktijd en mag zijn toestemming te allen tijde, zon-
derr opgave van redenen, intrekken; en de aan proefpersonen (lees: respondenten) te 
betalenn vergoedingen mogen niet in onevenredige mate van invloed zijn op het geven 
vann toestemming), doch deze wet geldt slechts bij uitzondering voor het louter on-
dervragenn of observeren van betrokkenen. 
InIn de tweede plaats kan de positie waarin de betrokkenen verkeren de vrijwillighei d 
onderr druk zetten, en mogelijk zelfs een zekere drang opleveren. Men denke in dit 
kaderr allereerst aan patiënten die reeds uit andere hoofde (zoals hulpverlening) een 
vertrouwensrelatiee hebben met degene die hen om medewerking vraagt of het onder-
zoekk uitvoert. Ook werknemers, scholieren/ studenten, gedetineerden en dergelijke 
kunnenn vanwege hun feitelijke of juridische verhouding tot degene die het onderzoek 
uitvoertt in een afhankelijke positie verkeren. Een terughoudende benadering bij der-
gelijkk onderzoek lijk t vanuit privacyoogpunt geboden, maar wordt door de WBP noch 
eerderr genoemde gedragscodes uitdrukkelijk voorgeschreven. 

cc Regels met betrekking tot wilsonbekwamen 

Inn hoeverre kunnen wilsonbekwamen (minderjarigen en meerderjarigen die niet in 
staatt zijn zelf te beslissen)100 of in hun plaats tredende familieleden worden benaderd 

988 Zie bijv. Roscam Abbing 1999a, p. 9. 
999 Op het punt van (adequate) informatieverstrekking werd hiervoor reeds ingegaan. 
1000 Betrokkenen kunnen vanwege hun leeftijd of ten gevolge van hun geestelijke of lichamelijke gesteld-

heidd 'onbekwaam' zijn, dat wil zeggen niet (of ten dele) in staat om zelf over deelname aan onder-
zoekk te beslissen. 

185 5 



HoofdstukHoofdstuk 5 

voorr deelname aan een enquête of interview in het kader van medisch-wetenschap-
pelijkk onderzoek? 
Dee WBP bepaalt dat bij gegevensverzameling van wilsonbekwamen - minderjarigen 
tott zestien jaar of personen die onder curatele zijn gesteld of ten behoeve van wie een 
mentorschapp is ingesteld - toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger is ver-
eist;; die toestemming kan te allen tijde door de vertegenwoordiger of de betrokkene 
wordenn ingetrokken (art. 5 WBP). De Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek ver-
biedtt in principe vragenlijst- of observatieonderzoek bij kinderen beneden de twaalf ten-
zijj  dit plaatsvindt onder toezicht of met toestemming van zijn/haar wettelijk vertegen-
woordiger.. De KNAW-Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in weten-
schappelijkk onderzoek omvat op dit punt geen nadere bepalingen. 
Eenn veel strengere regeling is neergelegd in de WMO: op het onderwerpen van 
wilsonbekwamenn (minderjarigen tot achttien jaar of personen die niet in staat zijn tot 
eenn redelijke waardering van hun belangen) aan medisch-wetenschappelijk onder-
zoekk rust in principe een verbod.101 Dit verbod is echter niet van toepassing indien het 
onderzoekk aan betrokkenen zelf ten goede kan komen, of indien een onderzoek niet 
dann met medewerking van die wilsonbekwame proefpersonen kan worden uitge-
voerdd en de risico's verwaarloosbaar en de bezwaren minimaal zijn. In het geval een 
onderzoekk mag worden uitgevoerd (omdat aan laatstgenoemde voorwaarden is vol-
daan),, geldt een gedifferentieerde toestemmingsregeling. Minderjarigen van twaalf 
jaarr en ouder die in staat zijn tot een redelijke waardering van hun belangen vormen 
eenn tussengroep: voor deelname aan onderzoek is (schriftelijke) toestemming van hun 
ouderss en henzelf vereist; de dubbele toestemming vormt een extra waarborg tegen 
niett volledig doordachte beslissingen van de minderjarige.102 Zijn personen van twaalf 
jaarr of ouder niet wilsbekwaam, dan is afhankelijk van de leeftijd de toestemming van 
dee ouders /voogd of wettelijk vertegenwoordiger, daartoe gemachtigde persoon, 
echtgenoott of levensgezel vereist. Ten slotte is in de WMO bepaald dat zodra een 
wilsonbekwamee zich tegen deelname verzet het onderzoek met die persoon niet (lan-
ger)) mag plaatsvinden. 
Biedtt de regeling in de WBP (die in de meeste gevallen het wettelijke kader vormt) tegen 
dee achtergrond van de veel strengere regels van de WMO voldoende bescherming aan 
wilsonbekwamee personen? De te beschermen belangen lijken hier minder groot, omdat 
bijj  het ondervragen of observeren van deze groepen veelal geen sprake zal zijn van 
risico'ss of substantiële fysieke belasting. Wel lijk t ook voor dit soort onderzoek van 
belangg dat men zich bij het betrekken van wilsonbekwamen terughoudend opstelt, te 
meerr omdat dit type onderzoek, anders dan medische experimenten, nimmer recht-
streekss het individuele belang van de betrokkene zal dienen (zie verder hoofdstuk 6). 

1011 Deze verbodsbepaling is het resultaat van een langdurige, tijdens de totstandkoming van de WMO 
gevoerdee discussie over de kwestie of wilsonbekwamen betrokken mogen worden in experimenten 
diee niet mede aan de betrokken proefpersonen ten goede kunnen komen; daarbij ging het vooral om 
dee vraag of het internationale verdragsrecht ruimte laat voor het betrekken van wilsonbekwame 
personenn in medische experimenten; zie commentaren van het NJCM op de vroegere Wet inzake 
medischee experimenten en de huidige WMO (NJCM-Bulletin 1993, p. 213-214; N]CM-Bulletin 1997 p. 
400-401). . 

1022 Bergkamp 1992, p. 379. 

186 6 



PrivacybeschermingPrivacybescherming in de onderzoekspraktijk 

5.44 Secundaire verzameling van onderzoeksgegevens: het medisch 
dossierr  als informatiebro n 

Bijj  secundaire verzameling worden ten behoeve van medisch-wetenschappelijk on-
derzoekk geen nieuwe gegevens verkregen, maar bestaande medische gegevens ont-
trokkenn aan reeds beschikbare gegevensbestanden. De verzameling van onderzoeks-
gegevenss betekent in feite hergebruik van eerder opgeslagen gegevens. In de medi-
schee onderzoekspraktijk neemt deze vorm van gegevensverzameling, tezamen met 
wetenschappelijkk onderzoek met reeds afgestaan en opgeslagen lichaamsmateriaal, 
eenn belangrijke plaats in. 

HetHet medisch dossier als informatiebron 
Hett medisch dossier vormt, zo wordt door onderzoekers zonder uitzondering gesteld, 
eenn prominente gegevensbron:103 hierin bevindt zich een veelheid van en diversiteit aan 
medischee gegevens, welke in andere registraties niet, of slechts ten dele voorkomt. Dit 
geldtt niet in de laatste plaats voor het door de huisarts aangelegde dossier, aangezien de 
meestee gezondheidsproblemen uitsluitend aan de huisarts (en niet aan de specialist) 
wordenn gepresenteerd.104 De omvang van het medisch dossier is gedurende de afgelopen 
decenniaa vanwege de steeds verdergaande specialisering in de geneeskunde en moge-
lijkhedenn op het terrein van diagnostiek en behandeling sterk toegenomen.105 Thans is de 
automatiseringg van het medisch dossier in volle gang (elektronisch medisch dossier) en 
nemenn ook de mogelijkheden om patiëntengegevens via elektronische communicatie-
mediaa met elkaar te verbinden toe. Dat laatste heeft grote voordelen voor het verzamelen 
vann patiëntengegevens voor secundaire doeleinden zoals wetenschappelijk onderzoek;106 

hett vergroot immers de toegankelijkheid van deze gegevens, met name voor derden. 
Aannemelijkk is dat het digitale elektronische informatieverkeer ook voor wetenschappe-
lij kk onderzoek van toenemend belang zal zijn in de zin dat routinematige verstrekking 
vann gegevens aan onderzoekers en uitwisseling tussen bij wetenschappelijk onderzoek 
betrokkenn instanties wordt vergemakkelijkt.107 Aan de andere kant nemen ook de risico's 
datt medische gegevens niet vertrouwelijk blijven navenant toe.108 

Voorr de researchpraktijk zijn naast het medisch dossier ook andere gegevensbronnen 
vann belang, zoals bijvoorbeeld medische registraties die voor preventie en wetenschappe-
lij kk onderzoek zijn aangelegd (zoals kankerregistraties of genetische registraties) of het 
doorr het CBS beheerde doodsoorzakenregister. De daarop betrekking hebbende regels 
zullenn in paragraaf 5.5 worden besproken. 

Inn deze paragraaf wordt eerst ingegaan op de kwestie van het langer bewaren van - tij-
denss de hulpverlening geregistreerde - gegevens (paragraaf 5.4.1). Vervolgens komen de 
regelss met betrekking tot het verzamelen van gegevens door de hulpverlener aan de orde 
(paragraaff  5.4.2). Men spreekt, zoals al eerder aangegeven, in deze situatie ook wel van 
'eigen'' wetenschappelijk onderzoek. Ten slotte wordt stilgestaan bij de regels die het 
verzamelenn van gegevens door een externe - wat wil zeggen niet bij de behandeling be-
trokkenn - onderzoeker beheersen (paragraaf 5.4.3). 

1033 Wald & Law 1994, p. 1423. 
1044 Metsemakers 1992, p. 102. 
1055 Heyerick & De Maeseneer 1998, p. 84. 
1066 Gezondheidsraad 2004, p. 44. 
1077 Woodward 1997, p. 88. 
1088 Turkington 1997, p. 113. 
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5.4.15.4.1 Langere bewaring van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek 

Bijj  het verzamelen van gegevens uit het medisch dossier is van wezenlijk belang dat 
voldoendee gegevens beschikbaar zijn, bijvoorbeeld door langere bewaring van gege-
venss dan nodig is voor het oorspronkelijke doel (hulpverlening). Vanuit de weten-
schappelijkee wereld wordt echter frequent gewezen op het probleem dat men te ma-
kenn heeft (of krijgt) met ontoereikende informatiebronnen, dat wil zeggen dat de ge-
gevenss die nodig zijn om een wetenschappelijke vraagstelling te kunnen beantwoor-
denn (gedeeltelijk) niet meer voorhanden zijn.1 Dit lijk t met name het gevolg van het 
feitt dat gegevens na het verstrijken van de bewaartermijn zijn vernietigd.110 Zo kan het 
bijvoorbeeldd pas vele jaren na een behandeling nodig blijken de lange termijn (ne-
veneffectenn van die behandeling te onderzoeken. Ook onderzoek naar oorzaken van 
ziektenn en aandoeningen kan, wanneer sprake is van een korte bewaartermijn van 
patiëntengegevens,, mogelijk niet meer worden uitgevoerd. In deze paragraaf wordt 
bezienn in hoeverre deze problemen samenhangen met de regels die het (langer) bewa-
renn van relevante onderzoeksgegevens beheersen. 

BewaringBewaring van hulpverleningsgegevens na het verstrijken van de bewaartermijn 
Dee meest gangbare situatie is dat patiëntengegevens uitsluitend voor hulpverlening 
wordenn verzameld en vastgelegd en primair voor dat doel worden bewaard. In die situ-
atiee kan het van belang zijn dat (bepaalde) gegevens na het verstrijken van de bewaarter-
mijnn niet worden vernietigd of geanonimiseerd, maar langer worden bewaard voor 
wetenschappelijkk of statistisch onderzoek. Of, en zo ja onder welke voorwaarden mogen 
hulpverlenerss daartoe overgaan? 
Dee huidige (in de WGBO neergelegde) hoofdregel is dat tot het medisch dossier beho-
rendee gegevens in principe tien jaar worden bewaard, gerekend vanaf het moment 
datt de gegevens werden vervaardigd.111 Overigens is door sommige auteurs gesugge-
reerdd uit praktische overwegingen als beginpunt van de bewaartermijn aan te houden 
dee beëindiging van de behandeling.112 Gegevens worden langer bewaard indien dit 
redelijkerwijss uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit of op uitdrukkelijk 
verzoekk van de patiënt;13 de bewaartermijn kan worden bekort ten gevolge van het 
vernietigingsrechtt van de patiënt, tenzij bewaring van aanmerkelijk belang is voor een 
anderr dan de patiënt of het bij of krachtens de wet bepaalde zich tegen vernietiging ver-
zett (art. 7: 455 BW). Een enkel beroep op de zorg van een goed hulpverlener levert 

1099 Van Leeuwen 1999, p. 19-20; Gezondheidsraad 2000, p. 16-17; Gezondheidsraad 2004, p. 27-28 en p. 
63-65;; Legemaate 2002, p. 1662. 

1100 Uit het evaluatieonderzoek van de WGBO blijkt dat een derde van de artsen (die door onderzoekers 
wordtt benaderd met een verzoek om gegevensverstrekking) met het probleem van vernietigde dos-
sierss wordt geconfronteerd; Dute e.a. 2000, p. 330-331. 

1111 Men kan zich afvragen of in de WGBO wel een vaste termijn moet worden opgenomen. In een re-
centt rapport van de Gezondheidsraad (Gezondheidsraad 2004, p. 58-62 en p. 66-67) wordt gecon-
cludeerdd dat de huidige termijn veelal te kort is om adequate zorg te kunnen verlenen. Deze pro-
blemenn zou men uit de weg kunnen gaan door het bewaren van gegevens niet aan een (van te vo-
ren)) bepaalde termijn te koppelen (zoals bijv.: "De hulpverlener bewaart patiëntenbescheiden in 
herleidbaree vorm zolang dat noodzakelijk is voor een goede hulpverlening"); zie ook Dute & Ploem 
2004. . 

1122 In deze zin: Sluyters & Biesaart 1995, p. 80. 
1133 Vgl. het advies 'Bewaartermijn patiëntengegevens' van de Gezondheidsraad waarin wordt betwij-

feldd of een patiënt over een 'bewaarrecht' beschikt; Gezondheidsraad 2004, p. 76. 
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geenn grondslag op om patiëntengegevens langer (dan noodzakelijk is voor de hulp-
verlening)) voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek te bewaren.114 

Onderr welke condities mogen gegevens dan wel voor een langere periode voor de we-
tenschapp worden bewaard? De WGBO omvat, uitgezonderd een tijdelijke voorziening 
(art.. IV) voor langere bewaring van patiëntengegevens in het belang van wetenschappe-
lij kk onderzoek en statistiek,11 geen specifieke norm op dit punt. Uit de in deze wet 
neergelegdee bepaling van goed hulpverlenerschap (art. 453) en de daaruit voortvloeien-
dee plicht om in overeensternming met geldende privacynormen zorgvuldig met pa-
tiëntengegevenss om te gaan, kan echter worden afgeleid dat de patiënt met langere be-
waringg voor andere doelen van hulpverlening moet hebben ingestemd.116 

Hett lijk t alleszins terecht dat de betrokkene in geval van langere bewaring van zijn gege-
venss voor wetenschappelijke doelen over enige vorm van zeggenschap beschikt. Immers, 
dee van hem verkregen gegevens krijgen een andere bestemming en worden mogelijk 
voorr een veel langere periode (dan hij mag verwachten) bewaard. Zou een dergelijke 
doelwijzigingg van gegevens buiten medeweten van betrokkenen mogen plaatsvinden, 
dann kan dit de vertrouwensrelatie tussen hulpverlener en patiënt beschadigen. Vervol-
genss moet men zich echter afvragen of de huidige (vergaande) vorm van zeggenschap -
explicietee toesternming - niet aan voldoende beschikbaarheid van gegevens in de weg 
staat.. De onderzoekswereld heeft aan de hand van vele voorbeelden aangegeven dat 
dezee regel (althans zonder dat is voorzien in uitzonderingen hierop) grote problemen 
kann opleveren voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek - waaronder studies 
diee lange-termijneffecten van therapieën bestuderen (een veel genoemd voorbeeld is het 
onderzoekk naar het geneesmiddel DES dat in de jaren zestig werd voorgeschreven aan 
zwangeree vrouwen ter voorkoming van een miskraam).117 In principiële zin kan men zich 
bovendienn afvragen of expliciete toestemming in deze situatie wel de meest geëigende 
beschermingg van betrokken patiënten vormt. De - aan het vragen van toestemming 
voorafgaandee - informatie bij langere bewaring van gegevens zal veelal noodgedwongen 
eenn algemeen karakter hebben (van concrete onderzoeksprojecten zal lang niet altijd 
sprakee zijn) zodat door betrokkenen moeilijk kan worden overzien wat dit in de praktijk 
inhoudtt en welke privacyrisico's hieraan voor hen (of - wanneer het om erfelijkheidsge-
gevenss gaat - hun familieleden) verbonden zijn. Hiermee is niet bedoeld te zeggen dat 
zeggenschapp in een dergelijke situatie geen betekenis heeft, doch wel dat wordt betwij-
feldd of de meest vergaande vorm van zeggenschap - expliciete toestemming - als (alles-
omvattende)) privacywaarborg wel de meest passende bescherming biedt.11 Zou de pri-
vacyy van de betrokkenee in kwestie niet ook via andere waarborgen (dan alleen zeggen-
schap),, zoals bijvoorbeeld toepassing van coderingstechnieken en het houden van toe-
zichtt op de bewaringspraktijk, bescherming moeten genieten? Zie hierover ook hoofd-
stukk 6, paragraaf 6.3. 

1144 Zie ook Kastelein & Legemaate 1994 , p. 292. 
1155 Art. IV biedt een basis om hulpverleningsgegevens die op 1 april 1995 (de WGBO trad toen in wer-

king)) in een dossier waren opgeslagen, nog gedurende tien jaar nadien te bewaren voor mogelijke 
gegevensverstrekkingg voor wetenschappelijk onderzoek overeenkomstig art. 7:458 BW. 

1166 Rijksen 1992, p. 266. 
1177 O-a. Vandenbroucke 1991, p. 1084; Oostervink, Dekker & Kars 1999. 
1188 Men kan ook redeneren dat een soepeler zeggenschapsregime bij langere bewaring van 

patiëntengegevenss in de rede ligt omdat het medisch beroepsgeheim bij een dergelijke verwerkings-
vormm niet wordt doorbroken. Omdat het in de praktijk niet altijd even helder is wanneer het be-
roepsgeheimm wordt doorbroken (deze problematiek speelt ook bij 'eigen' wetenschappelijk onder-
zoek;; zie paragraaf 5.4.2) lijk t dit reeds daarom een minder valide argument voor een versoepelde 
zeggenschapsregeling. . 
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Sindss de inwerkingtreding van de WBP dringt zich bovendien de vraag op in hoeverre 
dee hierboven weergegeven, uit de WGBO af te leiden regeling nog wel als uitgangspunt 
kann gelden. De algemene privacywet regelt immers een aspect - het langer bewaren van 
gegevenss voor wetenschappelijke doeleinden - dat niet expliciet in de WGBO is geregeld 
(ziee over de relatie tussen WBP en WGBO hoofdstuk 4, paragraaf 4.4.4). De in 2001 in 
werkingg getreden WBP bepaalt dat eenmaal verzamelde en verwerkte gegevens langer 
(dann noodzakelijk is voor het oorspronkelijke doel) voor wetenschappelijk onderzoek 
mogenn worden bewaard mits de verantwoordelijke (de beroepsbeoefenaar of hulpver-
lenendee instelling) de nodige voorzieningen treft om te verzekeren dat de gegevens 
uitsluitendd voor die doelstelling worden aangewend (art. 10, tweede lid); daarnaast 
geldenn de in art. 23, tweede lid neergelegde aanvullende eisen, omdat het in casu om 
langeree bewaring van gevoelige (want medische) gegevens (zie ook hoofdstuk 3, pa-
ragraaff  3.4.4).119 Hieruit zou voor langere bewaring van gegevens na het verstrijken 
vann de bewaartermijn de volgende regeling kunnen worden afgeleid. Aan betrokke-
nenn zal in beginsel expliciete toestemming moeten worden gevraagd. Is dat laatste 
onmogelijkk of vergt dat een onevenredige inspanning120 dan mag daarvan worden 
afgezien,, mits het onderzoek (waarvoor de gegevens worden bewaard) een algemeen 
belangg dient, de bewaring van de gegevens voor het onderzoek noodzakelijk is en bij 
gegevensbewaringg is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levens-
sfeerr niet onevenredig wordt geschaad. 
Dee zojuist weergegeven regering is in ieder geval een stuk evenwichtiger dan de huidige 
WGBO-regelingg omdat zij - via een uitzonderingsbepaling - rekening houdt met de no-
denn van de wetenschap (die in deze situatie niet mogen worden genegeerd). Anderzijds 
iss het de vraag of zij voldoende specifieke privacywaarborgen omvat (de betrokkene 
beschiktt bijvoorbeeld niet over een systematische bezwaarmogelijkheid) in het licht van 
hett feit dat het in casu gaat om bewaring van zeer gevoelige, door het medisch beroeps-
geheimm beschermde gegevens.121 Tegen deze achtergrond ligt het in de rede het langer 
bewarenn van hulpverleningsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek 
expliciett te regelen via opneming van een daartoe strekkende bepaling in de WGBO.1 

Uitgangspuntt van deze regeling zou moeten zijn dat zij (voldoende) ruimte laat voor 
langeree bewaring van relevante gegevens voor wetenschappelijk onderzoek terwijl zij 
betrokkenenn op adequate wijze (en overigens niet alleen via zeggenschap) in hun priva-
cybelangenn beschermt; zie verdere hoofdstuk 6, paragraaf 6.6. 

BewaringBewaring van gegevens binnen instellingen met ruimere registratiedoeleinden 
Eenn andere kwestie is het langer bewaren van gegevens voor wetenschappelijk onder-
zoekk in instellingen waarin verzameling en vastlegging van patiëntengegevens van meet 
aff  aan een ruimere doestelling (waaronder ook wetenschappelijk onderzoek) dient. In 
onderr andere academische ziekenhuizen is dat de gangbare praktijk, terwijl in 'gewone' 
ziekenhuizenn medische gegevens in beginsel alleen voor zorgdoelen worden verzameld 
enn verwerkt. 

1199 Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 93. 
1200 Zoals aangegeven in paragraaf 5.2.3 dient deze norm in het licht van de ruimte die de wetgever 

heeftt willen bieden aan de uitoefening van wetenschappelijk onderzoek niet te strikt te worden uit-
gelegd. . 

1211 Bovendien bepaalt de WBP dat verwerking - dus ook bewaring - van medisch gegevens achterwege 
blijf tt voor zover een beroepsgeheim daaraan in de weg staat. 

1222 Dit spoort ook met internationale regelingen (zoals de aanbevelingen van de Raad van Europa) die 
explicietee regels bevatten voor bewaring van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek of statis-
tiek;; Ploem 1998, p. 163. 
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Iss het in situaties waarin sprake is van een ruimere doelstelling dan alleen hulpverlening 
zonderr meer mogelijk gegevens langer te bewaren voor medisch-wetenschappelijk on-
derzoek?? In ieder geval dienen betrokken patiënten voordat hun gegevens worden ver-
zameldd van zo'n ruimere doelstelling op de hoogte te zijn (gesteld); zie de in art. 33 WBP 
neergelegdee informatieplicht die bepaalt dat de verantwoordelijke (instelling of be-
roepsbeoefenaar)) iedere individuele patiënt uitdrukkelijk behoort te informeren over de 
(ruimere)) doelstelling van gegevensverzameling en -verwerking (zie paragraaf 5.2.3). 
Eenn ander punt is dat op iedere verwerking van medische gegevens uit hoofde van de 
WBPP een verbod rust dat op basis van die wet of andere wetgeving moet zijn opgeheven. 
Echter,, bij verwerking van medische gegevens voor hulpverleningsdoelen geldt een an-
deree wettelijke grondslag (art. 21 WBP) dan wanneer verwerking plaatsvindt voor we-
tenschappelijkk onderzoek (art. 23 WBP). Hieruit volgt dat patiënten niet alleen over een 
ruimeree doelstelling van gegevensverzameling en -opslag zouden moeten worden geïn-
formeerd,, maar daarmee ook zouden moeten instemmen (tenzij dat laatste onmogelijk 
blijk tt of een onevenredige inspanning kost en aan de andere in art. 23, tweede lid neerge-
legdee voorwaarden is voldaan). Het uitgangspunt dat toestemming aan patiënten moet 
wordenn gevraagd lijk t echter te wringen met de maatschappelijke verantwoordelijkheid 
vann academische ziekenhuizen om (onder meer) wetenschappelijk onderzoek te verrich-
ten.. Anderzijds is niet verdedigbaar dat aan patiënten in deze situatie geen enkele vorm 
vann zeggenschap wordt toegekend; dit klemt te meer wanneer het om verzameling en 
opslagg van erfelijkheidsgegevens gaat. 

Ookk deze problematiek vormt aanleiding een aparte regeling voor bewaring van medi-
schee gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek (zoals hiervoor bepleit) in 
dee WGBO op te nemen. Bij nadere uitwerking van zo'n (algemene) regeling zouden con-
cretee omstandigheden in ziekenhuizen of gezondheidszorginstellingen, zoals het feit dat 
aann de registratie van patiëntengegevens van meet af aan een ruimere doelstelling (inclu-
sieff  wetenschappelijk onderzoek) ten grondslag ligt, kunnen worden betrokken. 

BewaringBewaring van gegevens in niet-herleidbare vorm 
(Inn hoeverre) mogen patiëntengegevens in niet herleidbare vorm (anoniem) worden be-
waardd in het geval een patiënt bezwaar maakt tegen langere bewaring van zijn per-
soonsgegevenss voor onderzoek? Dezelfde vraag kan worden gesteld in de situatie dat 
eenn verzoek van de patiënt tot vernietiging van zijn dossiergegevens is ingewilligd. In de 
memoriee van toelichting op de WGBO wordt gesteld dat "gegevens die in algemene zin 
vann belang kunnen zijn voor de volksgezondheid en uit dien hoofde bewaard zouden 
moetenn worden (...) ingeval de patiënt de vernietiging van de desbetreffende bescheiden 
verlangtt uiteraard in geanonimiseerde vorm behouden kunnen blijven".123 Aangenomen 
magg worden dat de regering deze mogelijkheid ook ziet in het geval de bewaartermijn is 
verstreken,, en de patiënt geen toestemming geeft om zijn persoonsgegevens vervolgens 
voorr wetenschappelijke doeleinden te bewaren of wanneer een patiënt binnen een instel-
lingg met ruimere registratiedoeleinden bezwaar aantekent tegen opslag en gebruik van 
zijnn herleidbare gegevens voor onderzoeksdoeleinden. 
Zijnn de privacybelangen van een patiënt bij (langdurige) bewaring en toekomstig gebruik 
voorr wetenschappelijk onderzoek na anonimisering geheel uit het zicht verdwenen? Me 
dunktt dat dat laatste zeker niet zonder meer kan worden aangenomen.124 Roscam Abbing 

1233 Kamerstukken II1989/90,21 561, nr. 3, p. 37. Zie ook Gezondheidsraad 1987, P. 80. 
1244 Vedder 1998; zie ook Prins 1998, p. 32: "Nieuwe technieken als 'data mining' bieden mogelijkheden 

omm losse 'onschuldige' gegevens met behulp van bepaalde kennis te interpreteren tot waardevolle 
informatiee over niet zozeer individuele personen, maar met name groepen van personen en hun 
handelingen". . 
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wijstt op de mogelijk nadelige consequenties die resultaten van wetenschappelijk onder-
zoekk met geanonimiseerde gegevens kunnen hebben op het niveau van categorieën van 
patiëntenn (men spreekt in dit verband ook wel van groepsprivacy).125 Dergelijke risico's 
kunnenn zich overigens evengoed voordoen bij het bekend maken van (aggregeerde) 
onderzoeksresultaten.1266 Bevindingen kunnen immers voor individuen van een bepaalde 
groepp stigmatiserende effecten hebben en ertoe leiden dat zij in het maatschappelijk ver-
keerr - bijvoorbeeld door particuliere verzekeraars of werkgevers - worden geassocieerd 
mett ongunstige gezondheidsperspectieven. Deze risico's zullen zich naar verwachting 
inn toenemende mate voordoen bij wetenschappelijk onderzoek met erfelijkheidsgege-

127 7 

vens. . 
Iss er in het licht van deze problematiek aanleiding om bewaring van anonieme gegevens 
vann de patiënt toch aan privacybescherming te onderwerpen? 128 De (WGBO-)wetgever 
lijk tt dit in ieder geval niet voor ogen te hebben gehad (zie hiervoor). Uit de WBP zou die 
beschermingg formeel wel kunnen voortvloeien omdat op iedere verwerking - dus ook 
anonimiseringg - van medische gegevens voor doeleinden gelegen buiten de gezond-
heidszorgg een verwerkingsverbod rust dat alleen via art. 23 WBP (toestemming, tenzij 
...)) kan worden opgeheven. Anderzijds is moeilijk verdedigbaar dat voor een privacybe-
schermendee bewerking van gegevens als anonimisering een verwerkingsverbod zou 
geldenn dat moet worden opgeheven. In tegendeel, het anonimiseren van gegevens dient 
uitt privacyoogpunt juist gestimuleerd te worden. Dit brengt mij tot de conclusie dat het 
verzamelenn (en verder verwerken) van anonieme gegevens buiten de reikwijdte van de 
WGBOO (en de WBP) behoort te blijven. Daarbij is wel van groot belang dat zoveel moge-
lij kk helder is voor alle betrokkenen (hulpverleners, onderzoekers) wat wordt verstaan 
onderr anonieme gegevens; adequate, heldere zelfregulering zal daarbij een essentiële rol 
kunnenn vervullen. Voorts zal er in de onderzoekspraktijk aandacht moeten zijn voor mo-
gelijkee risico's op het niveau van de groepsprivacy. 

5.4.25.4.2 Verzameling van gegevens door de hulpverlener ('eigen' wetenschappelijk 
onderzoek) onderzoek) 

Opp basis van de huidige regels van de WGBO geldt dat de hulpverlener in de hoedanig-
heidd van onderzoeker de benodigde gegevens aan 'zijn' dossiers mag onttrekken en ge-
bruiken.. Geredeneerd wordt dat de hulpverlener in een dergelijke situatie niet zijn be-
roepsgeheimm schendt;129 daarbij omvat de WGBO geen nadere regels terzake van eigen 
wetenschappelijkk onderzoek. Maar zijn hier niet toch evidente privacybelangen van be-
trokkenenn in het geding die nadere regeling van deze kwestie rechtvaardigen?130 Gege-
venss die in de regel uitsluitend voor hulpverleningsdoeleinden en aanverwante activitei-
tenn (zoals betaling van zorg door de verzekeraar) zijn verzameld en opgeslagen, worden 
zonderr medeweten van de betrokkene voor een andere doelstelling gebruikt. Zal een 
patiëntt met evenveel vertrouwen gegevens prijsgeven (of zelfs hulp zoeken) indien hij 

1255 Roscam Abbing 1989, p. 365. 
1266 Zie ook Dickens 1997, p. 698: "Approved investigators (...) publish findings that, while not naming 

orr otherwise identifying individual patients, do name particular bodies of people, such as members 
off  occupational groups, those who share localities of birth or residence, or people in genetic or ethnic 
categories,, as being at higher than average risk of disease". 

1277 Dute2003,p.31. 
1288 Voor een bevestigend antwoord zie Roscam Abbing 1989, p. 365 en 368; Rijksen 1992, p. 266. Anders: 

Vann Galen-Herrmann 1992, p. 1266. 
1299 Zie voor de visie van de regering hoofdstuk 4, paragraaf 4.4.4. 
1300 In deze in ook Rijksen 1991, p. 1222; Gevers 1996a, p. 24. 
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achteraff  (bij toeval) verneemt dat zijn gegevens door een hulpverlener voor secundaire 
doeleinden,, zoals wetenschappelijk onderzoek of onderwijs, worden gebruikt? Dat ver-
trouwenn kan nog gemakkelijker worden geschaad wanneer niet alleen rechtstreeks bij de 
behandelingg betrokken beroepsbeoefenaars,131 maar ook andere hulpverleners gebruik 
makenn van patiëntengegevens voor wetenschappelijk onderzoek.1 Overigens is in laatst-
genoemdee situatie sprake van verstrekking van medische gegevens aan 'derden' (hier-
voorr gelden wèl voorwaarden; zie paragraaf 5.4.3), doch het is de vraag of hulpverleners 
zichh dit in de praktijk voldoende realiseren.133 

Sindss de inwerkingtreding van de WBP rijst ook uit hoofde van die wet de vraag of eigen 
wetenschappelijkk onderzoek niet aan nadere voorwaarden zou moeten worden gebon-
den.. Uit de WBP kan althans worden afgeleid dat het verder verwerken van patiëntenge-
gevenss (waarover een beroepsbeoefenaar reeds beschikt) voor wetenschappelijk onder-
zoekk of statistiek door een beroepsbeoefenaar is toegestaan indien waarborgen zijn ge-
troffenn opdat de gegevens uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden worden verwerkt en 
(gelett op het feit dat het hier bijzondere gegevens betreft) is voldaan aan de in art. 23, 
tweedee lid WBP neergelegde voorwaarden. Deze komen, zoals eerder aangegeven, neer 
opp het vragen van expliciete toestemming aan betrokkenen tenzij dat een onevenredige 
inspanningg vergt. Is dat laatste het geval, dan mag verdere verwerking voor weten-
schappelijkk onderzoek plaatsvinden indien het onderzoek een algemeen belang dient et 
cetera. . 
Ditt brengt mij tot de conclusie dat een regeling (in de WGBO) vanuit meerdere perspec-
tievenn wenselijk is. Bij 'eigen' wetenschappelijk onderzoek kunnen, net als bij langere 
bewaringg van gegevens of wetenschappelijk gebruik van patiëntengegevens door der-
den,, privacybelangen in het geding zijn die bescherming behoeven. Voorts is die be-
schermingg ook in het licht van de algemene privacywetgeving noodzakelijk. Verder 
komtt het de eenduidigheid van de regels inzake wetenschappelijk onderzoek met pa-
tiëntengegevenss ten goede wanneer iedere wetenschappelijk onderzoeker (dus ook een 
hulpverlenerr die met eigen patiëntengegevens wetenschappelijk onderzoek verricht) bij 
verzamelingg (en verwerking) van gegevens gebonden is aan een aantal voorwaarden. 
Vraagg is vervolgens welke waarborgen een regeling voor eigen onderzoek zou moeten 
omvatten.. Tot deze waarborgen zouden in ieder geval de hierboven genoemde waarbor-
genn van art. 23, tweede lid WBP moeten behoren. Maar dient de betrokken patiënt ook in 
beginsell  (uitdrukkelijke) toestemming te geven voor nader gebruik van zijn gegevens 
voorr eigen wetenschappelijk onderzoek (zoals de WBP in beginsel voorschrijft)? Het 
komtt mij voor dat eerst en vooral van belang is dat de betrokkene adequaat wordt geïn-

1311 Rechtstreeks bij de behandeling betrokken zijn medebehandelaars en vervanger(s) van de hulpverle-
ner.. Volgens De Graaf en Lameer behoren ook arts-assistenten tot die categorie, mits de verstrekking 
plaatsvindtt binnen een multidisciplinaire groep; De Graaf & Lameer 1991, p. 1225. 

1322 Volgens de evaluatoren van de WGBO wordt "het criterium van de rechtstreekse betrokkenheid 
(...)) in de praktijk ruim uitgelegd. Dit hangt deels samen met ontwikkelingen als diseasemanage-
ment,, multidisciplinaire aanpak, ketenzorg, transmurale zorg, enzovoorts, waardoor steeds meer 
personenn in meerdere of mindere mate bij de zorg betrokken worden en toegang kunnen hebben tot 
meerr informatie dat strikt uit hun taakomschrijving voortvloeit. Ook los hiervan blijken hulpverle-
nerss (voor onderzoeksdoeleinden) zich betrekkelijk gemakkelijk toegang te kunnen verschaffen tot 
dee patiëntengegevens van een afdeling of zelfs van de gehele instelling. Controle (fysiek, technisch, 
organisatorisch)) is niet altijd aanwezig c.q. toereikend". Dute e.a. 2000, p. 371. 

1333 Vgl. de Gedragscode Gezondheidsonderzoek die betrokkenen bij eigen wetenschappelijk onderzoek 
weliswaarr bescherming biedt via een geen-bezwaarsysteem (art. 2.11), doch in de toelichting op 
dezee regel bepaalt dat dit systeem "(...) in het algemeen op instellingsniveau [moet] worden vorm-
gegeven". . 

1344 In dezelfde zin Dute e.a. 2000, p. 370. 
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formeerdd over het wetenschappelijk gebruik van zijn gegevens door de hulpverlener. 
Daarnaastt moet de betrokkene - in het verlengde van zijn informatierecht - in ieder geval 
tegenn het gebruik van zijn gegevens voor eigen wetenschappelijk onderzoek bezwaar 
kunnenn maken.135 Een toestemmingssysteem kan in bijzondere omstandigheden 
aangewezenn zijn, bijvoorbeeld wanneer de hulpverlener direct identificerende gegevens 
off  erfelijkheidsgegevens (in combinatie met erfelijkheidsmateriaal) van zijn patiënten in 
eenn onderzoeksbestand opneemt.136 

5.4.35.4.3 Verzameling van gegevens door 'externe' wetenschappelijk onderzoekers 

Medisch-wetenschappelijkk onderzoek met gebruikmaking van dossiergegevens wordt 
voorr een belangrijk deel uitgevoerd door personen die geen bemoeienis hebben met de 
behandelingg van een patiënt. Allereerst rijst de vraag welke personen als zulke ('externe') 
onderzoekerss moeten worden aangemerkt. In ieder geval gaat het hier om wetenschap-
pelijkk onderzoekers die niet tevens hulpverlener zijn. Wetenschappelijk onderzoekers 
zijnn dan zonder meer te beschouwen als 'derden' of 'externe' wetenschappelijk onder-
zoekers.. De vraag is lastiger te beantwoorden indien onderzoekers tevens hulpverlener 
zijnn en binnen de instelling werken waar het onderzoek wordt uitgevoerd. Wanneer 
gegevenss worden uitgewisseld door hulpverleners van twee verschillende specialismen 
zall  van rechtstreekse betrokkenheid veelal geen sprake zijn, maar dit ligt anders binnen 
eenn groep van met elkaar samenwerkende beroepsbeoefenaren. In dat geval kan moeilijk 
zijnn vast te stellen in hoeverre sprake is van rechtstreekse betrokkenheid en derhalve van 
'eigen'' dan wel 'extern' wetenschappelijk onderzoek. Dit probleem kan overigens deels 
wordenn ondervangen door eigen wetenschappelijk onderzoek, zoals in de vorige para-
graaff  voorgesteld, tevens aan een wettelijke regime te onderwerpen. Niettemin blijf t het 
(onderr andere) met het oog op transparantie van gegevensverwerkingen voor research 
vann belang dat binnen instellingen duidelijk is wanneer sprake is van rechtstreekse be-
trokkenheidd dan wel doorbreking van het beroepsgeheim.137 Een belangrijk verschil is 
bijvoorbeeldd dat onderzoekers in eerstgenoemde situatie ten aanzien van de in het on-
derzoeksbestandd opgeslagen gegevens rechtstreeks zijn gebonden aan de regels van het 
medischh beroepsgeheim (zie ook paragraaf 5.6.1). 

Dee WGBO omvat in verband met verstrekking van gegevens aan 'externe' wetenschap-
pelijkk onderzoekers een expliciete regeling. Deze regeling wordt gevormd door art. 7: 457 
enn 458 BW. Deze bepalingen zijn te beschouwen als 'lex specialis' ten opzichte van de 
algemenee bepalingen in de WBP (art. 23, eerste lid, onder a, en tweede lid WBP).138 Kern 
vann deze regeling is dat het verzamelen van patiëntengegevens uit medische dossiers 
doorr (externe) wetenschappelijk onderzoekers in beginsel alleen geoorloofd is op basis 

1355 Zie ook Roscam Abbing 1992, p. 13; Gevers 1996a, p. 24-25. Een bezwaarregeling spoort met 
Aanbevelingg R (97) 5 van de Raad van Europa en het daarin neergelegde principe dat eventuele be-
zwarenn van de patiënt tegen gebruik van zijn gegevens voor eigen wetenschappelijk onderzoek be-
horenn te worden gerespecteerd. 

1366 In vergelijkbare zin Gevers die in verband met eigen wetenschappelijk onderzoek waarbij te 
verwachtenn is dat het onderzoek met patiëntengegevens (al dan niet in combinatie met analyse van 
lichaamsmateriaal)) voorspellende informatie oplevert een toestemmingssysteem bepleit; Gevers 
1996a,, p. 53. 

1377 Om een eenduidige uitleg van het begrip'rechtstreekse betrokkenheid' (op landelijke niveau) te 
bevorderenn zouden in (op wetenschappelijk onderzoek toegesneden) zelfregulering criteria kunnen 
wordenn ontwikkeld. 

1388 Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 126. 
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vann (voorafgaande, gerichte en vrije) toestemming van betrokken patiënten (art. 7: 457 
BW).. Om het onderzoek niet onevenredig te belemmeren is in de WGBO ruimte gecre-
ëerdd om in bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden van het toe-
stemmingsvereistee af te wijken (art. 7: 458 BW). Voor een uitvoerige beschrijving van 
dezee regeling (en haar voorgeschiedenis) zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.4.4. 

Inn deze paragraaf zal worden ingegaan op de artikelen 7: 457 en 458 BW en de proble-
menn die zich bij toepassing van deze artikelen in de praktijk (kunnen) voordoen. Zoals 
aangegevenn in paragraaf 5.2.2 is men bij verzameling en verdere verwerking van niet-
herleidbaree patiëntengegevens voor wetenschappelijk onderzoek (in de zin van de WBP) 
niett aan algemene en bijzondere privacyregels, waaronder de in deze paragraaf te be-
handelenn WGBO-regeling, gebonden; voor veel wetenschappelijk onderzoek is de ver-
zamelingg van persoonsgegevens niettemin onontbeerlijk.139 Overigens vinden artsen en 
onderzoekerss de vraag of gegevens al dan niet herleidbaar zijn in de zin van de privacy-
wetgevingg een lastig punt en bestaat hierover tamelijk veel onduidelijkheid en verschil 
vann inzicht, zo blijkt uit het evaluatieonderzoek inzake de WGBO.140 

Hieronderr zal eerst op het in art. 7: 457 BW neergelegde toestemmingsvereiste (a) wor-
denn ingegaan, vervolgens op de in art. 458, eerste lid neergelegde uitzonderingen op het 
toestemmingsvereistee (b) en ten slotte op de voorwaarden die gelden wanneer een be-
roepp op deze uitzonderingen worden gedaan (c). 

aa Het toestemmingsvereiste (art 7:457 lid 1 BW) 

Dee regel dat voorafgaande aan gegevensverstrekking toestemming van de patiënt moet 
zijnn verkregen, vloeit voort uit de geheimhoudingsplicht van de hulpverlener, neerge-
legdd in art. 7: 457 BW (zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.4.1). Kent de WGBO niet de eis van 
schriftelijkee toestemming, voor veronderstelde toestemming is bij verstrekking van 
gegevenss voor wetenschappelijk onderzoek geen ruimte. Maar is eenmaal uitdrukkelijke 
toestemmingg van de betrokkene verkregen, dan staat aan het wetenschappelijk gebruik 
vann patiëntengegevens in principe niets meer in de weg. Omdat de toestemmingsrege-
ling,, zoals hieronder nog zal blijken, nogal wat kwetsbare punten kent, kan men zich 
afvragenn of deze voorwaarde - als allesomvattende rechtswaarborg - de betrokkene wel 
voldoendee in zijn belangen beschermt (zie ook hoofdstuk 6, paragraaf 6.3). 

Dee betrokkene dient, alvorens zijn toestemming wordt gevraagd, over de voorgenomen 
verstrekkingg te worden geïnformeerd. Dit laatste zal in de praktijk van het medisch-we-
tenschappelijkk onderzoek niet altijd mogelijk zijn (betrokkene is overleden of onvind-
baar;; het gaat om zeer grote aantallen betrokkenen). Daarom is door de wetgever voor-
zienn in de hierna te bespreken uitzonderingen op het toestemmingsvereiste. 
Eenn ander punt is welke informatie aan betrokkenen moet worden verstrekt. De rege-
ringg meent dat voldoende informatie is gegeven wanneer de betrokkene weet wat hij in 

1399 Zoals bijv. longitudinale studies naar de incidentie van kanker, chronische aandoeningen e.d.. Zie 
bijv.. ook explanatory memorandum, par. 6 Aanbeveling R (83) 10: "Personal data frequently play an 
important,, if not vital, role in research". 

1400 Dute e.a. 2000, p. 329-330 en 371-372. 
1411 Dit staat er niet aan in de weg om in bijzondere situaties (zoals bij verstrekking van genetische gege-

venss en/of direct herleidbare gegevens) de toestemming schriftelijk vast te leggen; in deze in ook de 
toelichtingg op (art. 4.1 van) de Gedragscode Gezondheidsonderzoek. 
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redelijkheidd kan verwachten indien hij toestemming geeft voor gebruik van zijn gege-
venss voor wetenschappelijk onderzoek.142 Belangrijke elementen zijn aard, inhoud en 
doell  van het onderzoek, het belang daarvan en de te verwachten periode van onder-
zoek.. In de praktijk van gegevensverstrekking is de omvang van de informatieplicht, 
ondankss uitwerking ervan in de Gedragscode Gezondheidsonderzoek, niet altijd even 
duidelijk,, aldus het evaluatierapport inzake de WGBO.144 Een mogelijke verklaring hier-
voorr is dat artsen nog onvoldoende op de hoogte zijn van het bestaan van de Gedragsco-
de. . 
Eenn ander punt is dat de te verstrekken informatie - wil sprake zijn van een rechtsgel-
digee toestemming - voldoende specifiek moet zijn. Zoals aangegeven in hoofdstuk 4 
(paragraaff  4.4.4.) is een zeer globale, onbepaalde toestemmingsvraag voor gebruik van 
gegevenss voor wetenschappelijk onderzoek (als ware het een blanco volmacht) bij aan-
vangg van een behandeling onvoldoende. Een belangrijke voorwaarde voor een rechts-
geldigee toestemming is dat zij voldoende gericht is. Er zijn binnen het medisch-weten-
schappelijkk onderzoek evenwel situaties denkbaar, zoals bij het aanleggen van onder-
zoeksregistratiess zonder dat specifieke onderzoeksprojecten bekend zijn, waarin aan 
patiëntenn slechts algemene informatie kan worden gegeven. Dergelijke praktijken staan, 
zoalss zojuist aangegeven, op gespannen met het toestemmingsvereiste zoals neergelegd 
inn art. 7:457 BW. 
Al ss knelpunt bij het (vragen van toestemming en) verstrekken van informatie wordt 
ookk wel naar voren gebracht de potentiële schade die aan mensen wordt toegebracht 
doorr hen (mogelijk na lange tijd) met hun ziekte(geschiedenis) te confronteren.145 Dit 
roeptt de vraag op of de informatieplicht in conflict kan komen met de verantwoorde-
lijkheidd ('therapeutische exceptie') van de hulpverlener in uitzonderlijke situaties 
bepaaldee informatie achter te houden indien daarmee kennelijk ernstig nadeel voor de 
patiëntt kan worden voorkomen? Deze vraag geldt ook de situatie dat een hulpverle-
nerr in het kader van 'eigen' wetenschappelijk onderzoek gegevens van zijn patiënten 
verzameltt of extra gegevens via ondervraging of observatie in het kader van weten-
schappelijkk onderzoek vastlegt. De 'therapeutische exceptie' is echter bedoeld voor 
hett - tijdelijk en in uitzonderlijke gevallen - achtergehouden van informatie die 
schadee kan toebrengen aan de patiënt.146147 De regering geeft als voorbeeld de situatie 
waarinn het meedelen van een zeer ongunstige prognose aan een patiënt die in een 
labielee psychische toestand verkeert, zou kunnen leiden tot een ernstige crisis bij die 
patiënt,, resulterend in een poging tot zelfdoding.148 Beroept een patiënt zich op zijn 
inzagerechtt (een zelfstandig, los van de behandeling staand privacyrecht), dan is voor 

1422 Kamerstukken II1992/93,21 561, nr. 15, p. 9. 
1433 Zie ook de Gedragscode Gezondheidsonderzoek die op dit punt nadere invulling geeft aan de 

WGBOO en waarin nog een aantal nuttige elementen wordt genoemd waarover betrokkene moet 
wordenn geïnformeerd (art. 4.1) zoals dat het onderzoek niet kan worden uitgevoerd met anonieme 
gegevenss (en de reden waarom dit niet kan), dat de behandelend arts wil meewerken aan het voor-
genomenn onderzoek en dat de onderzoeker een onderzoeksprotocol hanteert dat kan worden inge-
zien. . 

1444 Dute e.a. 2000, p. 345. 
1455 Idem. 
1466 Leenen 2000, p. 197-198; Hulst 1997, p. 47. 
1477 Dit komt ook tot uitdrukking in de omschrijving van de therapeutische exceptie in (art. 448, derde 

lidd van) de WGBO: "De hulpverlener mag de patiënt bedoelde inlichtingen slechts onthouden voor 
zoverr het verstrekken ervan kennelijk ernstig nadeel voor de patiënt zou opleveren. (...). De inlich-
tingenn worden de patiënt alsnog gegeven zodra bedoeld nadeel niet meer te duchten is. (...)". 

1488 Kamerstukken II1989/90,21 561, nr. 3, p. 30. 
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toepassingg van de therapeutische exceptie geen plaats. Volgens dezelfde lij n redene-
rend,, kan een recht op informatieverstrekking bij gebruik van gegevens voor weten-
schappelijkk onderzoek evenmin met een beroep op de therapeutische exceptie opzij 
wordenn gezet. Hierbij moet worden aangetekend dat er wel enige ruimte is om het 
informerenn (en vragen van toestemming) in het kader van gegevensverstrekking ten 
behoevee van wetenschappelijk onderzoek achterwege te laten, maar hiertoe biedt niet 
dee therapeutische exceptie doch één van de hierna te bespreken (in art. 7: 458 BW 
neergelegde)) uitzonderingen een grondslag. 
Kann een patiënt een eenmaal gegeven toestemming ook weer intrekken? Formeel ge-
sprokenn heeft deze daartoe het recht en zou hij daarover ook geïnformeerd moeten wor-
den.. Of degene om wiens gegevens het gaat ook kan bewerkstelligen dat zijn gegevens 
wordenn verwijderd, is echter zeer de vraag. Alleen wanneer een onderzoeker de desbe-
treffendee gegevens nog niet heeft verwerkt tot geaggregeerde resultaten en/of beschikt 
overr direct tot die persoon te herleiden gegevens zal het intrekken van toestemming ook 
praktischee gevolgen hebben. Kan, wanneer vernietiging of verwijdering van gegevens 
vann een betrokkene die zijn toestemming intrekt nog wel mogelijk is, ook worden vol-
staann met anonirnisering van desbetreffende gegevens? Volgens de toelichting op de 
Gedragscodee Gezondheidsonderzoek is dat laatste een legitieme oplossing. Deze conclu-
siee volgt ook uit paragraaf 5.4.1 aangezien hierin het standpunt is ingenomen dat bewa-
ringg van patiëntengegevens in niet-herleidbare vorm te allen tijde is toegestaan. 
Enn ten slotte: het is niet de wetenschappelijk onderzoeker die de gegevens verzamelt, 
maarr de hulpverlener die - alvorens hij op het verzoek tot inzage of verstrekking van de 
benodigdee gegevens ingaat - de patiënt met de toestemmingsvraag behoort te benaderen 
enn derhalve ook informatie moet verschaffen (de onderzoeker die de gegevens nodig 
heeft,, kan hem daarbij uiteraard wel de nodige ondersteuning bieden). In die zin is de 
wetenschappelijkk onderzoeker grotendeels afhankelijk van de bereidwilligheid van de 
hulpverlenerr (in deze rol ook wel aangeduid als 'zaakwaarnemer') om aan onderzoek 
'meee te werken'. Problemen die in dit verband kunnen spelen zijn bijvoorbeeld dat per-
soonlijkee opvattingen van een hulpverlener over de doelstelling, de zinvolheid of de 
gevolgenn van een onderzoek ertoe kunnen leiden dat hij geen medewerking verleent;151 

ookk de omstandigheid dat het onderzoek niet op ethische aanvaardbaarheid is getoetst of 
mett direct herleidbare gegevens wordt uitgevoerd kan blijkens de evaluatie van de 
WGBOO voor hulpverleners aanleiding zijn geen medewerking aan een onderzoek te ver-
lenen.1522 De situatie dat hulpverleners betrokkenen om toestemming vragen, brengt overi-
genss weer een ander probleem met zich, namelijk dat patiënten aan wie toestemming 
wordtt gevraagd zich vanwege hun afhankelijkheidsrelatie niet voldoende vrij voelen 
verstrekkingg van hun gegevens voor onderzoek te weigeren (zie verder hoofdstuk 6, 
paragraaff  6.3.2). 

1499 Leenen 2000, p. 260. 
1500 Vgl. (bijv.) Frankrijk waarin de therapeutische exceptie wel een rechtsgrond biedt om in het kader 

vann medisch-wetenschappelijk onderzoek informatie achter te houden. In de Franse privacywet 
(Wett nr. 78/17 'relative a 1'informatique, aux fichiers et aux libertés') is in het hoofdstuk dat de ge-
automatiseerdee verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van medisch-wetenschappelijk on-
derzoekk regelt een dergelijke bepaling opgenomen: art. 40, vijfde lid hoofdstuk V bis, Wet nr. 78/17 
(toegevoegdd bij wet nr. 94-548 van 1 juli 1994, art. 1). 

1511 Vuijsje 1992, p. 73. 
1522 Dute e.a. 2000, p. 328-329. 
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bb Situaties die afwijking van het toestemmingsvereiste rechtvaardigen (art. 7:458 lid 1 BW) 

Doorr onderzoekers in binnen- en buitenland wordt met een zekere regelmaat gewe-
zenn op het probleem dat belangrijk medisch-wetenschappelijk onderzoek (soms zelf 
ernstig)) wordt belemmerd indien onverkort aan toestemming (of 'informed consent') 
wordtt vastgehouden.1 Zo kan bijvoorbeeld een hoog weigeringspercentage onder (be-
paaldee categorieën) betrokkenen de validiteit van de onderzoeksresultaten aantasten. De 
uitzonderingsbepalingg leek aanvankelijk weinig ruimte te laten voor afwijking van het 
toestemrningsvereiste;; na een uitvoerige gedachtewisseling met de onderzoekswereld 
werdd vlak voor de parlementaire goedkeuring van de WGBO een ruimere uitzonde-
ringsbepalingg ingevoegd (zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.4.4). De vraag is of deze voldoen-
dee ruimte laat voor de uitvoering van medisch-wetenschappelijk onderzoek zonder aan 
adequatee bescherming van de privacy af te doen. 

Inn art. 7: 458, eerste lid BW worden twee situaties beschreven waarin de hulpverlener 
zonderr toesteinming van betrokkenen gegevens kan verstrekken aan onderzoekers: toe-
stemmingg is in redelijkheid niet mogelijk; en toestemming kan in redelijkheid niet wor-
denn verlangd, gelet op de aard en het doel van het onderzoek. In de eerste situatie moe-
tenn met betrekking tot de uitvoering van het onderzoek zodanige waarborgen worden 
getroffenn dat de persoonlijke levenssfeer niet onevenredig wordt geschaad. In de 
tweedee situatie moeten de gegevens alvorens verstrekking aan onderzoekers plaats-
vindt,, worden gecodeerd; dat dient herleiding tot individuele personen redelijkerwijs te 
voorkomen.. In beide situaties geldt bovendien een aantal bijkomende voorwaarden. 
Zoalss eerder aangegeven, is de hulpverlener die de gegevens voor onderzoek of statistiek 
verstrektt formeel verantwoordelijk voor juiste toepassing van de WGBO-bepalingen, 
waaronderr art. 7:458 BW. Niettemin speelt de onderzoeker bij concrete naleving van (de 
verschillendee onderdelen van) deze bepaling een belangrijke rol. 

Alvorenss op de in art. 458 neergelegde uitzonderingen en voorwaarden in te gaan, is 
eropp te wijzen dat uit de evaluatie van de WGBO naar voren is gekomen dat betrokken 
onderzoekerss deze ingewikkeld vinden en soms te restrictief.154 Er zijn uit dat onderzoek 
evenwell  geen berichten naar buiten gekomen dat wetenschappelijk onderzoek op struc-
turelee of onevenredige wijze wordt belemmerd.155 

HetHet vragen van toestemming is in redelijkheid niet mogelijk (art. 458 lid 1, onder a) 
Dezee eerste uitzonderingsgrond ziet op situaties waarin personen wier gegevens voor 
wetenschappelijkk onderzoek nodig zijn niet om toestemming kan worden gevraagd. Eerst 
enn vooral is zij bedoeld voor de situatie dat betrokken patiënten feitelijk onbereikbaar 
zijn,, bijvoorbeeld omdat ze zijn verhuisd of overleden.156 Een beroep op deze uitzonde-
ringg ligt in de rede indien hieraan een redelijke mspanning van de hulpverlener (tot bij-
voorbeeldd het achterhalen van het adres) is voorafgegaan. 

1533 Internationaal o.a.: Goodwin 1993; Wald & Law e.a. 1994; Melton 1997; Lowrance 2003, p. SI: 4-5. 
Nationaall  o.a.: Mastboom 1989; Vandenbroucke 1991a; Vandenbroucke 1991b; Strieker 1996; Knott-
neruss 1997, p. IV: 91-192; Vandenbroucke & Grobbee 1998, p. 1649; Armé 2000, p. 289. 

1544 Dute, Van der Koelen & Friele 2003, p. 100. 
1555 Dute e.a. 2000, p. 373. 
1566 Bij patiënten die zijn overleden is geen plaatsvervangende toestemming van de nabestaanden ver-

eist.. Uitgangspunt is dat na de dood de zwijgplicht van de arts blijf t gelden en dat nabestaanden de 
artss hiervan niet kunnen ontheffen. 
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Daarnaastt biedt deze uitzonderingsgrond ruimte voor situaties waarin wetenschappelijk 
onderzoekk vanwege de ernst van de aandoening van groot belang is, maar het vragen 
vann toestemming zo belastend kan zijn voor een patiënt, dat dientengevolge psychische 
schadee moet worden gevreesd.157 Voor de hulpverlener (die voornemens is de gegevens 
tee verstrekken) zal moeten vaststaan dat de patiënt onvoldoende in staat moet wor-
denn geacht om zijn belangen naar behoren te behartigen (in dit geval: het geven van 
toestemmingg voor het gebruik van zijn gegevens). In de visie van de regering mag dit 
niett te snel worden aangenomen.158 In dit licht rijst de vraag of art. 458, eerste lid onder a 
ruimtee laat voor de gang van zaken bij een studie naar het gebruik van humaan hypofy-
sairr groeihormoon en het optreden van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob. In deze studie 
werdd aan geen van de betrokkenen toestemming gevraagd om onrust bij hen te voorko-
men.1599 De onderzoekers voerden indertijd aan dat "het vroegtijdig bekendmaken van 
eenn dergelijk onderzoek tot grote onrust zou leiden op een tijdstip dat nog geen enkele 
geruststellingg kon worden geboden".160 Een dergelijke redenering zou echter in vele 
situatiess kunnen opgaan waardoor onderhavige uitzondering potentieel wel een heel 
ruimee betekenis krijgt. Men dient er in ieder geval voor te waken dat 'psychische schade' 
all  te gemakkelijk als grond voor afwijking van het toestemmingsvereiste wordt aange-
grepen.. Niet verenigbaar met de strekking van deze bepaling lijk t mij dat zij wordt ge-
bruiktt om gegevens van een bepaalde (patiënten)groep systematisch zonder hun toe-
stemmingg aan onderzoekers te verstrekken. Los van deze discussie lijk t het zinnig dat 
wordtt onderzocht in hoeverre patiënten in dergelijke situaties aan hun toestemmings-
rechtt willen vasthouden. 

Bijj  een gegevensverstrekking in deze eerste situatie geldt voorts dat met betrekking tot 
dee uitvoering van het onderzoek zodanige waarborgen zijn getroffen dat de persoon-
lijk ee levenssfeer niet onevenredig wordt geschaad. Hier valt vooral te denken aan 
maatregelenn met betrekking tot de toegang tot onderzoeksbestanden, verplichte ge-
heimhoudingg door onderzoekers en publicatie van de onderzoeksresultaten (deze 
kwestiess worden besproken in paragraaf 5.6). Deze verplichtingen rusten niet op de 
hulpverlener,, maar op de onderzoeker die de gegevens verzamelt en verwerkt. Ove-
rigenss draagt de hulpverlener wel een zekere verantwoordelijkheid voor de wijze 
waaropp onderzoekers met gegevens omgaan: hij zal moeten nagaan of een onderzoe-
kerr in adequate privacywaarborgen voorziet. Om hem in die taak tegemoet te komen, 
heeftt de Commissie Kordes voorgesteld een systeem van certificering van professio-
nelee onderzoekers en onderzoeksinstellingen in het leven te roepen.161 Contractuele 
afsprakenn met onderzoekers waarin onder meer is vastgelegd dat zij zich houden aan 
dee regels van de Gedragscode Gezondheidsonderzoek lijken in dit verband eveneens 
vann belang. 

HetHet vragen van toestemming kan in redelijkheid niet worden verlangd (art. 458 lid 1, onder b) 
Welkee ruimte biedt deze tweede uitzondering? Het criterium is dat toestemming niet 
kann worden verlangd in het licht van het bijzondere karakter van een bepaald onder-

1577 Art. 6.1 onder a Gedragscode Gezondheidsonderzoek reikt in verband met de inschatting van 
eventuelee psychische schade de volgende factoren aan: de aard/ernst van de aandoening en eventu-
elee overige omstandigheden; en de lengte van de periode tussen het moment dat het onderzoek zich 
aandientt en het laatste behandelcontact. 

1588 Kamerstukken II1992/93,21 561, nr. 15, p. 34-35. 
1599 Zie hierover Eggink & Brom 1997, p. 81-82. 
1600 Strieker & Rikken e.a. 1997, p. 98. 
1611 Commissie Kordes 1997, p. 29. 
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zoek.. De regering noemt als voorbeeld dat zulke grote aantallen patiënten bij een on-
derzoekk zijn betrokken dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat inspanningen 
wordenn gedaan om al deze patiënten te bereiken of dat een onderzoek van zodanige 
aardd is dat het vragen van toestemming zou leiden tot selectieve respons en daarmee 
tott mogelijke vertekening van de onderzoeksresultaten.162 Ook is te denken aan het 
trekkenn van een steekproef uit een omvangrijke patiëntenpopulatie; het is dan on-
doenlijkk om alle personen van wie het dossier in het kader van een steekproeftrekking 
moett worden ingezien om toestemming te vragen.163 

Err zijn onderzoekers die van mening zijn dat het vragen van toestemming - omdat hier-
aann kosten en inspanningen zijn verbonden - in beginsel ieder onderzoek onmogelijk 
maakt.1644 Onderhavige uitzondering ziet echter - zo is ook de strekking van de toelichting 
vann de regering - op bijzondere, met een bepaald onderzoek verbonden omstandighe-
den,, zoals hele grote aantallen patiënten of mogelijk gevaar van selectieve respons en 
vertekeningg van onderzoeksresultaten. 

Voortss geldt in deze tweede uitzonderingssituatie dat de gegevens in zodanige vorm 
wordenn verstrekt dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs wordt voor-
komen.. De wetgever doelt met deze formulering op de verstrekking van zogenaamde 
gecodeerdegecodeerde gegevens (ook al komt dit begrip in de wettekst zelf niet voor). Blijkens de 
toelichtingg dienen maatregelen te worden genomen die tot gevolg hebben dat de on-
derzoekerr of het onderzoeksinstituut, behalve over de (gecodeerde) gegevens, niet 
tevenss over de sleutel beschikt waarmee tot directe herleiding kan worden overge-
gaan.1655 Hier is het primair de hulpverlener of een door deze ingeschakelde intermedi-
airee organisatie of 'trusted third party' die voor desbetreffende maatregelen zorg 
dientt te dragen. Zeker in dat laatste geval ligt het voor de hand dat tussen verstrekker 
(dee hulpverlener), intermediaire organisatie en ontvanger (de onderzoeker) een over-
eenkomstt wordt gesloten.166 

Hett is niet geheel duidelijk welke status de wetgever aan gecodeerde gegevens toe-
kent.1677 Enerzijds wordt in de toelichting op deze uitzonderingsgrond (neergelegd in 
dee vierde nota van wijziging) aangegeven dat gegevens "(...) ten aanzien waarvan in 
verbandd met hun mogelijke herleidbaarheid compenserende maatregelen zijn geno-
men""  in beginsel herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen in de zin van 
dee (toenmalige) Wet persoonsregistraties. Wanneer deze gegevens echter zodanig 
(lees:: irreversibel) zijn gecodeerd dat herleiding redelijkerwijs niet mogelijk is, is geen 
sprakee van persoonsgegevens en valt verstrekking van dergelijke gegevens buiten het 
bereikk van de privacywetgeving, waaronder ook de WGBO-bepalingen. Vervolgens 
steltt de regering dat de waarborgen die in het kader van gegevenscodering worden 

1622 Kamerstukken II1993/94,21 561, nr. 20, p. 3-4 (vierde nota van wijziging). 
1633 De hierna te bespreken voorwaarde dat de gegevens in zodanige vorm toegankelijk zijn dat de 

onderzoekerr hieruit niet de identiteit van de patiënt kan opmaken, lijk t in deze situatie echter pro-
blematisch. . 

1644 Zie bijv. Brutel de la Rivière & Giard 1991, p. 1051. 
1655 Kamerstukken II1993/94,21 561, nr. 20, p. 4. 
1666 Idem. In (art. 5.2 van) de Gedragscode Gezondheidsonderzoek is bepaald dat bij verstrekking van 

gecodeerdee gegevens steeds een schriftelijke overeenkomst tussen hulpverlener en onderzoeker 
wordtt gesloten. Hierin worden verplichtingen neergelegd van de hulpverlener (bijv. dat deze de ge-
vraagdee gegevens voorafgaande aan de verstrekking ontdoet van identificerende kenmerken en zo-
danigg codeert, dat de onderzoeker de verkregen gegevens redelijkerwijs niet tot individuen kan 
herleiden)) en de onderzoeker (bijv. dat deze met de verkregen gegevensbestanden geen handelin-
genn verricht om individuen alsnog te kunnen identificeren). 

1677 In dezelfde zin Callens 1995, p. 374. 
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getroffenn van zodanige aard dienen te zijn dat hierdoor "(...) de geanonimiseerde, 
dochh in beginsel in de zin van artikel 1 van de Wet persoonsregistraties herleidbare 
gegevenss wat betreft het feitelijk resultaat op één lij n kunnen worden gesteld met 
gegevenss die in de zin van de Wet persoonsregistraties niet herleidbaar zijn". Door 
dezee passages wordt de indruk gewekt dat herleidbaarheid in de zin van de algemene 
privacywetgevingg iets anders is dan herleidbaarheid in de zin van de WGBO. Ook de 
oorspronkelijkee Gedragscode Gezondheidsonderzoek uit 1995 weerspiegelt deze 
tweeslachtigheid.. In die code vormden gecodeerde gegevens een zogenaamde 'tus-
sencategorie'' waarop de algemene privacywetgeving doorgaans niet, maar de WGBO 
enn het medisch beroepsgeheim wel van toepassing zijn. In de huidige Gedragscode 
Gezondheidsonderzoekk (2004) is deze benadering (gelukkig) verlaten, maar wordt 
nogg steeds weinig duidelijkheid gegeven over de status van gecodeerde gegevens: 
"(...)) 'gecodeerde gegevens' [zijn] soms 'anoniem' en soms 'indirect identificerend'. 
Watt het geval is hangt mede af van de omstandigheden, zoals de middelen die de 
bezitterr ten dienste staan en de moeite die het kost om de gegevens tot een bepaalde 
natuurlijkee persoon te herleiden".168 

Datt de juridische status van gecodeerde gegevens onduidelijk is, heeft als belangrijk-
stee bezwaar dat zowel degenen die dit soort gegevens verwerken (hulpverleners en 
onderzoekers)) als degenen op wie die gegevens betrekking hebben (patiënten) in on-
zekerheidd verkeren over de toepasselijkheid van de privacywetgeving, waaronder de in 
dezee paragraaf besproken WGBO-bepalingen. Daarenboven bestaat het risico dat hulp-
verlenerss en onderzoekers in de praktijk te gemakkelijk zullen aannemen dat gecodeerde 
gegevenss geen persoonsgegevens (meer) zijn; dit kan voor hen immers belangrijke voor-
delenn opleveren, met name dat zij niet langer aan het - bij verstrekking van gegevens 
centraall  staande - toestemmingsvereiste gebonden zijn; zie verder hoofdstuk 6, paragraaf 
6.23. . 
Iss gegevenscodering in de praktijk van medisch-wetenschappelijk onderzoek steeds een 
mogelijkheid?? In veel situaties lijk t dit geen wezenlijke problemen op te leveren (waarbij 
menn zich wel kan afvragen of de codering ook wordt uitgevoerd conform de strekking 
vann art. 7: 458, eerste lid, onder b; wezenlijk is dat de onderzoeker of een van zijn mede-
werkerss geen direct identificerende gegevens van betrokkenen onder ogen krijgt). Uit de 
evaluatiee van de WGBO komt echter naar voren dat er situaties zijn waarin gegevensco-
dering,, voorafgaand aan de gegevensverstrekking, geen optie is omdat dit te tijdrovend 
iss of een onevenredige inspanning van de hulpverlener vergt. Onderzoekers zijn in dit 
opzichtt afhankelijk van de hulpverlener of instelling die over de relevante medische ge-
gevenss beschikt.169 Als concrete voorbeelden worden genoemd onderzoek waarbij eerst 
eenn steekproef moet worden getrokken (zie hiervoor), onderzoek waarbij de hulpverle-
nerr niet in staat is tot een verantwoorde gegevensselectie en de onderzoeker zelf een 
dossierr en/of operatie- en PA-verslagen zal moeten inzien en onderzoek waarin gege-
venss uit verschillende gegevensbronnen met elkaar in verband moeten worden ge-
bracht.1700 Het lijk t hier evenwel te gaan om een althans grotendeels technisch probleem 
datt met de ontwikkeling van nieuwe IT en de komst van het elektronisch patiëntendos-
sierr oplosbaar zou moeten zijn. 

1688 Toelichting Gedragscode Gezondheidsonderzoek 2004, p. 5. 
1699 Wanneer van gegevenscodering wordt afgezien, is een beroep op art. 7: 458 BW, eerste lid, onder b 

niett mogelijk. 
1700 Dute e.a.. 2000, p. 348-349 en p. 373; zie ook Coebergh 1994, p. 836. 
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cc Bijkomende voorwaarden bij afwijking van het toestemmingsvereiste (art. 7:458 lid 2 BW) 

Err geldt op grond van art. 7: 458, tweede lid BW een drietal bijkomende voorwaarden 
waaraann iedere gegevensverstrekking zonder toestemming van de betrokkene behoort te 
voldoen:: het onderzoek dient een algemeen belang; het onderzoek kan niet zonder de 
desbetreffendee gegevens worden uitgevoerd; en de betrokken patiënt heeft tegen een 
verstrekkingg niet uitdrukkelijk bezwaar gemaakt.171 

HetHet onderzoek dient een algemeen belang 
Eenn eerste voorwaarde is dat met (de verzameling van gegevens voor) het betreffende 
onderzoekk een algemeen belang wordt gediend. Probleem met betrekking tot het begrip 
'algemeenn belang' is dat het moeilijk objectief is te duiden.172 In zijn algemeenheid zal het 
moetenn gaan om bevordering en/of bescherming van de volksgezondheid. Bij onderzoek 
datt uitsluitend omwille van commerciële of industriële belangen of uit persoonlijk hob-
byismee plaatsvindt, is aan deze maatstaf niet voldaan.173 Maar dient al het wetenschappe-
lij kk onderzoek dat vermeerdering van kennis beoogt op het terrein van de volksgezond-
heidd een algemeen belang? Of dient onderzoek dat is gericht op medische diagnostiek en 
behandelingg eerder een algemeen belang dan beleidsgericht onderzoek (dat wil zeggen 
onderzoekk ten behoeve van planning, financiering en beleid op het terrein van de volks-
gezondheid)?? De regering heeft tijdens de parlementaire behandeling van de WGBO 
gesteldd dat met een onderzoek het algemeen belang voldoende is gediend indien "er een 
redelijkee mate van waarschijnlijkheid (...) [is] dat een groep van enige omvang daarbij 
eenn aanzienlijk voordeel kan hebben".174 In de literatuur is - ruim voor inwerkingtreding 
vann de WGBO - op het belang van nadere criteria gewezen,1 doch deze lijken niet tot 
ontwikkelingg gekomen.176 In de praktijk is men geneigd onderzoek snel in het algemeen 
belangg te achten.1 

HetHet onderzoek kan niet zonder desbetreffende gegevens worden uitgevoerd 
Eenn tweede vereiste houdt in dat onderzoekers de noodzaak van het gebruik van geco-
deerdee of direct identificerende gegevens moeten kunnen verantwoorden. Toetssteen 
dientt daarbij te zijn of het onderzoek niet op een wijze kan worden uitgevoerd waarbij de 
privacyy van degene wiens gegevens het betreft minder in het geding is, bijvoorbeeld 
doorr geanonimiseerde of gecodeerde gegevens te gebruiken.178 Onderhavige voorwaarde 
volgtt overigens ook uit de algemene privacywetgeving: verzameling (en verwerking) 
vann persoonsgegevens mag in het licht van de doelstelling van de gegevensverwerking 
niett bovenmatig zijn (art. 11, eerste lid WBP). Of deze voorwaarde in de onderzoeks-
praktijkk zorgvuldig wordt toegepast is moeilijk te zeggen. In het evaluatierapport van de 

1711 Een laatste bijkomende voorwaarde (die in deze paragraaf niet afzonderlijk wordt besproken) is dat 
iederee afwijking van het toestemmingsvereiste moet worden aangetekend in het medisch dossier 
(art.. 7: 458, derde lid). De evaluatoren van de WGBO konden overigens vanwege het ontbreken van 
betrouwbaree cijfers niet vaststellen in hoeverre deze verplichting in de praktijk wordt nageleefd. 
Dutee e.a. 2000, p. 367. 

1722 Roscam Abbing 1988, p. 110. 
1733 Leenen 2000, p. 266; Sluyters & Biesaart 1995, p. 117. 
1744 Kamerstukken II 1991 /92,21 561, nr. 11, p. 47. 
1755 Roscam Abbing 1988, p. 124-125. 
1766 Dute e.a. 2000, p. 367. 
1777 Idem. 
1788 Zie ook art. 2.4 Gedragscode Gezondheidsonderzoek waarin dit principe nader is uitgewerkt. 
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WGBOO wordt gesteld dat dit uitgangspunt voor onderzoekers dermate vanzelfsprekend 
iss dat het ook zonder wetsbepaling zou gelden.179 

DeDe betrokkene heeft tegen verstrekking geen uitdrukkelijk bezwaar gemaakt 
Eenn laatste voorwaarde is dat de betrokkene geen uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt 
tegenn verstrekking van zijn gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Een dergelijke 
wilsuitingg hoeft niet te worden gemotiveerd.180 Deze eis impliceert dat de patiënt in ieder 
gevall  adequate informatie moet hebben ontvangen over het voorgenomen gebruik van 
zijnn gegevens voor wetenschappelijk onderzoek en de mogelijkheid daartegen bezwaar 
tee maken. Ook al rust onderhavige informatieplicht formeel niet op de onderzoeker, 
maarr op de beroepsbeoefenaar of instelling die te maken krijgt met verzoeken om gege-
vensverstrekking,, zij zullen - net als bij naleving van het toestemmingsvereiste - een be-
langrijkee ondersteunende rol kunnen spelen. 
Welkee informatie moet aan patiënten worden verstrekt en dient deze geïndividualiseerd 
tee zijn? De Gedragscode Gezondheidsonderzoek gaat uit van het verstrekken van alge-
menee informatie (bijvoorbeeld neergelegd in een schriftelijke informatiefolder) aan iedere 
patiëntt die met de hulpverlening binnen een instelling in aanraking komt (art. 2.7). Pati-
ëntenn moeten worden geïnformeerd over het feit dat de instelling of beroepsbeoefenaar 
naastt patiëntenbehandeling ook andere taken heeft, zoals wetenschappelijk onderzoek, 
datt voor het verrichten van die taken patiëntengegevens worden gebruikt, dat de patiënt 
dee mogelijkheid heeft tegen het gebruik van zijn gegevens voor medisch-wetenschappe-
lij kk onderzoek bezwaar te maken en dat bij de beroepsbeoefenaar of binnen de instelling 
inlichtingenn kunnen worden verkregen over het maken van bezwaar. Terwijl de ge-
dragscodee uitgaat van algemene informatie aan alle patiënten, lijk t in de praktijk ook 
sprakee van individuele informatieverstrekking door hulpverleners.181 Dit roept de vraag 
opp wat de wetgever bij het formuleren van onderhavige voorwaarde voor ogen heeft 
gestaan.. De regering lijk t met haar summiere toelichting op deze voorwaarde, namelijk 
datt maatregelen moeten worden getroffen teneinde betrokkenen in kennis te stellen van 
hunn bezwaarmogelijkheid,182 in ieder geval ruimte te laten voor de wijze van 
informatieverstrekkingg zoals voorgeschreven door de Gedragscode Gezondheidsonder-
zoek.. Bij een geïndividualiseerde informatieverstrekking zou een bezwaarmogelijkheid 
overigenss ook dicht bij (de vormgeving van) een toesternmingsrecht uitkomen waardoor 
dee via art. 458 gecreëerde ruimte voor de uitvoering van het onderzoek grotendeels ver-
lorenn zou gaan. 

dd Kegels met betrekking tot wilsonbekwamen 

Hoee moeten de artikelen 7: 457 en 458 BW worden toegepast indien betrokkenen wilson-
bekwaamm zijn? Voor minderjarigen beneden de twaalf jaar geldt dat de ouders of voogd 
dee uit de behandelingsovereenkomst voortvloeiende rechten (en plichten) uitoefenen, 
waaronderr het geven van (geïnformeerde) toestemming of het maken van bezwaar in 
verbandd met het verstrekken van gegevens van hun kind voor wetenschappelijk onder-
zoekk (zodra de betrokken minderjarige beslissingsbevoegd is, kan deze - voor zover 
technischh mogelijk - alsnog zijn toestemming intrekken of bezwaar maken). Vanaf twaalf 
jaarr hebben minderjarigen een zelfstandig recht op geheimhouding en kunnen zij de uit 

1799 Dute e.a. 2000, p. 367. 
1800 Kamerstukken II1991 /92,21 561, nr. 20, p. 4. 
1811 Dute e.a. 2000, p. 369. 
1822 Kamerstukken II1991/92,21 561, nr. 20, p. 5. 
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dee artikelen 457 en 458 voortvloeiende aanspraken zelfstandig uitoefenen, mits zij als 
wilsbekwaamm kunnen worden beschouwd (zie hierna). Voor het verstrekken van infor-
matiee aan wetenschappelijk onderzoekers is met andere woorden louter hun toestem-
mingg vereist.183 Biedt deze regeling voldoende waarborgen of zou - net als bij medische 
behandelingbehandeling van minderjarigen in de leeftijdscategorie van twaalf tot zestien jaar (art. 7: 
450,, tweede lid BW) - naast toestemming van de minderjarige ook toestemming van zijn 
ouderss moeten gelden? Voor dat laatste valt wat te zeggen, mede gelet op het feit dat ook 
dee WMO voor deelname van deze categorie minderjarigen aan wetenschappelijk onder-
zoekk een dubbele toesternmingsregeling kent. 
Indienn een patiënt twaalf jaar of ouder is, maar niet in staat kan worden geacht om over 
verstrekkingg van zijn gegevens aan derden te beslissen,184 moet toestemming worden 
gevraagdd aan de wettelijk vertegenwoordiger. Volgens de WGBO is de door de rechter 
benoemdee vertegenwoordiger (curator of mentor) de eerste die voor deze taak in aan-
merkingg komt; bij afwezigheid van een benoemde vertegenwoordiger moet worden 
onderzochtt op de betrokkene zelf ten tijde van bekwaamheid - via een schriftelijke 
machtigingg - een vertegenwoordiger heeft aangewezen. Indien ook deze persoon ont-
breektt of niet wenst op te treden, komen de echtgenoot of 'levensgezel' en, in laatste in-
stantie,, de familie (ouder(s), kind, broer of zus) als vertegenwoordigers in beeld (art. 7: 
465,, derde lid BW). De persoon die de belangen van de wilsonbekwame patiënt behar-
tigt,, dient de zorg van een 'goed vertegenwoordiger' te betrachten, onder andere door de 
betrokkenee zoveel mogelijk bij de vervulling van zijn taak te betrekken. 
Dee artikelen 457 en 458 omvatten geen bijzondere (materiële) normen voor het verstrek-
kenn van gegevens van wilsonbekwamen zoals bijvoorbeeld in (art. 4 van) de WMO zijn 
neergelegd.11 Wel geldt bij afwijking van het toestemmingsvereiste het algemene vereiste 
datt de gegevens - dus ook gegevens van wilsonbekwamen - voor het onderzoek nood-
zakelijkk moeten zijn. Een strikte regeling, zoals die in de WMO is vervat, lijk t hier van-
wegee het ontbreken van vergelijkbare risico's in de sfeer van de lichamelijke en geeste-
lijk ee integriteit, niet nodig. Verder lijk t het mij gewenst dat ook bij verstrekking van 
patiëntengegevenss uit medische dossiers op basis van toestemming (art. 457) geldt dat 
alleenn gegevens van wilsonbekwamen beschikbaar worden gesteld indien dat voor 
hett betreffende onderzoek noodzakelijk is (zie verder hoofdstuk 6, paragraaf 6.4 en 
6.6.1). . 

1833 Kalkman-Bogerd 1995, p. 53. Op basis van art. 5 WBP mogen minderjarigen overigens pas vanaf 
zestienn jaar zelfstandig beslissen. 

1844 Het lijk t mij dat kinderen van twaalf of dertien jaar vaak nog niet bekwaam zijn om een dergelijke 
beslissingg te nemen. Formele vereisten om onbekwaamheid vast te stellen ontbreken in de WGBO. 
Dee bekwaamheidsvraag kan volgens Van Veen worden beantwoord door na te gaan of de betrok-
kenee "in staat is om de op zijn bevattingsvermogen afgestemde informatie te begrijpen naar de mate die voor 
dede aard en reikwijdte van de aan de orde zijnde beslissing noodzakelijk is en op basis daarvan een eigen be-
sluitt te nemen". Het in cursief weergegeven onderdeel is ontleend aan de definitie van een werk-
groep,, ingesteld om voor de praktijk een handreiking voor de beoordeling van onbekwaamheid op 
tee stellen; Van Veen 1995, p. 35-36. 

1855 Zie ook principe 5.5 Aanbevelingen R (97) 5 inzake bescherming van medische gegevens en principe 
6.33 Aanbeveling R (97) 18 inzake statistisch gebruik van persoonsgegevens die bepalen dat met de 
wensenn van wilsonbekwame personen die toch over (enig) bevattingsvermogen beschikken en 
dientengevolgee geïnformeerd moeten worden, rekening moet worden gehouden. 

1866 Art. 4 WMO stelt strengere eisen aan onderzoek met wilsonbekwamen: niet-therapeutisch onder-
zoekk mag alleen met deze groep worden uitgevoerd indien de risico's verwaarloosbaar en de be-
zwarenn minimaal zijn. 
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5.55 Secundaire gegevensverzameling: overige registraties als 
informatiebro n n 

Niett alleen medisch dossiers, maar ook andere registraties kunnen een bruikbare gege-
vensbronn zijn voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. Zo werd in paragraaf 53.1 al 
gewezenn op de GBA vanwege de daarin opgenomen etnische gegevens. Daarnaast zijn er 
landelijkee of regionale registraties met diagnostische, epidemiologische of andere medi-
schee gegevens die (inmiddels) louter een wetenschappelijke en/of beleidsdoelstelling 
dienen.. Bij de inrichting van dergelijke bestanden zijn veelal zogenaamde registrerende 
instellingenn betrokken, zoals het CBS, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM),, het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL) en 
Prismant.. Voorts kunnen medische gegevens die zijn verzameld in het kader van een 
arbeids-- of verzekeringsrelatie (en voor die doeleinden in medische registraties worden 
bewaard)) een potentiële informatiebron zijn voor wetenschappelijk onderzoek. 
InIn deze paragraaf staan de regels die gelden voor verzameling van persoonsgegevens uit 
zojuistt genoemde bronnen centraal. 

5.5.15.5.1 Verzameling van gegevens uit registraties met (voormalige) hulpverlenings-
gegevens gegevens 

Eenn deel van in het kader van de hulpverlening verzamelde gegevens belandt in regi-
stratiess die louter wetenschappelijke of statistische doeleinden dienen. De hierbij be-
trokkenn registrerende instellingen zijn hetzij op landelijk niveau georganiseerd, zoals 
hett CBS, de Nederlandse Kankerregistratie en Prismant (houder van meer dan hon-
derdd registraties), hetzij op regionaal niveau. Enkele belangrijke landelijke/ regionale 
registratiess zijn: 

doodsoorzakenregisterr van het CBS; 

Landelijkk Informatienetwerk van Huisartsen van het NIVEL; 

Landelijkee Medische Registratie, Landelijke Verloskundige Registratie, Landelijke 
Ambulantee Zorg Registratie en de Klinische Fysiotherapie Registratie van Prismant; 
Registratienett huisartsenpraktijken Limburg van de Universiteit van Maastricht; 
Nederlandsee Kankerregistratie. 

Hett aanleggen van dergelijke registraties wordt beheerst door de in de vorige para-
graaff  beschreven regels (secundaire gegevensverzameling; paragraaf 5.4).1 Welke 
regelss vormen het kader voor het verstrekken van gegevens uit deze registraties ('se-
cundairee registraties') voor wetenschappelijke doeleinden? Prealabele vraag is in hoe-
verree het medisch beroepsgeheim en de daarmee verband houdende WGBOregels op 
dergelijkee registraties van toepassing zijn. Zoals aangegeven in hoofdstuk 4, paragraaf 
4.4.11 strekt de zwijgplicht van de hulpverlener zich uit tot alle - de patiënt betreffende 
-- informatie die de hulpverlener in diens beroepsmatige relatie met de patiënt is toe-
vertrouwdd dan wel tijdens de behandelingsrelatie ter kennis is gekomen. Indien pa-
tiëntengegevenss worden opgenomen in aparte (voor bijvoorbeeld research bestemde) 

1877 Prismant verzamelt, registreert en verleent toegang tot gegevens, maar verricht zelf geen 
wetenschappelijkk onderzoek (zoals bijv. het RIVM). 

1888 Het aanleggen van een registratie hoeft niet noodzakelijkerwijs een verstrekking van gegevens aan 
derdenn te betekenen. Zo kan een hulpverlener onder hem rustende patiëntengegevens (die niet lan-
gerr noodzakelijk zijn voor de hulpverlening) bewaren voor wetenschappelijk onderzoek en statis-
tiek. . 
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registratiess en daarmee hun oorspronkelijke functie (zorgverlening) verliezen, zullen 
medischh beroepsgeheim en verschoningsrecht geen rechtstreekse werking meer heb-
ben.. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de voor de registratie verantwoordelijke 
instellingg (of onderzoeker die gegevens uit zo'n registratie ontvangt) zich tegenover 
politiee of justitie niet meer op een verschoningsrecht kan beroepen (zie ook paragraaf 
5.6.1).. Dit neemt niet weg dat het medisch beroepsgeheim met betrekking tot de in 
dezee registraties opgeslagen (vroegere hulpverlenings)gegevens wel een zekere 
doorwerkingg heeft. Zoals reeds aangegeven heeft de hulpverlener zich niet alleen 
zelff  te houden aan de regels van het medisch beroepsgeheim, doch draagt hij ook een 
zekeree verantwoordelijkheid voor de wijze waarop de ontvanger (zoals een registre-
rendee instelling) met de gegevens omgaat. Dit laatste komt hierop neer dat de hulp-
verlenerr erop moet kunnen vertrouwen dat de door hem verstrekte gegevens zorg-
vuldigg en vertrouwelijk worden behandeld; contractuele afspraken met een registra-
tiehouderr en gebondenheid aan een gedragscode kunnen hierbij een belangrijke rol 
vervullen. . 
Nuu verzameling van gegevens uit secundaire registraties niet rechtstreeks door de 
regelss van het medisch beroepsgeheim en de WGBO wordt beheerst, vormt art. 23 
WBPP (of een bijzondere regeling zie hierna) het wettelijk kader.190 De WBP houdt, net 
alss de WGBO, rekening met de noden van wetenschap en statistiek door ruimte te 
latenn voor verwerking van gevoelige gegevens voor wetenschappelijk onderzoek 
zonderr uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene (art. 23, tweede lid; zie para-
graaff  5.2.3). Aangezien art. 23 WBP grotendeels overeenstemt met de hiervoor be-
sprokenn WGBO-regeling zullen de in de praktijk opkomende vragen rond toepassing 
vann die regels grotendeels parallel lopen (zijn de gegevens nog herleidbaar? wanneer 
dientt een onderzoek een algemeen belang? et cetera). 

HetHet door het CBS beheerde doodsoorzaken register 
Hett verzamelen van gegevens uit door het CBS aangelegde databestanden, waaron-
derr het doodsoorzakenregister, wordt beheerst door een apart wettelijk regime dat is 
neergelegdd in de Wet CBS (zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.6). Uit hoofde van deze wet 
rustt op medewerkers van het CBS een geheimhoudingsplicht: CBS-registraties zijn 
hierdoorr in beginsel niet toegankelijk voor derden. In het belang van wetenschappe-
lij kk onderzoek zijn niettemin in de Wet CBS bepalingen opgenomen die verstrekking 
vann gegevens uit deze registraties voor dit doel mogelijk maken. De uit deze bepalin-
genn af te leiden hoofdregel is dat gegevens aan onderzoeksinstellingen of -afdelin-
gen1911 mogen worden geleverd indien die verstrekking daadwerkelijk plaatsvindt ten 
behoevee van wetenschappelijke of statistische doeleinden en voldoende maatregelen 
zijnzijn getroffen om te voorkomen dat gegevens voor andere dan die doeleinden worden 
gebruikt.. In het kader van zo'n verstrekking wordt standaard een overeenkomst ge-
slotenn met de afnemer van de gegevens, waarin deze en andere condities (zoals be-
veiligingg van de bestanden, het verbod de gegevens aan derden te verstrekken en aan 
anderee bestanden te koppelen) worden vastgelegd. Tevens wordt daarin afgesproken 

1899 Gevers 2000, p. 313. 
1900 Het maakt daarbij geen verschil of de onderzoekers die de gegevens verzamelen 'extern' zijn (zoals 

eenn onderzoeksbureau of -afdeling van een universiteit) of tot de organisatie van de registrerende 
instellingg behoren. In het laatste geval geldt art. 23 evenwel niet rechtstreeks, maar via art. 9, derde 
lidd WBP; zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.4. 

1911 Betwijfeld moet worden of ook een individueel opererende wetenschappelijk onderzoeker in 
aanmerkingg kan komen voor een gegevensverstrekking. 
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datt bij publicatie van de resultaten een concept (ter controle op herleidbaarheid) aan 
hett CBS wordt voorgelegd. 
Zoo beschouwd lijk t de regeling voor verstrekking van gegevens uit de CBS-bestanden 
vanuitt onderzoeksperspectief wel acceptabel. Niettemin werden vanuit de onder-
zoekswereldd in de loop der jaren bezwaren geuit tegen het - op basis van deze wette-
lijk ee bepalingen - door het CBS gevoerde verstrekkingenbeleid.192 Die bezwaren richt-
tenn zich vooral op het feit dat het CBS de gevraagde gegevens alleen in niet-herleid-
baree vorm zou verstrekken en/of onder strenge leveringscondities.193 Daarbij ging het 
dee onderzoekers veelal om het door het CBS beheerde doodsoorzakenregister; derge-
lijk ee gegevens zijn voor bestudering van lange termijn effecten van behandelingen en 
ziektenn van groot belang.194 Voorts werden ook niet-wettelijke belemmeringen ge-
meld,, zoals de door het CBS berekende kosten voor de levering van gegevensbestan-
den.1955 Genoemde problemen moesten worden ondervangen door een (in 1994 russen 
NWOO en het CBS gesloten) overeenkomst die de beschikbaarheid van microdatabe-
standenn voor wetenschappelijk en statistisch onderzoek regelt. Sindsdien betaalt 
NWOO het CBS jaarlijks een vast bedrag voor de beschikbaarstelling van nieuwe jaar-
gangenn van (tenminste acht) overigens niet te zeer Verminkte' microdatabestanden, 
diee door het CBS thans op CD-ROM worden aangeleverd.196 Voor de praktische 
uitvoeringg van de overeenkomst werd door NWO het Wetenschappelijk Statistisch 
Agentschapp (WSA) ingesteld, dat tussen het CBS (en inmiddels ook andere data-aan-
bieders)) en de onderzoekers een intermediaire rol vervult.197 

Uitt in 2003 in de pers verschenen berichten bleek evenwel dat de problemen rond de 
toegangg tot het door het CBS beheerde doodsoorzakenregister nog altijd niet waren 
opgelost.. Het CBS zou niet dan na moeizame en langdurige onderhandelingen en 
tegenn forse tarieven tot levering van gegevens uit dit register overgaan. Hierdoor zou 
belangrijkk onderzoek zoals bijvoorbeeld studies naar de relatie tussen voeding en 
kankerr of het effect van screening op kanker aanzienlijke vertragingen oplopen; deel-
namee aan internationaal onderzoek zou hierdoor ook worden bemoeilijkt.198 Deze 
problemenn vormden aanleiding een nieuw artikel in de Wet CBS op te nemen, dat 
specifiekk de verstrekking van gegevens uit het doodsoorzakenregister voor weten-
schappelijkk onderzoek regelt: art. 42a (zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.4.5). Op basis van 
dezee bepaling kunnen gegevens over doodsoorzaken op individueel niveau aan on-
derzoeksinstellingenn worden geleverd indien de desbetreffende personen reeds in een 
wetenschappelijkk onderzoek waren betrokken en met een zodanige verstrekking heb-
benn ingestemd. Wanneer van die instemming geen sprake is, kan een verzoek om 
gegevensleveringg worden ingewilligd onder voorwaarden die grotendeels overeen-
komenn met de condities zoals neergelegd in art. 7: 458, tweede lid BW (niet is geble-
kenn dat de betrokkene bij leven bezwaar heeft gemaakt tegen het verwerken van diens 

1922 Was het uitgangspunt van het CBS tot begin jaren zeventig een probleemloze toegang tot 
databestandenn voor wetenschappelijk onderzoek, sinds de volkstelling van 1971 en de hierdoor ver-
oorzaaktee onrust onder de bevolking is het verstrekkingenbeleid van het CBS aanzienlijk aange-
scherpt;; Arts 2003, p. 50. 

1933 Holvast 1996, p. 4. 
1944 Vandenbroucke 1989, p. 2113; Coebergh 1994, p. 836. 
1955 Dronkers 1986, p. 11; KNAW / SWR 1986, p. 3; De Guchteneire & Timmermans 1990, p. 7. 
1966 Overigens zijn sommige onderzoekers nog steeds kritisch over de kwaliteit van de via het WSA 

geleverdee gegevensbestanden; bijv. Ganzeboom 1997. 
1977 De doelstelling van het WSA is de toegankelijkheid en beschikbaarheid van databestanden te 

verbeteren.. Zie bijv. WSA 1999, p. 1-1. 
1988 Van den Broek 2003; Algra 2003. 
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persoonsgegevenss voor wetenschappelijk onderzoek, het onderzoek dient een alge-
meenn belang en dergelijke; zie paragraaf 5.4.3 sub c). 
Zonderr af te willen doen aan de strekking van deze bepaling (de wetenschapsbeoefe-
ningg niet onevenredig belemmeren) kunnen enige kanttekeningen worden geplaatst. 
Inn de eerste plaats zal toepassing van de voorgestelde toestenuningsregeling allerlei 
praktischee problemen oproepen. Zullen artsen inderdaad toestemming vragen aan 
patiëntenn (niet alleen voor het gebruik van hun gegevens voor een bepaald weten-
schappelijkk onderzoek maar ook) voor de verstrekking van hun doodsoorzaak na 
overlijden?? Moet een dergelijke toestemming schriftelijk worden gegeven, of is een 
mondelingee toestemming voldoende? Is een algemene toestemming voor gebruik na 
overlijdenn van medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek verenigbaar met 
dee vereisten die in de WBP aan toestemming worden gesteld? Ook de situaties waarin 
vann het toestemmingsvereiste kan worden afgeweken vragen op zijn minst om nadere 
toelichting. . 
Daarenbovenn rijst de vraag of het nieuwe art. 42a Wet CBS voldoende tegemoet komt 
aann de door de onderzoekswereld naar voren gebrachte problemen. Het CBS heeft 
immerss op basis van de huidige wet steeds de mogelijkheid gehad in afwijking van 
zijnn geheimhoudingsplicht gegevens aan onderzoeksinstellingen te verstrekken, en 
daarbijj  nadere privacy- en zorgvuldigheidseisen te stellen teneinde niet in conflict te 
komenn met uit het medisch beroepsgeheim voortvloeiende verplichtingen of afspra-
kenn met respondenten. Het CBS gaat met deze mogelijkheid kennelijk zo omzichtig 
omm dat men zich moet afvragen of er, afgezien van een motiveringsplicht, tegen een 
doorr het CBS (in casu de directeur-generaal) genomen negatieve beslissing niet de mo-
gelijkheidd van beroep zou moeten openstaan bij de verantwoordelijke minister. De 
inn art. 42a, vijfde lid opgenomen opdracht tot vaststelling van een uitvoeringsregeling 
biedtt ruimte hierin te voorzien. 

5.5.25.5.2 Verzameling van gegevens uit buiten de hulpverlening aangelegde medische 
registraties registraties 

Welkee regels gelden voor het verzamelen van medische gegevens uit buiten de reguliere 
hulpverleningg tot stand gekomen geneeskundige registraties? Zoals eerder in dit 
hoofdstukk (zie paragraaf 5.2.2) aangegeven heeft de wetgever de bepalingen van de 
WGBOO in principe van overeenkomstige toepassing verklaard op geneeskundige hande-
lingenn die anders dan krachtens een behandelingsovereenkomst in het kader van 'de 
uitoefeningg van een geneeskundig beroep of bedrijf' worden verricht (art. 7: 464, eer-
stee lid). De WGBO-bepalingen zijn sinds 1 mei 2000 van (overeenkomstige) toepassing 
opp gegevensbestanden die het resultaat zijn van ander medisch handelen dan directe 
hulpverlening.. Hieruit volgt dat voor de verzameling van gegevens uit deze registra-
tiess in beginsel de in paragraaf 5.4.3 besproken regels met betrekking tot verzameling 
vann gegevens uit het medisch dossier van toepassing zijn. Het op 'overeenkomstige' 
wijzee toepassen van de WGBO-bepalingen verschilt overigens van de situatie waarin 
zijj  direct worden toegepast. Het eerste dient te geschieden "(...) voor zover de aard 
vann de rechtsbetrekking zich daartegen niet verzet", zo vermeldt art. 464, eerste lid. In 
dee praktijk (en zo mogelijk uit de rechtspraak) zal moeten blijken wat 
'overeenkomstigee toepassing' van de artikelen 7: 457 en 458 BW inhoudt;200 er zijn 

1999 De directeur-generaal is uit hoofde van art. 6, onder a Wet CBS een bestuursorgaan. 
2000 Daarbij zijn onder meer van belang de aard van de verhouding tussen arts en patiënt, de gevolgen 

vann het optreden van de arts, de eventuele belangen van derden die meespelen; Gevers 1996b, p. 13. 
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vooralsnogg geen aanwijzigingen dat daarbij van de bestaande regels moet worden 
afgeweken.20 0 

5.5.35.5.3 Verzameling van gegevens uit de GBA 

Medisch-wetenschappelijkk onderzoekers verzoeken niet alleen om toegang tot de 
GBAA vanwege noodzakelijke steekproeftrekking en/of het verzameling van adresgege-
venss (voor rechtstreekse ondervraging; zie paragraaf 5.3.1), maar ook om reeds 
beschikbaree gegevensbestanden) met andere gegevens, zoals etniciteit, aan te vullen. 
(Ook)) op deze verstrekking zijn de artikelen 109 Wet GBA en 67 Besluit GBA van toe-
passingg (zie paragraaf 5.3.1). Bij verstrekking van gevoelige gegevens uit de GBA 
komtt echter ook de WBP in beeld. Uit deze wet volgt dat verzameling van gevoelige 
gegevens,, zoals etruciteitgegevens, door onderzoekers alleen is toegestaan indien het 
opp deze gegevens rustende verwerkingsverbod is opgeheven. De basis hiervoor biedt 
art.. 23 WBP;202 zie paragraaf 5.2.3. Deze regeling omvat evenwel niet, zoals de WGBO-
regeling,, een absoluut recht op bezwaar van de betrokkene zodat gevoelige gegevens, 
afkomstigg uit twee, qua aard en doelstelling verschillende registraties, kunnen wor-
denn gekoppeld zonder dat de betrokkene daarvan op de hoogte hoeft te zijn dan wel 
daartegenn bezwaar heeft kunnen maken. In paragraaf 5.3.1 werd reeds in algemene 
zinn aangegeven dat de mogelijkheid van bezwaar tegen verstrekking van GBA-gege-
venss voor de burger in de context van wetenschappelijk onderzoek wenselijk zou zijn 
(eenn dergelijk recht zou in de Wet GBA en/of op het niveau van het Besluit GBA 
vormm kunnen krijgen). Bij nadere vormgeving van dit recht (in zelfregulering) zou 
nogg onderscheid kunnen worden gemaakt tussen de in paragraaf 5.3.1 behandelde 
problematiekk (GBA-gegevens zijn noodzakelijk om betrokken burgers voor deelname 
aann onderzoek te benaderen) en de in deze paragraaf besproken situatie (onderzoeks-
recordss worden met bepaalde GBA-gegevens - zoals etniciteitsgegevens - aange-
vuld),, bijvoorbeeld door betrokken burgers in laatstgenoemde situatie een geïndivi-
dualiseerdee bezwaarmogelijkheid te bieden. 

5.66 Verdere verwerking van onderzoeksgegevens 

Naa verzameling van relevante onderzoeksgegevens komt de fase van verdere verwer-
kingking van de gegevens in beeld. Deze fase bestaat uit verschillende handelingen met 
gegevens,, zoals opslag en inrichting van een onderzoeksbestand, (statistische) bewer-
kingg en analyse van gegevens, bewaring en hergebruik van gegevens en publicatie 
vann de onderzoeksresultaten. De regels die op deze handelingen betrekking hebben 
wordenn in onderhavige paragraaf onder de loep genomen. 

2011 Zie ook een onderzoek naar de gevolgen van inwerkingtreding van de schakelbepaling voor het 
werkgebiedd van de bedrijfsarts van de Vereniging voor Gezondheidsrecht en de Nederlandse Vere-
nigingg voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (WGBO en bedrijfsarts 2000), waarin wordt geconclu-
deerdd dat er geen redenen zijn om bij verstrekking van medische gegevens uit binnen de bedrijfsge-
neeskundee aangelegde registraties van de reguliere toepassing van art. 458 BW af te wijken. 

2022 Art. 18 WBP biedt ook een rechtsbasis voor verwerking van etniciteitsgegevens, en wel wanneer 
verwerkingg van deze gegevens noodzakelijk is voor identificatiedoeleinden of minderhedenbeleid. 
Overigenss kan in dat laatste geval een schriftelijk bezwaar van de betrokkene de verwerking alsnog 
blokkeren. . 
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5.6.15.6.1 Opslag van gegevens 

Dee verzameling van onderzoeksgegevens wordt gevolgd door opslag van gegevens en 
inrichtingg van een onderzoeksbestand. In het algemeen kan met betrekking tot dit on-
derdeell  van het gegevensverwerkend proces nog eens worden gewezen op de in art. 11 
WBPP neergelegde uitgangspunten. Deze betekenen voor de inrichting van een onder-
zoeksbestandd dat hierin slechts die persoonsgegevens terecht behoren te komen die gelet 
opp de doelstelling van het onderzoek daadwerkelijk nodig zijn. Voorts dient de verant-
woordelijkee onderzoeker maatregelen te treffen opdat de in het onderzoeksbestand op-
geslagenn persoonsgegevens in het licht van het onderzoeksdoel juist en nauwkeurig zijn. 

Beveiliging Beveiliging 
Dee op wetenschappelijk onderzoekers rustende beveiligingsplicht vloeit voort uit de 
algemenee privacywetgeving (zie paragraaf 5.2.3).203 Wanneer de onderzoeksgegevens 
viaa secundaire gegevensverzameling zijn verkregen van een beroepsbeoefenaar of 
gezondheidszorginstellingg noopt ook het beroepsgeheim, zij het op indirecte wijze, tot 
adequatee gegevensbeveiliging. Dat impliceert immers dat de hulpverlener ook na 
overdrachtt van 'zijn' patiëntengegevens een zekere verantwoordelijkheid behoudt 
voorr een vertrouwelijke omgang met die gegevens (zie ook paragraaf 5.5.1 waarin de 
mogelijkheidd van contractuele afspraken204 met onderzoekers wordt genoemd) 

Beveiligingsmaatregelenn zijn grofweg te onderscheiden in technische voorzieningen 
inn de sfeer van fysieke beveiliging (bijvoorbeeld afscherming van randapparatuur die 
toegangg geeft tot de persoonsgegevens via biometrische identificatie), organisatori-
schee beveiliging (bijvoorbeeld bevoegdhedenregeling met betrekking tot de toegang 
tott gegevens via 'passwords' of biometrische identificatietechnieken) en de beveili-
gingg van de persoonsgegevens zelf (door middel van bijvoorbeeld encryptie of elek-
tronischh toezicht op ongeregeldheden aan de hand van een elektronisch logsys-
teem).2055 Ook juridische maatregelen (zoals een op onderzoekers rustende geheimhou-
dingsplicht)) en zogenaamde 'data-intrinsieke' maatregelen (zoals het verwijderen van 
directt identificerende kenmerken of het verwijderen of onderdrukken van uitzonderlijke 
kenmerkenn of combinaties van kenmerken) zijn aan te merken als beveiligingsmaatrege-
len. . 
Inn verband met de vraag welke beveiligingsmaatregelen moeten worden ingezet, 
spelenn niet alleen de stand van de techniek206 en de kosten van tenuitvoerlegging een 
rol,, doch ook de risico's die de verwerking en de aard van de gegevens met zich bren-
gen.. Vanwege het gevoelige karakter van medische gegevens (en gelding van het 
medischh beroepsgeheim) is bij gegevensopslag in het kader van medisch-weten-
schappelijkk onderzoek in principe de hoogste graad van beveiliging vereist.207 Dit 
houdtt in (zoveel mogelijk) gescheiden opslag van onderzoeksgegevens en direct identi-
ficerendee gegevens, instelling van toegangsregimes, bewerking van gegevens, versleu-

2033 Bij eigen wetenschappelijk onderzoek door of onder gezag van een hulpverlener vloeit zij overigens 
ookk voort uit het medisch beroepsgeheim. 

2044 Die afspraken zouden ook betrekking kunnen hebben op bewaring van gegevens na afronding van 
hett onderzoek en doorverstrekking van gegevens aan derden (zie ook paragraaf 5.6.3). 

2055 Nouwt 1997, p. 82. Nouwt geeft aan dat er ook andere indelingen kunnen worden gemaakt (die met 
zijnn indeling overlappen), zoals het onderscheid tussen apparatuur-, programmatuur- en procedu-
remaatregelen. . 

2066 Het beveiligen conform de stand der techniek is in de eerste plaats een vraag van professionele 
ethiekk van personen belast met informatiebeveiliging. Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 98. 

2077 Van Rossem e.a. 1994; Registratiekamer 1997b, p. 10. 
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telingg en dergelijke. Afgezien van het feit dat 'data-instrinsieke' maatregelen veelal 
geenn reële optie zijn om medische onderzoeksgegevens te beveiligen (informatieverlies) 
lijk tt de beveiligingsverplichting voor de medische onderzoekspraktijk weinig problemen 
opp te leveren. 

Geheimhoudingsplicht/verschoningsrechtGeheimhoudingsplicht/verschoningsrecht wetenschappelijk onderzoeker? 
Zoalss reeds aangegeven in hoofdstuk 4, paragraaf 4.4.1 hebben sociaal-wetenschap-
pelijkk onderzoekers geen - uit hun ambt voortvloeiende - geheimhoudingsplicht en 
daaraann gerelateerd verschoningsrecht, zoals artsen, advocaten en notarissen. Dit 
neemtt niet weg dat op onderzoekers uit hoofde van hun beroepsethiek een zwijg-
plichtt rust en dat ze vertrouwelijk met de verkregen informatie moeten omgaan; men 
kann in dit verband ook van een maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm spreken. 
Schendingg van deze norm kan in theorie tot aansprakelijkheid leiden.209 Veelal is een 
dergelijkee norm in zelfregulering opgenomen en/of maakt zij deel uit van contractu-
elee afspraken tussen onderzoekers en gegevensleveranciers.! 

Voorr wettelijke regeling van de geheimhoudingsplicht van wetenschappelijk onder-
zoekerss lijk t vooralsnog geen aanleiding. Het is echter niet uit te sluiten dat het ont-
brekenn van een verschoningsrecht van wetenschappelijk onderzoekers zich in de toe-
komstt sterker zal doen voelen. Men denke aan de situatie dat grootschalige (landelijke 
off  regionale) bestanden met erfelijkheidsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek 
wordenn aangelegd terwijl de belangstelling van politie en justitie voor dergelijke ge-
gevenss toeneemt. Wanneer burgers zich eenmaal bewust zouden zijn van dergelijke 
risico'ss zou de bereidheid om gegevens voor onderzoek af te staan wel eens aanzien-
lij kk kunnen afnemen. Het is onder dergelijke omstandigheden wellicht toch wenselijk 
tee voorzien in een wettelijke regeling die het vertrouwelijke karakter van door weten-
schappelijkk onderzoekers verkregen gegevens waarborgt.211 

5.6.22 Gebruik/ bewerking van gegevens 

Eenn volgende fase in het onderzoeksproces vormt het eigenlijke gebruik van de gege-
venss (bewerking, koppeling en systematische vergelijking van bestanden, statistische 
analysee en dergelijke). Hier heeft de onderzoeker in juridische optiek ruim baan mits 
hijj  de gegevens daadwerkelijk gebruikt voor de eerder geformuleerde onderzoeks-
doelstelling,, zich aan het door hem opgestelde onderzoeksprotocol houdt en geen 
handelingenn (koppelingen, vergelijkingen, bewerkingen) met gecodeerde (of ano-
nieme)) gegevens verricht, bestemd om deze tot individuele personen te kunnen herlei-
den.. In het laatste geval zou men immers met de eerder besproken, voor verzameling 
vann onderzoeksgegevens geldende vereisten in botsing komen.212 

2088 Zie ook Hooghiemstra 1998, p. 7, die als voorbeelden van beveiliging geeft een strikte omgang met 
autorisatiess (deze zijn niet overdraagbaar) en het versleutelen van gegevens alvorens zij worden 
verzonden. . 

2099 Gevers & Hooghiemstra 2003, p. 97-98. 
2100 Zie bijv. art. 2.5 Gedragscode Gezondheidsonderzoek. 
2111 In dit verband kan worden gewezen op de Verenigde Staten waar bepaalde (herleidbare) informatie 

(zoalss informatie betreffende crimineel gedrag van individuen), verzameld voor sociaal-weten-
schappelijkk onderzoek, door (federale) wetgeving wordt beschermd. Zo'n bepaling heeft dan de 
strekkingg dat dergelijke informatie zonder toestemming van de betrokkene op geen enkele wijze, 
duss ook niet als bewijs in een rechtszaak, mag worden aangewend. Zie hierover Madden & Lessin 
1983. . 

2122 Zie ook de artt. 3.2,4.4 en 5.4 Gedragscode Gezondheidsonderzoek waarin deze regel is neergelegd. 
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5.6.35.6.3 Bewaring en hergebruik van gegevens; doorgifte van gegevens aan derden 

Zodraa de fase van gegevensbewerking en analyse is afgerond en zonodig ook controle 
vann de onderzoeksresultaten heeft plaatsgevonden, komen handelingen zoals bewaring, 
hergebruikk en derdenverstrekking van gegevens in beeld. 

BewaringBewaring van gegevens 
Algemenee regel bij bewaring van persoonsgegevens is dat deze zo lang mogen wor-
denn bewaard als noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het oorspronkelijke doel 
waarvoorr ze werden verzameld en worden verwerkt (art. 10, eerste lid WBP).213 Deze 
regell  impliceert in de context van de wetenschapsbeoefening dat na beëindiging van 
eenn onderzoeksproject de persoonsgegevens uit het onderzoeksbestand worden ver-
wijderdd of het gehele onderzoeksbestand wordt vernietigd. De ratio van deze bepa-
lingg is dat langdurige bewaring van persoonsgegevens privacyrisico's met zich brengt, 
zoalss ongeautoriseerde toegang tot of misbruik van gegevens. Anderzijds blijkt uit inter-
nationalee en nationale documenten op het terrein van het wetenschappelijk onder-
zoekk (zie met name de in hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.3 besproken verklaring van de 
Europeann Sience Foundation) dat langdurige bewaring (en het behouden van de moge-
lijkheidd databestanden opnieuw te gebruiken; zie ook hierna) van groot belang is voor de 
uitvoeringg en vooruitgang van het wetenschappelijk onderzoek. 14Dit heeft bovendien als 
voordeell  dat individuen niet steeds opnieuw hoeven te worden lastig gevallen met de 
vraagg of zij wollen deelnemen aan onderzoek.: 

Omm aan zowel privacybelangen als onderzoeksbelangen tegemoet te komen, wordt in 
Aanbevelingg R (97) 18 inzake het gebruik van persoonsgegevens voor statistische 
doeleindenn van de Raad van Europa ruimte gelaten voor langere bewaring van direct 
herleidbaree onderzoeksgegevens, mits de identificerende kenmerken zoveel mogelijk 
gescheidenn van de overige onderzoeksgegevens worden opgeslagen (zie de principes 
8,100 en 11). Ook het nationale recht biedt via de Gedragscode Gezondheidsonderzoek 
(artikelenn 2.9, 5.5 en 7.2) ruimte om herleidbare onderzoeksgegevens langer te bewa-
ren. . 

Hergebruik;Hergebruik; verstrekking van gegevens aan derden 
Voorr de verdere verwerking van gegevens geldt in het algemeen dat zij niet onvere-
nigbaarr mag zijn met de doeleinden waarvoor de gegevens eerder werden verzameld 
(art.. 9, eerste lid WBP). Hergebruik van gegevens voor een nieuw onderzoeksproject 
mett betrekking tot een bepaalde aandoening waarop het eerste onderzoek zich ook al 
richtte,, lijk t in dit opzicht zonder meer verenigbaar met het oorspronkelijke onder-
zoeksdoel.. Moeilijker ligt deze kwestie bij hergebruik van gegevens voor een wezen-
lij kk verschillend onderzoeksterrein. In beginsel vindt dan doelwijziging plaats en zou 
opnieuww toestemming aan betrokkenen moeten worden gevraagd. De WBP houdt 
echterr rekening met de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek en statistiek en 
biedtt ruimte voor een doelwijziging zonder uitdrukkelijke toestemming van de be-
trokkenee mits aan de in art. 23, tweede lid WBP neergelegde vereisten is voldaan (zie 

2133 Zie ook principe 11 Aanbeveling R (97) 18 dat bepaalt dat persoonsgegevens - zodra ze niet meer 
nodigg zijn voor verzameling, controle of vergelijking van gegevens, om de representativiteit van de 
studiee vast te stellen of de studie te herhalen met dezelfde personen - moeten worden vernietigd of 
verwijderd,, tenzij de gegevens niet meer herleidbaar zijn of op grond van archiefwetgeving be-
waardd moeten blijven. 

2144 Zie ook Gezondheidsraad 1998; Ganzeboom 1997, p. 20. 
2155 Ganzeboom 1997, p. 20. 
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hoofdstukk 3, paragraaf 3.4.4). Dit geldt voor zowel de situatie dat een onderzoeker 
beschikbaree gegevens opnieuw gebruikt (hergebruik) als de situatie dat gegevens 
wordenn verstrekt aan een niet bij de oorspronkelijke studie betrokken onderzoeker 
(verstrekkingg van gegevens aan derden). Wel brengt een zorgvuldige omgang met 
gegevenss met zich dat met een nieuwe onderzoeker een aantal afspraken wordt ge-
maaktt (zoals naleving van relevante gedragscodes). 
Laatt de privacyregelgeving in principe voldoende ruimte voor hergebruik van gege-
venss en derdenverstrekking, onderzoekers zijn niet altijd bereid gebruikte gegevens 
aann andere onderzoekers beschikbaar te stellen ('data sharing').216 Dit zou onder meer 
tee maken hebben met het feit dat onderzoekers hun gegevens meestal door grote in-
spanningg hebben verkregen en deze vervolgens niet (zonder dat daar iets tegenover 
staat)) aan andere onderzoekers willen afstaan.17 Een dergelijke opstelling baart zor-
gen,, zo stelt de onderzoekswereld.21 Via data sharing kunnen immers niet alleen de 
nodigee kosten worden bespaard en unieke gegevens2 9 optimaal worden benut, maar 
wordtt ook een privacybelang gediend, namelijk dat betrokkenen niet opnieuw aan 
onderzoekk hun medewerking hoeven te verlenen.220 Daarenboven kan men stellen dat 
onderzoeksgegevenss (in ieder geval wanneer deze via publieke onderzoeksgelden zijn 
verzameld)) een algemeen belang (behoren te) dienen en bijgevolg ook voor andere 
wetenschappelijkk onderzoekers beschikbaar zouden moeten komen, mits geldende 
privacywetgevingg en de rechten van de betrokkenen in acht worden genomen. Een 
dergelijkee visie vindt men terug in de Angelsaksische literatuur over 'data sharing'.221 

Recentt (2002) heeft ook het Amerikaanse National Institute of Health - onder verwij-
zingg naar de Freedom of Information Act - aangegeven dat onderzoeksdata zo breed 
mogelijkk beschikbaar moeten zijn. 
Inn het licht van het bovenstaande behoort het belang van 'data sharing' ook in natio-
nalee (privacy)regels inzake (medisch-)wetenschappelijk onderzoek, zoals de Gedrags-
codee Gezondheidsonderzoek, een plaats te krijgen (zie ook hoofdstuk 6, paragraaf 
6.6.1).2233 Een en ander mag uiteraard niet leiden tot een te zware belasting van 
onderzoekers.. Bij het bewaren, onderhouden en beschikbaar stellen van databestan-
denn zouden zogenaamde data-archieven een belangrijke rol kunnen vervullen.224 

5.6.45.6.4 Publicatie van onderzoeksresultaten 

Iederr onderzoeksproject heeft in principe tot doel de verkregen onderzoeksresultaten te 
publiceren.. Er rust op onderzoekers uit hoofde van hun publieke taak (uitvoering van 

2166 Reidpath&Allotey2001. 
2177 Arts 2003, p. 79; Sieber 1988, p. 201. 
2188 Marshall & Roberts 1990. 
2199 Men denke aan gegevens die niet of moeilijk te verzamelen zijn vanwege hoge kosten {zoals bij 

landelijkee longitudinale enquêtes), unieke omstandigheden (zoals onderzoek naar gezondheidsef-
fectenn van natuurrampen) of omdat ze betrekking hebben op een zeldzame populatie. 

2200 Smith 1994, p. 1519. 
2211 Zie o.a. Law and Human Behavior (12) 1988-2; Marshall & Roberts 1990. 
2222 In deze verklaring wordt o.m. aangegeven dat voor (door het NIH (mede-)gefinancierd) onderzoek 

alss voorwaarde geldt dat de verkregen gegevens beschikbaar komen voor andere onderzoekers. Zie 
ookk de 'Declaration on Access to Research Data from Public Funding' van de OECD; Wouters 2004. 

2233 Zie ook het in maart 2003 door de OECD gepubliceerde rapport Promoting Access to Public Re-
searchh Data for Scientific, Economie, and Social Development waarin aan nationale overheden o.m. 
wordtt aanbevolen het principe van data sharing (publiek gefinancierde data dienen zo veel mogelijk 
voorr volgend onderzoek beschikbaar te zijn) te aanvaarden en te implementeren. 

2244 Zie ookk Smith 1994. 
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wetenschappelijkk onderzoek) overigens ook een verantwoordelijkheid informatie en 
kenniss die uit onderzoek naar voren komt aan het publiek bekend te maken.225 Uit priva-
cyoogpuntt is vooral van belang dat de weergave van de onderzoeksresultaten geen ver-
wijzingenn bevat naar individuele betrokkenen, met andere woorden dat de resultaten 
alleenn in niet-herleidbare vorm worden gepubliceerd. Van dit uitgangspunt mag alleen 
wordenn afgeweken indien de betrokkene expliciete toestemming geeft voor publicatie in 
herleidbaree vorm.226 Bij eigen wetenschappelijk onderzoek door de hulpverlener vloeit 
desbetreffendee regeling voort uit het medisch beroepsgeheim (zie ook hoofdstuk 4, para-
graaff  4.4.1). Deze regels leveren vrijwel nooit problemen op omdat persoonsgegevens 
gedurendee het informatieverwerkend proces bij wetenschappelijk onderzoek door-
gaanss worden teruggebracht tot algemene, geaggregeerde gegevens. Daarenboven is 
onderhavigee norm voor het wetenschappelijk onderzoek zo vanzelfsprekend dat de 
wetgeverr niet heeft gekozen voor wettelijke regeling. 
Bijj  openbaarmaking van onderzoeksresultaten kan overigens wel de groepsprivacy in 
hett geding zijn. Gegevens die oorspronkelijk aan bepaalde (groepen) personen (of perso-
nenn met bepaalde kenmerken) worden onttrokken, kunnen - na statistische bewerking -
mogelijkk stigmatiserende informatie opleveren voor leden van zo'n groep. Dit laatste zou 
vervolgenss negatieve gevolgen kunnen hebben voor hun maatschappelijke positie (deze 
kwestiee kwam reeds aan de orde in paragraaf 5.4.1). 

Eenn geheel ander punt is dat de onderzoeksresultaten in een enkel geval ook rechtstreeks 
vann belang kunnen zijn voor betrokken deelnemers, bijvoorbeeld wanneer uit een stu-
diee naar voren komt dat patiënten een andere behandeling zouden moeten krijgen of 
bepaaldee risico's lopen die via preventieve maatregelen kunnen worden verkleind. 
Wanneerr zich een dergelijke situatie voordoet, ligt het naar mijn mening in de rede 
datt de onderzoeker de hulpverlener die hem de gegevens ter beschikking heeft ge-
steldd daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stelt; deze dient dan vervolgens te 
beoordelenn in hoeverre het in het gezondheidsbelang van betrokkenen is hen daar-
overr te informeren.229 Men kan hier niet van een rechtsplicht spreken, doch mogelijk 
kann men redeneren dat 'good research practice' een dergelijke verplichting met zich 
brengt. . 

5.77 Grensoverschri jdend verkeer  van onderzoeksgegevens 

Medisch-wetenschappelijkk onderzoek strekt zich ten gevolge van toenemende inter-
nationaliseringg en automatisering steeds vaker uit tot over de landsgrenzen. Internatio-
nalee samenwerkingscontacten op het vlak van research nemen toe230 en door de 

2255 Zie ook 1.3, eerste lid Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek waarin is bepaald 
datt universiteiten en hogescholen kennis overdragen ten behoeve van de maatschappij. 

2266 Zie relevantee aanbevelingen van de Raad van Europa: principe 14 Aanbeveling R (97) 18 en principe 
122 Aanbeveling R (97) 5. 

2277 Zie ook de in hoofdstuk 3, paragraaf 33.2 en 3.3.3 besproken internationale regelingen op het terrein 
vann wetenschappelijk onderzoek en statistiek waarin dit principe is opgenomen. 

2288 Daarmee legde de regering het advies van de Raad van State deze norm wel in de WGBO op te 
nemenn naast zich neer; Kamerstukken II1989/90,21 561 B, p. 8-9. 

2299 De zorg van een goed hulpverlener dient daarbij uitgangspunt te zijn. 
2300 Hiertoe stimuleert bijv. het door de EU gevoerde onderzoeksbeleid via het BIOMED-programma dat 

eropp is gericht de samenwerking op het terrein van medisch-wetenschappelijk onderzoek in de ver-
schillendee lidstaten te intensiveren. Ook zijn er initiatieven tot oprichrrichting van internationale 
database-netwerken,, zoals bijv. het door de OECD ondersteunde netwerk van databases in de neuro-
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automatiseringg wordt het verwerken, in het bijzonder uitwisselen van grote hoeveel-
hedenn gegevens over grote afstanden steeds gemakkelijker.231 

Internationalee samenwerking lijk t op tal van terreinen van belang. Zo is zij geboden 
bijbij  de uitvoering van 'clinical trials', bijvoorbeeld bij ingrijpende en kostbare inter-
ventiess zoals hart- en levertransplantaties, maar ook in verband met de ontwikkeling 
vann geneesmiddelen en behandelmethoden voor zeldzaam voorkomende ziekten. 
Ookk voor epidemiologische studies, zoals bijvoorbeeld naar voeding en kanker, kan 
hett van belang zijn dat deze op internationale schaal worden uitgevoerd.233 

Wordtt het belang van internationale samenwerking algemeen erkend, de mogelijkhe-
denn daartoe zijn soms nog begrensd. Zo komen bij de uitvoering van internationale 
clinicall  trials vertragingen en complicaties voor die nadelig zijn voor de effectieve 
uitvoeringg van deze experimenten. Deze problemen zijn grotendeels het gevolg van 
uiteenlopendee eisen die in de betrokken staten aan de uitvoering van geneesmidde-
lenonderzoekk worden gesteld. Inmiddels is binnen de Europese Unie (EU) een richt-
lij nn van kracht die de administratieve bepalingen inzake de toelaatbaarheid van clini-
call  trials harmoniseert. 

Bijj  grensoverschrijdend dataonderzoek waarbij persoonsgegevens de grens over gaan, 
kunnenn zich vergelijkbare problemen voordoen. Daarvan is, aldus het Hof van Justi-
tiee van de EG in de Lindqvist-zaak, overigens geen sprake indien databestanden met 
persoonsgegevenss op het internet worden geplaatst (ook al kan dit praktisch grotere 
gevolgenn hebben dan het per netpost exporteren van databestanden). 
Mett gegevensuitwisseling samenhangende problemen zullen zich vooral voordoen bij 
doorgiftee van medische persoonsgegevens naar landen buiten de EU, zoals bijvoor-
beeldd de Verenigde Staten; zie paragraaf 5.7.2. Het grensoverschrijdend verkeer van 
persoonsgegevenss binnen de EU dient sinds de implementatie van de EG-privacy-
richtlij nn (die onder andere tot doel heeft de nationale privacywetten te harmonise-
ren)2377 vrij te zijn van belemmeringen (zie ook hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.1). In para-
graaff  5.7.1 zal worden aangegeven dat zich niettemin ook hierbij problemen kunnen 
voordoen. . 

rowetenschapp waarmee onderzoekers gegevens kunnen uitwisselen (International Neuroinforma-
ticss Coordinating Facility); zie Wouters 2004. 

2311 OECD1999,p.7enp. l2. 
2322 Van der Zee 1993, p. 57. 
2333 Reeds enige jaren loopt een groot Europees onderzoek naar de relatie tussen voeding en kanker; Van 

denn Broek 2003. 
2344 Richtlijn 2001 /20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 april 2001 betreffende de onder-

lingee aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toe-
passingg van goede klinische praktijken bij de uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen 
voorr menselijk gebruik, PB EG nr. L121,1 mei 2001, p. 34-44. 

2355 OECD 1999, p. 20: "Database research brings up complex issues of consent, de-identification of data, 
security,, contractual assurances, and other protections. A number of major health databases are de-
pendedd upon for important research from outside the country of data origin. Many others would be 
usedd if the confidentiality, security and legal problems were solved". 

2366 HvJ EG 6 november 2003, C-l 01/01. Koops en Stuurman concluderen dat de EG-privacyrichtlijn 
klaarblijkelijkk niet internetbestendig is en dat deze kwestie vanwege de verstrekkende gevolgen on-
derwerpp van evaluatie zou moeten zijn. Koops & Stuurman 2004, p. 541. 

2377 De Raad van Europa beoogde ruim een decennia eerder via het Verdrag van Straatsburg (1981) 
harmonisatiee van privacywetgeving en een vrij verkeer van persoonsgegevens binnen Europa te 
bewerkstelligen.. Deze doelstelling werd niet gerealiseerd omdat het Verdrag te veel vaagheden en 
ontsnappingsclausuless bevatte. Verhey 1997, p. 243. 
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5.7.15.7.1 Doorgifte van gegevens naar landen binnen de EU 

Zoalss gezegd is het primaire oogmerk van de privacyrichtlijn dat gegevensuitwisse-
lingg binnen de EU ongestoord kan plaatsvinden (art. 1, tweede lid). Het is echter 
niett uit te sluiten dat zich bij gegevensuitwisseling in het kader van medisch-weten-
schappelijkk onderzoek toch problemen zullen voordoen. 
Inn het geval medische gegevens door een Nederlandse arts aan een in een andere lid-
staat2399 gevestigde onderzoeker worden verstrekt, dient hij zich daarbij te houden aan 
dee in de Nederlandse wetgeving (WBP; WGBO) neergelegde regels (zie hiervoor). Op 
grondd van deze regels behoudt de arts ook na verstrekking van 'zijn' patiëntengege-
venss een zekere verantwoordelijkheid dat met die gegevens behoorlijk en zorgvuldig 
doorr de ontvanger(s) wordt omgegaan. Kan bij een gegevensverstrekking in eigen 
landd de hulpverlener via afspraken met de onderzoeker (dat een relevante gedragsco-
dee wordt nageleefd) hierop vertrouwen, bij verstrekking van gegevens aan een in het 
buitenlandd gevestigde onderzoeker zal dat vertrouwen op een andere wijze moeten 
wordenn vormgegeven. Een oplossing voor een dergelijk probleem zou kunnen zijn 
datt op EU-niveau een gedragscode voor medisch-wetenschappelijk onderzoek wordt 
vastgesteldd (zie ook hierna) waaraan een buitenlandse onderzoeksorganisatie of 
individuelee onderzoeker zich gebonden kan verklaren. 
Eenn ander probleem dat zich kan voordoen bij gegevensverstrekking binnen de EU is 
datt de beschermingsniveaus ten aanzien van het gebruik van medische gegevens voor 
wetenschappelijkk onderzoek in de bij de uitwisseling betrokken landen - ondanks de 
verplichtee harmonisering - divergeren. Dat laatste is mogelijk omdat de privacyricht-
lij nn in het kader van de implementatie van de daarin neergelegde bepalingen een ze-
keree 'bandbreedte' aan de lidstaten laat. Zo heerst bijvoorbeeld over de wijze van 
coderingg (en in dat verband te treffen technische maatregelen) en het aan gecodeerde 
gegevenss gekoppelde beschermingsregime geen eenduidige opvatting binnen de lid-
statenn (zie hierover hoofdstuk 6, paragraaf 6.2.1). Ook kunnen begrippen als (me-
disch-)wetenschappelijkk onderzoek of statistiek door de lidstaten verschillend worden 
uitgelegd.. Het is niet uitgesloten dat deze nationale interpretatieverschillen in de 
praktijkk de uitwisseling van medische gegevens voor onderzoeksdoeleinden belem-
meren.2411 Omdat hulpverleners en onderzoekers nimmer verplicht zijn gegevens aan 
(buitenlandse)) onderzoekers te verstrekken en desbetreffende interpretatieverschillen 
aann hun bereidheid gegevens te verstrekken in de weg kunnen staan, lijk t ook in deze 
contextt een EU-gedragscode voor medisch-wetenschappelijk onderzoek van belang. 

5.7.25.7.2 Doorgifte van gegevens naar landen buiten de EU 

Gegevensverstrekkingg vanuit Nederland (of een andere lidstaat) naar landen buiten 
dee Europese Unie (zoals de Verenigde Staten) wordt beheerst door bijzondere rechts-

2388 Doelstelling van de EG-privacyrichtlijn is een vrij verkeer van (persoons)gegevens binnen de lidsta-
tenn van de EU onder gelijktijdige waarborging van een hoog beschermingsniveau. Zie ook hoofd-
stukk 3, paragraaf 3.3.1. 

2399 Dit zijn sedert 1 mei 2004 de huidige 25 lidstaten en de landen van de Europese Economische 
Ruimtee (Noorwegen, Liechtenstein en IJsland ) die zich verplicht hebben de EG-privacyrichtlijn te 
implementeren. . 

2400 Zie het in het kader van de evaluatie van de EG-privacyrichtlijn ingezonden paper van Covington & 
Burlingg 'Comments on Implementation and Application of the 1995 Data Protection Directive' 
(http://www.europa.eu.int/comm/mteiTial_market/privacy/lawreport/paper_en.htm). . 

2411 Zie ook Dute 1998. 
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regels,, neergelegd in hoofdstuk 11 van de WBP (zie de artikelen 76-78).242 In verband 
mett doorgifte van medische gegevens van patiënten, proefpersonen of burgers door 
eenn Nederlandse arts of onderzoeker aan een niet-EU-land ('derde land') bepaalt art. 
76,, eerste lid WBP dat deze alleen mag plaatsvinden als de wettelijke bepalingen van 
dee WBP en andere privacywetgeving worden nageleefd èn het desbetreffende land 
eenn passend privacyregime waarborgt. Art. 76, tweede lid bepaalt dat de vraag of een 
regimee passend is, wordt beoordeeld aan de hand van de omstandigheden die op de 
doorgiftee van de gegevens van toepassing zijn, zoals de aard van gegevens, doel en 
voorgenomenn duur van de gegevensverwerking, land van herkomst en land van 
eindbestemming,, de algemene dan wel specifieke regels die in het derde land gelden, 
tott stand gekomen zelfregulering en de veiligheidsmaatregelen die in de landen wor-
denn nageleefd. De in het kader van art. 29 privacyrichtlijn ingestelde werkgroep ('Ar-
ticlee 29 Working Party') heeft in verband met de vraag wat passend inhoudt, gesteld 
datt vooral moet worden gekeken naar de inhoud van de toepasselijke voorschriften 
enn de middelen om handhaving van die voorschriften te garanderen.243 De 
verantwoordelijkee die voornemens is medische gegevens door te geven aan een in een 
derdee land gevestigde onderzoeker zal eerst moeten nagaan of over het bescher-
mingsniveauu van desbetreffend land een besluit is genomen door de minister van 
Justitiee of de Europese Commissie. De Europese Commissie kan aangeven dat zij het 
doorr een land geboden beschermingsniveau als passend (dan wel als niet passend) 
beschouwt.. Een positief besluit (er is sprake van een passend beschermingsniveau) 
wordtt gebaseerd op het nationale recht of internationale verplichtingen die een land is 
aangegaann en is tot nu toe genomen ten aanzien van Argentinië, Guernsey, Hongarije, 
Zwitserland,, Amerikaanse bedrijven die de Safe Harbour Principles hebben aanvaard 
enn Canada, althans in het geval de Personal Information Protection and Electronic 
Documentss Act van toepassing is.244 

Indienn geen besluit is genomen over het beschermingsniveau van een bepaald land, is 
hett blijkens de toelichting op de WBP aan de verantwoordelijke (de hulpverlener of 
onderzoekerr die de gegevens verstrekt) om te bepalen of van passende bescherming 
sprakee is.245 Deze lij n wordt door het CBP gevolgd,246 doch roept wel vragen op. Kan 
zo'nn intensief onderzoek als de (Europese) wetgever hier voor ogen heeft (zie hier-
voor)) wel aan de verantwoordelijke worden overgelaten?247 En leidt dit niet tot de 
nodigee rechtsonzekerheid?248 

Al ss voorbeeld kan worden gekeken naar het beschermingsniveau in de Verenigde 
Staten.. Bij verstrekking van medische gegevens aan een onderzoeker die daar is ge-
vestigd,, bieden de op het bedrijfsleven gerichte Safe Harbour Principles geen grond-
slagg voor doorgifte. De bescherming van medische gegevens werd in de Verenigde 
Statenn tot voor kort uitsluitend door zogenaamde 'state laws' en een aantal algemene 

2422 Zie art. 25 en 26 Richtlijn 95/46. 
2433 Working Party on the Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data, First 

orientationss on transfers of personal data to third countries. Possible ways forward in assessing ade-
quacy,, XV D/5020/97-EN final, 26 juni 1997. 

2444 Besluiten van 26 juli 2000, PB EG nr. I 215, 25 augustus 2000; Besluit van 20 december 2001, PB EG 
nr.. L 2,4 januari 2002. De Europese Commissie kan ook negatieve besluiten nemen, maar daarvan is 
hett nog niet gekomen. 

2455 Kamerstukken II1999/2000,25 892, nr. 3, p. 193. 
2466 College bescherming persoonsgegevens 2003, p. 14-15. 
2477 Het CBP heeft aangegeven daarbij - via voorlichting - hulp te willen bieden. Zij voert alleen zelf een 

beoordelingg uit indien een zwaarwegend algemeen belang dat rechtvaardigt. 
2488 Merkus 2004, p. 14. 
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federalee privacywetten (waaronder de 'Freedom of Information Act', de 'Privacy Act' 
enn de recente 'E-Government Act') geboden.249 De bescherming die van deze regionale 
enn landelijke wetgeving uitgaat, schiet in veel gevallen tekort, bijvoorbeeld omdat zij 
niett van toepassing is op de toegang tot medische dossiers in de private sector (priva-
cybeschermingg is in die sector veelal afhankelijk van hetgeen via contracten is afge-
sprokenn tussen patiënten, zorgaanbieders en financiers). ^ 
Inn deze situatie lijk t echter verandering gekomen nu in 2001 op basis van de Health 
Insurancee Portability and Accountability Act (HIPAA 1996) integrale federale regels 
terr bescherming van in medische dossiers opgeslagen persoonsgegevens ('Standards 
forr privacy of individually identifiable health information') zijn uitgevaardigd. Deze 
regels,, ook wel 'HIPAA Privacy Rule' genoemd, beogen patiënten toegang tot en 
controlee over hun medische gegevens te bieden, het vertrouwen in het gezondheids-
zorgsysteemm te herstellen en de efficiëntie en effectiviteit van de hulpverlening te ver-
beterenn via een nationaal kader ter bescherming van medische informatie. De regels 
biee en bescherming aan betrokkenen wanneer zogenaamde 'covered entities' (zoals 
ziektekostenverzekeraars,, sommige overheidsinstanties, registrerende instellingen, 
artsen,, ziekenhuizen et cetera) medische informatie verwerken, en wanneer die in-
formatiee bovendien 'identifiable' is (dat wil zeggen dat betrokken individuen van wie 
dee gegevens afkomstig zijn, kunnen worden geïdentificeerd). 
Off  met de komst van deze federale regels de Verenigde Staten een passend bescher-
mingsniveauu biedt, is nog maar de vraag.254 Dit hangt - zoals gezegd - af van de mate 
waarinn deze regels voorzien in beginselen als transparantie, beveiliging, vertrouwe-
lijkheid,, rechten van betrokkenen, adequaat niveau van naleving et cetera. De regels 
zijnzijn in ieder geval binnen de Verenigde Staten niet kritiekloos ontvangen: ze zouden 
nodelooss uitvoerig en complex zijn, en zijn voorzien van een ingewikkelde toelich-
ting.. Bovendien zullen sommige onderzoekers die herleidbare medische gegevens 
ontvangenn en gebruiken - vanwege het feit dat ze geen 'covered entity' zijn - niet 
gebondenn zijn aan deze regels.255 Verder rijst de vraag of verzameling en verdere ver-
werkingg van gecodeerde gegevens door de regels worden beschermd. 

Luidtt de conclusie dat een derde land niet over een passend beschermingsniveau be-
schikt,, dan biedt art. 77 WBP (in overeenstemming met art. 26 privacyrichtlijn) nog 
mogelijkhedenn om gegevens aan zo'n land door te geven. In de eerste plaats kan de 
verstrekkendee partij zich beroepen op één van de in art. 77, eerste lid neergelegde 
(zes)) uitzonderingen. De minister van Justitie heeft aangegeven dat de uitzonderingen 
strengg en restrictief moeten worden uitgelegd.256 Van betekenis in de context van me-
disch-wetenschappelijkk onderzoek lijk t met name de uitzondering dat betrokkenen 

2499 Zie voor een uitvoerige beschrijving van de 'federal privacy protections' and 'state privacy protecti-
ons'' in de context van (research met) medische gegevens Hodge 2003, p. 664-666. 

2500 Zie bijv. Turkington 1997, p. 115. 
2511 Op basis van de HIPAA is de 'secretary of Health and Human Services' gemachtigd regels inzake de 

beschermingg van medische gegevens op te stellen in het geval het Amerikaanse Congres dit zou 
nalatenn (hetgeen het geval bleek). 

2522 Office of Civil Rights 2002. 
2533 Het gebrek aan nationale regels werd al langer gevoeld, maar het toenemend gebruik van compu-

terss en internet heeft de noodzaak ervan sterk vergroot; Annas 2002, p. 216. 
2544 De OECD ziet ze in ieder gevat wel als een belangrijke stap op weg naar een passend 

beschermingsniveauu in vergelijking met de situatie waarin integrale federale regelgeving nog geheel 
ontbrak;; OECD 1999, p. 18. 

2555 Zie Kutkat, p. 70-71. 
2566 Zie Brief van de minister van Justitie van 9 maart 2000; Kamerstukken II1999/2000,27 043, nr. 1, p. 5. 
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(vann wie de gegevens afkomstig zijn) toestemming geven voor doorgifte van hun gege-
venss (art. 77, eerste lid onder a WBP). De toestemming is slechts geldig indien deze op 
voldoendee informatie berust, voldoende specifiek is en in vrijheid gegeven. Het 
biedenn van een 'opt-out' mogelijkheid aan betrokkenen is onvoldoende. Het CBP 
raadtt in zijn 'Nota derde landen' af gebruik te maken van deze uitzondering wanneer 
hett om gegevensverstrekking gaat van meerdere of grote aantallen personen.257 Ook 
voorziett het CBP problemen wanneer een betrokkene in een later stadium zijn toe-
stemmingg weer intrekt (hiertoe is hij of zij gerechtigd) en de verwerking van de gege-
venss van die betrokkene vanaf dat moment moet worden gestaakt. Kortom, de wet 
biedtt formeel gezien via het vragen van toestemming een opening voor doorgifte van 
medischee gegevens aan een land zonder passend beschermingsniveau, doch de bete-
keniss van deze uitzonderingsgrond moet voor de medische onderzoekspraktijk niet 
wordenn overschat. Een andere uitzonderingsgrond die mogelijk van belang zou kun-
nenn zijn, is de voorwaarde dat doorgifte noodzakelijk is vanwege een zwaarwegend 
algemeenn belang. Uit de toelichting van het CBP (in de eerder genoemde 'Nota derde 
landen')) blijkt dat men bij deze uitzondering met name moet denken aan doorgiften 
tussenn administraties van de belastingsdienst of douane, of tussen sociale-zeker-
heidsinstanties.2588 Het lijk t mij uit een oogpunt van rechtsbescherming wenselijk dat 
dee toezichthouder deze uitzondering niet op voorhand zo ruim uitlegt dat hieronder 
zonderr meer regulier grensoverschrijdend medisch-wetenschappelijk onderzoek valt. 
Anderzijdss lijk t moeilijk vol te houden dat zij niet inroepbaar zou zijn in een 'noodsi-
tuatie',, zoals bijvoorbeeld een dreigende pandemie. 

Inn de tweede plaats kan men bij doorgifte van researchgegevens aan een land zonder 
passendd beschermingsniveau een vergunning aanvragen bij de minister van Justitie 
(art.. 77, tweede lid WBP). De minister verbindt aan de vergunning nadere 
voorschriftenn die nodig zijn om de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de 
fundamentelee rechten en vrijheden van personen, alsmede de uitoefening van de 
daarmeee verband houdende rechten te waarborgen. De (in Nederland gevestigde) 
verantwoordelijkee dient zorg te dragen voor de via de vergunning vereiste aanvul-
lendee privacywaarborgen. Het meest voor de hand ligt dat deze hierover met de in 
hett buitenland gevestigde ontvanger passende contractuele afspraken maakt (doch 
gebruikmakingg van andere instrumenten is op voorhand niet uitgesloten, mits dit 
hetzelfdee effect heeft). De in een contract of ander instrument neergelegde waarbor-
genn worden alvorens een vergunning wordt afgegeven onderzocht door het CBP260 en 
dee minister. Het gaat er daarbij om dat de geboden waarborgen nauwkeurig worden 
omschreven,, aangepast aan de specifieke omstandigheden van het geval en een be-
vredigendee compensatie bieden voor de afwezigheid van een passend beschermings-
niveau.. De criteria waaraan wordt getoetst, betreffen een verzameling basisprincipes 
inzakee gegevensbescherming (doelbinding; kwaliteit van de gegevens; rechten van de 
betrokkene;; bescherming van bijzondere gegevens; en dergelijke) en voorwaarden 
waaraann moet worden voldaan om hun effectiviteit te waarborgen. Aangezien de 

2577 College bescherming persoonsgegevens 2003, p. 19. 
2588 Considerans Richtlijn 95/46, overweging 58. 
2599 De Europese Commissie en alle lidstaten moeten worden geïnformeerd over een afgegeven vergun-

ning.. Een eenmaal afgegeven vergunning kan worden ingetrokken of opgeschort, doch de situaties 
waarinn dit geschiedt, zijn betrekkelijk schaars. Zie College bescherming persoonsgegevens 2003, p. 
34. . 

2600 Het CBP adviseert de minister niet alleen over een vergunningaanvraag, maar dient ook toezicht te 
houdenn op het verwerken en doorgeven van persoonsgegevens door de verantwoordelijke op basis 
vann de in de WBP en een eventueel in een contract neergelegde bepalingen. 
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betrokkenee zelf geen partij is bij de overeenkomst, dienen hem (via het contract) be-
paaldee rechten te worden toegekend, zoals het recht op compensatie door de verant-
woordelijkee die binnen de EU is gevestigd. Een andere belangrijke waarborg behoort 
tee zijn dat de ontvanger van de gegevens wordt verplicht samen te werken met de 
toezichthoudendee autoriteit van het land van de verstrekker van de gegevens in de 
gevallenn dat de verantwoordelijke of de betreffende toezichthouder van mening is dat 
eenn onderzoek of audit naar de wijze van gegevensverwerking op de locatie van de 
gegevenss nodig is. 
Inn het licht van het voorafgaande zal het aanvragen van een vergunning voor degene 
diee voornemens is gegevens aan een derde land te verstrekken een aanzienlijke in-
spanningg betekenen. Hierdoor bestaat het risico dat de verantwoordelijke te gemak-
kelijkk zal aannemen dat sprake is van een passend beschermingsniveau in het land 
vann bestemming (art. 76 WBP) of de gegevensverstrekking ten onrechte op toesteming 
off  een zwaarwegend algemeen belang (art. 77, twee lid onder a en d) ba-
seert.2622 Anderzijds kunnen de te leveren inspanningen er ook toe leiden dat een hulp-
verlenerr of onderzoeker besluit aan een verzoek tot doorgifte van gegevens aan een 
landd zonder passend beschermingsniveau geen gehoor te geven. Om verantwoorde-
lijkenn in dit opzicht tegemoet te komen heeft de Europese Commissie modelcontrac-
tenn opgesteld. De modelcontracten bevatten onder meer bepalingen inzake verplich-
tingenn van de exporteur en importeur, gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid 
vann de partijen in de overeenkomst, samenwerking van partijen met de toezichthou-
dendee autoriteiten en toepasselijk recht. Gebruikmaking van de modelcontracten be-
tekentt niet dat men van de vergunningsplicht is vrijgesteld,264 maar wel dat de proce-
duree van vergunningaanvraag aanzienlijk kan worden vereenvoudigd en verkort. De 
doorgiftee van gegevens voor medisch-wetenschappelijk onderzoek zou verder kun-
nenn worden vergemakkelijkt indien - zoals eerder aangegeven - in het kader van de 
privacyrichtlijnn een Europese gedragscode inzake medisch-wetenschappelijk onder-
zoekk met gegevens tot stand zou komen waaraan men zich via zo'n modelcontract 
gebondenn kan verklaren. 

5.88 Samenvatt ing 

Biedtt de huidige privacyregelgeving in zijn geheel beschouwd geen onevenwichtige 
regelingg in de zin dat zij gegevensverwerking voor wetenschappelijk onderzoek en sta-
tistiekk op het terrein van de gezondheidszorg onevenredig belemmert dan wel betrokke-
nenn onvoldoende in hun privacybelangen beschermt, voor verschillende elementen van 
dezee regelgeving gaat die conclusie niet op. In het voorafgaande is geconstateerd dat op 
onderdelenn van het gegevensverwerkend proces sprake is van onevenredige belemme-
ringenn van het medisch-wetenschappelijk onderzoek dan wel van tekorten in aan be-

2611 College bescherming persoonsgegevens 2003, p. 26-27. 
2622 Ter handhaving van de WBP-bepalingen kan het CBP overigens wel bestuursdwang toepassen (art. 

655 WBP). 
2633 Beschikking van de Commissie van 15 juni 2001 betreffende modelcontractbepalingen voor de door-

giftee van persoonsgegevens naar derde landen krachtens Richtlijn 95/46/EG , PB EG nr. L181, 4 juli 
2001;; Beschikking van de Commissie van 27 december 2001 betreffende modelcontractbepalingen 
voorr de doorgifte van persoonsgegevens naar in derde landen gevestigde bewerkers krachtens 
Richtlijnn 95/46/EG , PB EG nr. L 6,10 januari 2002. 

2644 Merkus meent dat het aanvragen van een vergunning bij gebruikmaking van modelcontractbepalin-
genn in het licht van art. 26 lid 4 EG-privacyrichtlijn overbodig is en dat de minister voor dergelijke 
situatiess een algemene vergunning zou moeten afgeven. Merkus 2004, p. 14. 
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trokkenn personen geboden privacybescherming. Hiernaast werden ook kritische kantte-
keningenn geplaatst bij kwaliteitsaspecten van de regelgeving (helderheid, consistentie, 
kenbaarheidd et cetera). De belangrijkste conclusies worden hieronder op een rij  gezet. 

PrimairePrimaire verzameling van onderzoeksgegevens 
Inn paragraaf 5.3 is uiteengezet dat wetenschappelijk onderzoekers bij primaire gege-
vensverzamelingg vooral problemen ondervinden (of ondervonden) met het verkrijgen 
vann adresgegevens uit de GBA; dit kan grotendeels worden toegeschreven aan het feit 
datt tot voor kort geen (uniformerende) uitvoeringsregeling gold, zodat het gemeente-
lij kk beleid terzake van gegevensverstrekking voor (medisch-)wetenschappelijk onder-
zoekk en statistiek aanzienlijk kon variëren (van hele restrictieve tot hele soepele re-
gels).. Met name landelijke of regionale studies werden hierdoor bemoeilijkt. De nood-
zakelijkee uitwerking van de basisregel (art. 109 Wet GBA) in een uitvoeringsregeling 
(art.. 67 Besluit GBA) is er in 2001 gekomen; hierin zijn nadere voorwaarden neerge-
legdd voor verstrekking van GBA-gegevens voor wetenschappelijk onderzoek en sta-
tistiek.2655 In de rede ligt dat deze regeling de vanuit het veld gerapporteerde belemme-
ringenn zal kunnen wegnemen. Daarbij zij aangetekend dat de nieuwe regeling ge-
meentenn toch nog enige ruimte laat voor een eigen verstrekkingenbeleid, namelijk via 
toepassingg van de voorwaarde dat is voorzien in zodanige waarborgen "(...) dat de 
persoonlijkee levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad." Het is 
niett uitgesloten dat gemeenten onder die vlag toch verschillende zeggenschapsregi-
mess voor gegevensverstrekking blijven hanteren. Het is derhalve te overwegen in art. 
677 Besluit GBA (of in de Wet GBA) een bepaling op te nemen die de zeggenschap van 
betrokkenee - bij voorkeur in de vorm van een recht op bezwaar - eenduidig regelt. 
Bijj  de eigenlijke gegevensverzameling via interviews, vragenlijst- of observatieonderzoek 
heeftt altijd het principe van informed consent gegolden. De in de WBP neergelegde re-
gelss die eveneens uitdrukkelijke toestemming vereisen, roepen dan ook geen wezenlijke 
problemenn op. Een voorbehoud moet worden gemaakt voor het verzamelen van gege-
venss via het observeren van personen buiten medeweten van de betrokkene om (zoals bij 
sommigee studies op het terrein van de psychologie). Hier hangt het van verschillende 
factorenn af in hoeverre de gegevensverzameling belemmering ondervindt. Bij toepasse-
lijkheidd van de striktere WMO-regels lijk t überhaupt geen ruimte voor deze wijze van 
gegevensverzameling.. Valt het op deze wijze verzamelen van de gegevens uitsluitend 
onderr de WBP, dan hangt het af van de wijze waarop het CBP de aan haar opgelegde 
taakk invult om in dergelijke situaties een voorafgaand onderzoek in te stellen.267 

Off  privacybelangen van betrokkenen voldoende bescherming genieten, wordt mede 
bepaaldd door de wijze waarop in de onderzoekspraktijk aan het principe van infor-
medd consent wordt vormgegeven. Dit klemt te meer nu personen wier medische gege-
venss worden verzameld zich veelal in een afhankelijke en/of kwetsbare positie be-
vinden.. Nadere, in zelfregulering op te nemen regels kunnen aan betrokkenen belang-
rijkerijke waarborgen bieden, zoals een recht van de betrokkene op 'bedenktijd' en op 
intrekkingg van een eenmaal gegeven toestemming (op ieder moment en zonder op-
gaaff  van redenen). Op het stuk van de verzameling van gegevens van wilsonbekwa-

2655 Ook is voorzien in een systematische toegang tot GBA-gegevens voor wetenschappelijk onderzoek 
viaa autorisatie door de minister van Binnenlandse Zaken. De praktische betekenis van deze bepaling 
kann nog onvoldoende worden overzien. 

2666 Wel kampt men binnen het sociaal-wetenschappelijk onderzoek (waaronder medische research) met 
dee zogenaamde non-responsproblematiek, doch deze wordt niet veroorzaakt door strikte privacy-
regels. . 

2677 Art. 31, eerste lid, onder b WBP. 
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menn is ten slotte sprake van onvoldoende privacybescherming aangezien dit niet, 
zoalss in de WMO, is gebonden aan nadere (materiële) voorwaarden. De meen dat na-
deree normstelling ten aanzien van deze vorm van gegevensverzameling geboden is. 

SecundaireSecundaire verzameling van onderzoeksgegevens 
Bijj  secundaire verzameling van gegevens werpt om te beginnen de regeling die lan-
geree bewaring van patiëntengegevens ten behoeve van research beheerst belemmerin-
genn op voor de wetenschapsbeoefening. Van een meer evenwichtige regeling op dit 
puntt zou sprake zijn indien deze (net als bij gegevensverstrekking ten behoeve van 
wetenschappelijkk onderzoek) - onder bepaalde voorwaarden - ruimte zou laten voor 
eenn soepeler regime op het stuk van de zeggenschap (de huidige regel is dat herleid-
baree medische gegevens alleen op grond van uitdrukkelijke toestemming van de pati-
entt langer mogen worden bewaard). 
Iss bij langere bewaring meer ruimte geboden voor de wetenschap, bij het zogenaamde 
'eigen'' wetenschappelijk onderzoek - hulpverleners verzamelen patiëntengegevens 
waartoee zij reeds (vanwege hun rechtstreekse betrokkenheid bij de behandeling) toe-
gangg hadden - behoeft het privacybelang van de betrokkenen juist meer bescherming. 
Hett wetenschappelijk gebruik van patiëntengegevens door de hulpverlener is thans 
niett aan nadere regels gebonden (behoudens de regels die uit hoofde van het be-
roepsgeheimm reeds gelden) terwijl er in deze situatie evengoed privacybelangen in het 
gedingg (kunnen) zijn. Dit klemt te meer nu in de praktijk onder de vlag van eigen 
wetenschappelijkk onderzoek een veel ruimere kring van beroepsbeoefenaars (dan die 
rechtstreekss bij de behandeling zijn betrokken) toegang krijgt tot patiëntengegevens. 
Err zijn geen harde aanwijzingen dat de huidige, in de (artikelen 457 en 458 van de) 
WGBOO neergelegde regeling inzake verstrekking van gegevens aan externe weten-
schappelijkk onderzoekers onvoldoende ruimte laat voor wetenschappelijk onder-
zoek.. Niettemin is uit het evaluatieonderzoek inzake de WGBO naar voren gekomen 
datt de in art. 7: 458, eerste lid, onder b neergelegde eis van gegevenscodering soms op 
praktischee problemen stuit. Aannemelijk is dat deze problemen (althans op termijn) 
viaa ontwikkeling van nieuwe technologieën (zoals het elektronisch patiëntendossier) 
zullenn verminderen. 
Zijnn de regels op zich zelf niet onevenwichtig, er doen zich bij de toepassing (of al-
thanss onderdelen) hiervan wel problemen en knelpunten voor. Wanneer toestemming 
aann betrokkenen wordt gevraagd, bestaat het risico dat niet aan de hieraan verbonden 
eisenn kan worden voldaan. Men denke met name aan de situatie waarin van een con-
creett onderzoek(sdoel) nog geen sprake is en men betrokkenen bij het vragen van 
toestemmingg voor gegevensverstrekking dus slechts over een algemeen onderzoeks-
doell  (bijvoorbeeld uitvoering van medisch-wetenschappelijk onderzoek op een be-
paaldd deelterrein van de geneeskunde) kan informeren. Ook roept het toestemmings-
vereistee vragen op indien gegevens worden verzameld van kinderen boven de twaalf 
jaar.. Een ander probleem is dat hulpverleners mogelijk onvoldoende bereid en/of in 
staatt zijn bij gegevensverstrekking voldoende medewerking te verlenen. 
Bijj  toepassing van de uitzonderingen rijzen met name vragen rond het concept van 
gegevenscoderingg (en met name eventuele herleidbaarheid van desbetreffende gege-
vens).. Voorts is het niet altijd duidelijk hoeveel ruimte de uitzonderingen voor afwij-
kingg van het toestemmingsvereiste laten en is het onduidelijk hoe sommige rand-

2688 Deze regeling is in veel gevallen van (overeenkomstige) toepassing op het verstrekken of verzame-
lenn van medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de volksgezond-
heid. . 
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voorwaarden,, zoals de eis dat het onderzoek een algemeen belang dient of de be-
zwaarmogelijkheidd en het daaraan gekoppelde informatierecht van de betrokkene, in 
dee onderzoekspraktijk moeten worden toegepast. 

Bijj  het verzamelen van medische gegevens uit registraties die niet langer een hulpver-
leningsfunctiee hebben, geldt niet de WGBO maar (art. 23 van) de WBP. De daarin 
neergelegdee bepaling houdt, net als de WGBO-regeling, rekening met de noden van 
wetenschapp en statistiek. Bij toepassing van de regeling in de praktijk door registre-
rendee instellingen en medisch-wetenschappelijk onderzoekers kunnen zich echter -
nett als bij toepassing van de WGBO-bepalingen - problemen voordoen, waaronder de 
zojuistt genoemde kwesties. 
Bijj  verzameling van door het CBS beheerde gegevens speelt vooral het probleem van 
eenn moeizame toegang tot gegevens uit het doodsoorzakenregister. Het is de vraag of 
dee recente regeling in de gewijzigde Wet CBS (die een grote gelijkenis vertoont met de 
artikelenn 7: 457 en 458 BW) voldoende tegemoet komt aan dit probleem. Het lijk t 
raadzaamm in de nog op te stellen uitvoeringsregeling inzake verstrekking van doods-
oorzakenn (art. 42a, vijfde lid Wet CBS) te bepalen dat een weigering van het CBS der-
gelijkee gegevens te verstrekken gemotiveerd moet worden en dat tegen zo'n beslis-
singg bezwaar en beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht openstaat. 

VerdereVerdere verwerking van onderzoeksgegevens 
Iss de huidige wet- en regelgeving bij gegevensverzameling voor medisch-wetenschap-
pelijkk onderzoek niet in alle opzichten als voldoende evenwichtig te beschouwen 
(doorr hetzij te weinig ruimte voor wetenschappelijk onderzoek te laten, hetzij onvol-
doendee privacybescherming te bieden), dit probleem speelt veel minder bij de regels 
diee de fase van verdere verwerking van onderzoeksgegevens beheersen. Dit neemt 
niett weg dat de in deze fase op onderzoekers rustende verplichtingen (beveiligings-
plicht;; het zorgdragen voor de kwaliteit van de gegevens; meldingsplicht; publicatie 
inn niet-herleidbare vorm en dergelijke) verschillende vragen oproepen, zoals bijvoor-
beeldd wat adequate beveiliging exact inhoudt, hoe lang en in welke vorm gegevens 
mogenn worden bewaard et cetera. 
Eenn toekomstig knelpunt bij opslag en gebruik van (genetische) onderzoeksgegevens 
kann zijn gelegen in het feit dat wetenschappelijk onderzoekers niet beschikken over 
eenn wettelijk dan wel door de rechter erkend verschoningsrecht. Wanneer politie en 
justitiee toegang tot researchgegevens zouden vorderen, kunnen privacybelangen van 
betrokkenenn in het gedrang komen. 

Eenn belangrijk probleem dat niet door de geldende privacywet- en regelgeving wordt 
veroorzaakt,, maar door andere factoren (zoals bijvoorbeeld hoge kosten die moeten 
wordenn gemaakt bij het verzamelen van gegevens) betreft een terughoudende opstel-
lingg van onderzoekers om de door hen verzamelde gegevens aan andere onderzoe-
kerss voor volgend wetenschappelijk onderzoek ter beschikking te stellen. Vanuit in-
ternationalee organisaties, de overheid en de onderzoekswereld wordt evenwel in toe-
nemendee mate gewezen op het belang van 'data sharing'. Dit laatste houdt in dat 
onderzoeksgegevenss na afronding van een onderzoek niet worden vernietigd, maar -
mitss waardevol voor toekomstig onderzoek - worden bewaard en mogelijk gearchi-
veerdd in speciale databestanden. 

GrensoverschrijdendGrensoverschrijdend verkeer van onderzoeksgegevens 
Doorgiftee van medische gegevens voor researchdoeleinden vanuit Nederland naar 
landenn die lid zijn van de EU (en die hun privacywetgeving in overeenstemming heb-
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benn gebracht met de EG-privacyrichtlijn) en vice versa behoort vrij te zijn van belem-
meringen,, zo is althans de strekking van Europese privacyrichtlijn. Niettemin is 
denkbaarr dat het gegevensverkeer door vanuit het medisch beroepsgeheim voort-
vloeiendee verplichtingen van hulpverleners (zoals de verantwoordelijkheid van een 
Nederlandsee beroepsbeoefenaar na te gaan of de ontvanger van de gegevens hiermee 
ookk zorgvuldig omgaat) of verschillende opvattingen in de lidstaten over de status 
vann gecodeerde gegevens toch wordt bemoeilijkt. Nadere normstelling in vorm van 
eenn Europese gedragscode op het terrein van (medisch-)wetenschappelijk onderzoek 
mett gegevens zou dergelijke problemen kunnen wegnemen. 
Verstrekkingg van medische gegevens voor medisch-wetenschappelijk onderzoek 
vanuitt Nederland aan buiten de EU gevestigde onderzoekers, wordt beheerst door 
hoofdstukk 11 van de WBP (gegevensverkeer met landen buiten de Europese Unie). 
Betreftt het verstrekking van gegevens aan een land zonder een passend beschermings-
niveau,, dan is doorgifte van medische gegevens naar dat land in beginsel verboden. 
Overigenss vormt het plaatsen van een databestand op een wereldwijd raadpleegbare 
websitee (hierbij zijn eveneens privacybelangen in het geding) geen doorgifte van ge-
gevenss in de zin van de privacywetgeving (dit specifieke probleem zal bij de evaluatie 
vann de EG-privacyrichtlijn moeten worden betrokken). 
Opp het verbod medische gegevens aan een land zonder passend beschermingsniveau 
tee verstrekken gelden in het belang van internationale gegevensuitwisseling wel uit-
zonderingen.. In de context van medisch-wetenschappelijk onderzoek lijk t vooralsnog 
hett meeste soelaas te bieden het aanvragen van een vergunning bij de minister van 
Justitiee (art. 77, tweede lid WBP). De inspanning die de verstrekker van de gegevens 
daarbijj  dient te leveren, moeten echter niet worden onderschat. De ontwikkeling van 
modelcontractenn die voldoen aan de eisen die Europese Commissie in dit kader heeft 
gesteldd en die bovendien recht doen aan de bijzondere context van medisch-weten-
schappelijkk onderzoek met gegevens zouden het proces van doorgifte van medische 
gegevenss aan landen zonder passend beschermingsniveau aanzienlijk kunnen verge-
makkelijken.. Ook in deze context kan een Europese gedragscode voor medisch-we-
tenschappelijkk onderzoek een nuttige rol vervullen. 
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