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66 EEN PASSENDE REGELIN G VOOR MEDISCH-
WETENSCHAPPELIJ KK  ONDERZOEK MET GEGEVENS 

6.11 Inleidin g 

InIn het voorafgaande hoofdstuk is geldend privacyrecht toegepast op de verschillende 
fasenn van medisch-wetenschappelijk onderzoek met gegevens en het grensoverschrij-
dendd onderzoek; daarbij naar voren komende problemen en knelpunten werden geïn-
ventariseerdd en geanalyseerd. Op onderdelen werden soms ook oplossingen (wijziging 
off  aanvulling van de huidige regelgeving) voorgesteld. In dit hoofdstuk zal - vanuit een 
meerr theoretisch perspectief - worden aangegeven hoe een evenwichtige en anderszins 
adequatee regeling (aangeduid als 'passende' regeling) er uit zou kunnen zien. Uitgangs-
puntt daarbij vormt met name het in hoofdstuk 2 geformuleerde kader, dat in aanmerking 
iss te nemen bij een afweging van individuele privacybelangen en het belang van een vrije 
wetenschapsbeoefening.11 Hiernaast behoren de in dit hoofdstuk voorgestelde 'passende' 
normenn ook antwoord te bieden op een aantal van de in hoofdstuk 5 gesignaleerde pro-
blemenn en knelpunten. 

Omm tot uitwerking van een passende regeling te komen, is voor de volgende opzet geko-
zen.. Allereerst wordt het vraagstuk van de herleidbaarheid in relatie tot (de reeds be-
sprokenn categorie van) gecodeerde gegevens behandeld (paragraaf 6.2). De paragraaf 
spitstt zich toe op de (juridische) status van gecodeerde gegevens. In een volgende para-
graaff  wordt ingegaan op de betekenis van eerder onderscheiden categorieën privacybe-
schermendee maatregelen - materiële normen, rechten van de betrokkene en toezicht/ 
handhavingg door een onafhankelijke instantie - binnen een regeling voor onderzoek 
mett gegevens (paragraaf 6.3). Vervolgens wordt vanuit het perspectief van het nood-
zakelijkheidsvereistee (paragraaf 6.4) en toepassing van privacybevorderende technieken 
(paragraaff  6.5) aangegeven hoe adequate of passende regels eruit zouden moeten zien. In 
dee laatste paragraaf worden via synthese van het voorafgaande de contouren van een 
passendee regeling voor medisch-wetenschappelijk onderzoek met gegevens geschetst 
(paragraaff  6.6). 

6.22 Juridische status van gecodeerde gegevens 

Inn het kader van de regulering van medisch-wetenschappelijk onderzoek met gege-
venss speelt het vraagstuk van de herleidbaarheid, in het bijzonder in relatie tot geco-
deerdee gegevens, een belangrijke rol. Deze kwestie is daarom van belang, omdat men 
bijj  verwerking (voor medisch-wetenschappelijke doeleinden) van anonieme, dat wil 
zeggenn in de zin van de privacywetgeving niet-herleidbare gegevens niet, doch bij 
verwerkingg van persoonsgegevens wel is gebonden aan relevante privacywet- en re-
gelgeving.. Deze paragraaf richt zich op de vraag in hoeverre gecodeerde gegevens 
(nog)) als persoonsgegevens zijn te beschouwen. Hierover is, zoals reeds in de vooraf-
gaandee hoofdstukken bleek, discussie mogelijk.3 

11 Zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.7. 
22 Zie hoofdstuk 1, paragraaf 132. 
33 Zie voor verschillende opvattingen in de (Nederlandse) literatuur Dute e.a. 2000, p. 324. 
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Eenn prealabele vraag is wat onder gecodeerde gegevens moet worden verstaan. Het 
conceptt van codering houdt kort gezegd in dat door een arts of (registrerende) instel-
lingg uit een medische registratie 'onthoofde' (en dus geen direct identificerende) ge-
gevenss aan onderzoekers worden verstrekt. De geleverde gegevens zijn echter voor-
zienn van een uniek nummer (code) dat via gebruik van een sleutel - in bezit van de 
verstrekkendee hulpverlener of eventueel een 'trusted third party' (zie hierover meer 
inn paragraaf 6.4) - kan worden gerelateerd aan de identiteit van de betrokkene van 
wiee de gegevens afkomstig zijn. Zo blijf t het mogelijk om onderzoeksrecords in een 
laterr stadium aan te vullen met nieuwe gegevens, de betrokkene alsnog voor een in-
tervieww of vragenlijst te benaderen of de gegevens te koppelen aan andere databe-
standenn of een verzameling lichaamsmateriaal (in hoofdstuk 5 bleek dat onderzoekers 
dezee speelruimte vanuit het perspectief van een onderzoeksdoelstelling vaak nodig 
hebben). . 
Dee zojuist geschetste wijze van codering wordt ook wel 'two-way coding' genoemd 
terr onderscheiding van 'one-way coding'.4 Bij laatstgenoemde coderingstechniek is 
geenn decoderende sleutel beschikbaar die de onderzoeksrecords op een later moment 
inn verband kan brengen met individuele personen. One-way coding biedt dan ook be-
duidendd minder mogelijkheden dan two-way coding: het is bij toepassing van deze 
techniekk in principe alleen mogelijk nieuwe of recente gegevens aan een onderzoeksregi-
stratiee toe te voegen. In de Nederlandse (maar bijvoorbeeld ook Belgische) regelgeving is 
mett betrekking tot codering steeds uitgegaan van de beschikbaarheid van een sleutel en 
duss van ruimere mogelijkheden, kortom van two-way coding. In de navolgende be-
schouwingenn zal deze lijn worden gevolgd, tenzij het van belang is onderscheid tussen 
beidee vormen van codering te maken. 

6.2.22 Internationaal perspectief 

EuropeseEuropese Unie - Richtlijn 95/46/EG van de Europese Unie 
Dee vraag of gecodeerde gegevens volgens de in 1995 totstandgekomen privacyrichtlijn 
vann de Europese Unie al dan niet als persoonsgegevens te kwalificeren zijn, geeft aanlei-
dingg tot discussie. Door sommige auteurs wordt het standpunt verdedigd dat het begrip 
persoonsgegevenss in de richtlijn6 zo moet worden uitgelegd dat eventueel gecodeerde 
gegevenss voor de ontvanger van de gegevens meestal geen persoonsgegevens meer zijn 
omdatt de ontvanger zelfde gegevens niet tot betrokken individuen kan herleiden.7 Ande-
renn zijn het oneens met deze uitleg en wijzen daarbij op overweging 26 van de conside-
ranss van de privacyrichtlijn: "(...) om te bepalen of een persoon identificeerbaar is, moet 
wordenn gekeken naar alle middelen waarvan mag worden aangenomen dat zij 
redelijkerwijss door degene die voor de verwerking verantwoordelijk is dan wel door enig 
anderander persoon in te zetten zijn om genoemde persoon te identificeren (...) "(curs. MCP). 
Hieruitt wordt afgeleid dat gecodeerde gegevens ook voor degene die ze ontvangt per-
soonsgegevenss zijn, immers het zou voor de vraag of een gegeven een persoonsgegeven 

44 Zie de toelichtingen op het begrip gecodeerde gegevens in de KNAW-Gedragscode voor gebruik 
vann persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek (2003), p. 29; zie ook Van Veen 2003. 

55 Het systeem van one-way coding is toegepast op de databank met medische gegevens in IJsland. In 
art.. 3, sect. 4 en 5 van de 'Act on a Health Sector Database' wordt one-way coding omschreven als de 
transformatiee van direct identificerende gegevens in een onbegrijpelijke serie van symbolen die niet 
viaa een decoderende sleutel kunnen worden teruggebracht tot de oorspronkelijke (identificerende) 
gegevens;; Arnardóttir, Björgvinsson & Matthiasson 1999, p. 331-332; zie ook Jónatansson 2000, p. 41. 

66 Zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.1 sub a. 
77 In deze richting wijst bijv. de bijdrage van de Belgische auteur Van Malderen 1997. 
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iss geen verschil uitmaken wie (hulpverlener, intermediaire organisatie of onderzoeker) 
eenn persoon met redelijk in te zetten middelen kan identificeren.8 

Uitt een eerste evaluatie van de implementatie van Richtlijn 95/46 (2003) blijkt dat er over 
dezee kwestie ook binnen de EU-lidstaten verschillende opvattingen bestaan: 'The laws 
inn some Member States make clear that for instance encoded or pseudonymised data are 
'personal'' with regard to a person who has access to both the data and the 'key7, but are 
nott personal with regard to a person without access to the 'key7. The Austrian law refers 
too such data as 'indirectly identifiable data', while other laws add definitions of pseudo-
nymisedd data, like for example the German law. (...) In other Member States, like for 
instancee Belgium, in principle all data, which still can be linked to an individual, are re-
gardedd as 'personal' even if the data are processed by someone who cannot make that 
link.. The laws in several other Member States are ambiguous in this respect, with the 
dataa protection authorities of these Member States tending to agree with the Belgian ap-
proach,, but they are willin g to be flexible with regard to the processing of non-imme-
diatelyy identifiable data. In the case of such processing the question of whether the laws 
applyy is related to the probablity of the data subject being identified, with the nature of 
thee data also taken into account. From this it follows that diverging use is made of recital 
266 of the Directive (...)"? 

Tott dusverre heeft de Europese Commissie althans niet expliciet aangegeven hoe zij in 
hett licht van de privacyrichtlijn tegen gecodeerde gegevens aankijkt.10 

RaadRaad van Europa - Verdrag van Straatsburg/aanbevelingen R (97) 5enR (97) 18 
Hett in 1981 aanvaarde Verdrag van Straatsburg van de Raad van Europa omvat een 
(summiere)) omschrijving van het begrip persoonsgegeven. Hieronder wordt verstaan 
eenn gegeven dat betrekking heeft op een identificeerbare persoon, of wel een persoon 
"(...)) who can be easily identified: it does not cover identification of persons by means of 
veryy sophisticated methods". In latere aanbevelingen wordt het begrip echter nader uit-
gewerkt.. In de twee - in eerdere hoofdstukken - besproken aanbevelingen R (97) 5 on the 
protectionn of medical data en R (97) 18 concerning the protection of personal data col-
lectedd and processed for statistical purposes worden persoonsgegevens omschreven als 
"(...)) any information relating to an identified or identifiable individual. An individual 
shalll  not be regarded as 'identifiable' if identification requires an unreasonable amount of 
timee and manpower. In cases where the individual is not identifiable, the data are re-
ferredd anonymous".11 De toelichting op Aanbeveling R (97) 18 voegt daaraan nog toe dat 

88 In deze zin Dumortier 1997, p. 106. 
99 Analysis and impact study on the implementation of Directive EC 95/46 in Member States. De 

analysee vormt een achtergronddocument bij het rapport van de Europese Commissie 'First Report 
onn the implementation of the Data Protection Directive'; zie Europese Commissie 2003. Dat de be-
grippenn 'persoonsgegeven' en 'gecodeerde gegevens' door de lidstaten niet op eenduidige wijze 
wordenn uitgelegd (of soms helemaal niet zijn omschreven) blijkt uit een overzicht van antwoorden 
gegevenn op de vragenlijst die door de Europese Commissie werd voorgelegd aan de toezichthou-
dendee autoriteiten van de lidstaten, Answers to the questionnaire addressed to the Supervisory 
Authority,, (http://europa.eu.in/comm/internal-market/). 

100 Overigens wordt in een bijdrage (in het kader van de evaluatie van de privacyrichtlijn) van het 
internationalee juridische adviesbureau Convington & Burling gesteld dat de Europese Commissie 
well  een opvatting heeft over de status van gecodeerde gegevens, namelijk dat "(...) a transfer of 
key-codedd data from an EU investigator in a clinical trial to a sponsoring U.S. pharmaceutical com-
panyy is not a transfer of personal data triggering application of the Safe Harbour, if the U.S. compa-
nyy does not hold the key"; zie FAQ 14-Pharmaceutical and Medical Products 
(http://www.export.gov/safeharbor/FAQ14PharmaFINALiitm.). . 

111 Zie principe 1 Aanbeveling R (97) 5 en Aanbeveling R (97) 18. 
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individuelee gegevens "(...) that appear to be anonymous (unaccompanied by any identi-
ficationfication data) may nevertheless in some cases be indirectly identifiable. This means that, 
forr at least some if not all data subjects, the piecing together of informative data (such as 
age,, sex, occupation, residence, family status, etc) makes it possible in fact to discover the 
identityy of the person concerned. Where this is a possibility, the data may not be consid-
eredd to be genuinely anonymous and must therefore be protected".12 In hoeverre geco-
deerdee gegevens in de context van deze beschouwingen herleidbaar zijn, blijf t evenwel 
dee vraag. 
Dee Raad van Europa heeft in het licht van de door haar opgestelde privacydocumenten 
overigenss wel een uitspraak gedaan over de herleidbaarheid van volgens de methode 
vann one-way coding versleutelde gegevens. Het betrof hier een uitspraak van het 'Stee-
ringg Committee on Bioethics' naar aanleiding van een onderzoek naar de status van 
medischee gegevens die volgens de techniek van one-way coding zijn opgeslagen in een 
nationalee database in IJsland. Het Steering Committee concludeerde dat identificatie 
vann individuen op basis van gegevens uit de IJslandse databank niet mogelijk is zon-
derr onevenredige inspanning of inzet van buitengewone middelen, kortom dat deze 
databankk volgens internationale criteria anonieme gegevens bevat (hetgeen reeds het 
standpuntt was van de IJslandse regering).13 

Inn de internationale literatuur worden bij de visie dat de in de IJslandse databank 
opgeslagenn gegevens anoniem zouden zijn, kanttekeningen geplaatst;14 daarbij wordt 
inn het bijzonder naar voren gebracht dat de IJslandse bevolking klein van omvang is, 
err naast gewone medische gegevens ook zeldzame genetische gegevens over betrok-
kenenn worden geregistreerd en de omvang van de individuele onderzoeksrecords in de 
loopp der tijd (via aanvulling met nieuwe data) zal toenemen.15 

6.2.22 Nationaal perspectief 

Thanss de vraag welke positie gecodeerde gegevens bekleden binnen de Nederlandse 
privacywetgeving. . 
Inn de voorafgaande hoofdstukken is reeds vastgesteld dat op grond van de vroegere en 
huidigee (in 2001 in werking getreden) privacywetgeving het zogenaamde redelijkheids-
criteriumm geldt: een persoon is identificeerbaar indien zijn identiteit redelijkerwijs, dat wil 
zeggenn zonder onevenredige inspanning kan worden vastgesteld (zie hoofdstuk 3, para-
graaff  3.4.4 en hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.2).16 In hoeverre gecodeerde gegevens gelet op 

122 Explanatory memorandum, par. 27, onder c Aanbeveling R (97) 18. 
133 Chadwick 1999 p. 442. 
144 In dit verband kan ook worden gewezen op een recente uitspraak van het IJslandse Hooggerechts-

hoff  (Icelandic Supreme Court 27 november 2003, No.151/2003 (Ragnhildur Guömundsdóttir vs. 
Statee of Iceland ) waarin het Hof stelt dat de huidige in IJsland geldende wettelijke regels niet vol-
doendee zijn om anonimiteit van in de database opgeslagen medische gegevens daadwerkelijk te 
kunnenn waarborgen. 

155 Zie o.a. Arnason 2002. Deze auteur relativeert in zijn artikel het onderscheid tussen one-way en two-
wayy coding en stelt dat van anonimiteit in databases als de IJslandse geen sprake kan zijn aangezien 
hierinn grote hoeveelheden informatie zijn opgeslagen die - door inzet van technieken - aan individu-
elee personen zijn te relateren. Zie ook Roscam Abbing 1999b, p. 367; Jónatansson 2000, p. 50-51. 

166 Vgl. de visie van de staatscommissie Koopmans, midden jaren zeventig, op het begrip 
persoonsgegevens:: "(...) Ook wanneer informatie wordt vermeld omtrent personen die bij voor-
beeldd slechts met een nummer zijn aangeduid, is sprake van persoonsgegevens (...), indien het mo-
gelijkk is met behulp van die nummers de gegevens tot een bepaalde persoon te herleiden. Dit herlei-
denn blijf t mogelijk, ook indien daarvoor de medewerking van derden noodzakelijk is. Alleen wan-
neerr iedere mogelijkheid verloren is gegaan om verband te leggen met een bepaalde persoon, kan 
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ditt criterium nog persoonsgegevens zijn, wordt volgens de regering bepaald door een 
aantall  feitelijke omstandigheden.17 In de situatie dat degene die de codering uitvoert en 
dee sleutel bewaart, gebonden is aan een geheimhoudingsplicht, die daadwerkelijk wordt 
gehandhaafd,, kan er in de regel vanuit worden uitgegaan dat de gegevens niet herleid-
baarr zijn. Is de sleutel echter zonder veel moeite of met eenvoudige omzeiling van waar-
borgenn te verkrijgen dan is, zo stelt de regering, wel sprake van persoonsgegevens en 
toepasselijkheidd van de privacywetgeving. Onder omstandigheden kan het daarenboven 
nogg noodzakelijk zijn dat de gegevens nader moeten worden bewerkt (geaggregeerd) om 
identificatiee tegen te gaan. Zolang identificatie van gegevens met behulp van andere 
bestandenn een reële mogelijkheid vormt, is de wet van toepassing en moeten de daarin 
opgenomenn uitgangspunten worden nageleefd. De regering stelt ten slotte dat in het 
gevall  in een gedragscode (die met zorg is vastgesteld en ook daadwerkelijk handhaaf-
baarr is) is neergelegd welke maatregelen en waarborgen voor (adequate) gegevenscode-
ringring nodig zijn de WBP niet meer van toepassing is - zelfs al zou niet geheel uitgesloten 
zijnn dat op enigerlei wijze toch herkenning van individuele personen plaatsvindt. 

Dee regering had overigens voor de opstelling van de hierboven besproken toelichting op 
dee WBP reeds enkele opmerkingen gemaakt over de status van gecodeerde gegevens. 
Gedoeldd wordt op enkele passages uit de toelichting op de vierde nota van wijziging van 
dee WGBO (1994).8 Zoals reeds in hoofdstuk 5 is geconstateerd, geven deze passages geen 
duidelijkk antwoord op de vraag of gecodeerde patiëntengegevens al dan niet per-
soonsgegevenss zijn (zie ook hoofdstuk 5, paragraaf 5.4.3 sub b). 

Hoee wordt in relevante zelfregulering aangekeken tegen gecodeerde gegevens? 
Inn de Gedragscode Gezondheidsonderzoek uit 1995 worden gecodeerde gegevens 
omschrevenn als gegevens die "(...) slechts door tussenkomst van de berichtgever tot in-
dividuelee personen kunnen worden herleid". Hierdoor zijn gecodeerde gegevens in 
dee regel geen persoonsgegevens in de zin van de privacywetgeving; niettemin is de 
wegg om gegevens tot individuele personen te herleiden niet afgesneden. Gecodeerde 
gegevenss vormen in die optiek een 'tussencategorie' waarvoor een apart rechtsregime 
dientt te gelden (strenger dan het regime voor anonieme gegevens, doch milder dan 
hett regime voor identificerende gegevens). 
Inn de gewijzigde Gedragscode Gezondheidsonderzoek (2004) wordt in de toelichting 
overr de status van gecodeerde gegevens slechts opgemerkt dat deze gegevens soms 
anoniemm en soms indirect identificerend (dus een persoonsgegeven) zijn. Wat het 
gevall  is, hangt met name af van de omstandigheden, zoals de middelen die de bezit-
terr ten dienste staan en de moeite die het kost om de gegevens tot een bepaalde na-
tuurlijkee persoon te herleiden. Uit de definitie van gecodeerde gegevens blijkt ook dat 
hierr wordt gedoeld op gegevens die via de methode van two-way coding zijn geco-
deerdd (en waarbij dus sprake is van een sleutel die kan worden gebruikt om de be-
trokkenee van wie de onderzoeksgegevens afkomstig zijn te identificeren). De toelich-
tingg vermeldt voorts dat er bij "(...) 'one way coded' (...) niet een bijzonder privacy-
probleemm [is]. Immers het bij de onderzoeker bekende codenummer kan niet door de 
onderzoekerr maar evenmin door de verstrekker tot de betrokkene worden terugher-
leid." " 

niett meer van persoonsgegevens worden gesproken". Staatscommissie Koopmans 1976, p. 117. 
177 Kamerstukken II1997798,25 892, nr. 3, p. 49-50. 
188 Kamerstukken II1993/94,21 561, nr. 20. 
199 Zie art. 1, onder j Gedragscode Gezondheidsonderzoek (1995). 
200 Toelichting Gedragscode Gezondheidsonderzoek 1995, p. 9. 
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Overigenss werd in een eerder concept van de nieuwe Gedragscode Gezondheidson-
derzoekk (conceptversie mei 2003) nog onderscheid gemaakt tussen 'gecodeerde per-
soonsgegevens'' en 'gecodeerde anonieme gegevens'. Met de term gecodeerde anonieme 
gegevenss werd gedoeld op gegevens die via one-way coding zijn versleuteld en daar-
doorr altijd anoniem zijn; het begrip gecodeerde persoonsgegevens duidde op gege-
venss die in twee richtingen zijn gecodeerd en daardoor in principe als herleidbaar 
zoudenn moeten worden beschouwd. Deze eerdere opvatting is blijkens de definitieve 
toelichtingg op de Gedragscode Gezondheidsonderzoek (zie hierboven) weer verlaten. 

6.2.36.2.3 Eigen standpunt 

Uitt het voorafgaande blijkt dat het internationale kader ruimte laat voor verschillende 
opvattingenn over de status van gecodeerde gegevens. Vooralsnog lijk t alleen een uit-
spraakk van het Europese Hof van Justitie met betrekking tot de uitleg van het begrip 
persoonsgegevenss (in de context van de algemene EG-privacyrichtlijn) hierin veran-
deringg te kunnen brengen. Uit de toelichting van de zijde van de (Nederlandse) rege-
ringg op het begrip persoonsgegevens in de WBP leid ik af dat het grotendeels afhankelijk 
iss van de feitelijke situatie of gecodeerde gegevens al dan niet als herleidbaar moeten 
wordenn beschouwd. Is degene die de code heeft opgesteld onderworpen aan een ge-
heimhoudingsplichtt die ook daadwerkelijk wordt gehandhaafd? Geldt een adequate 
privacygedragscodee die in de praktijk ook wordt nageleefd? Beschikt de betrokkene over 
(technische)) middelen om tot herleiding over te gaan? Kortom, in het ene geval zijn ge-
codeerdee gegevens niet herleidbaar, doch in het andere geval mogelijk wel (dit uitgangs-
puntt wordt ook in de Gedragscode Gezondheidsonderzoek gehanteerd). In hoofdstuk 5 
(paragraaff  5.2.2 en paragraaf 5.4.3 sub b) werd reeds aangegeven dat deze benadering de 
nalevingg van privacyregels bij medisch-wetenschappelijk aanzienlijk compliceert, maar 
ookk dat zij het gevaar in zich draagt dat persoonsgegevens ten onrechte als anoniem 
wordenn beschouwd en betrokken personen niet adequaat in hun fundamentele rechten 
wordenn beschermd. 

Hett ligt daarom in de rede medische gegevens waarop de techniek van codering is 
toegepastt in principe als persoonsgegevens te beschouwen, zoals bijvoorbeeld de Bel-
gischee wetgever heeft gedaan.21 Men redeneert dan dat een wetenschappelijk 
onderzoekerr - aan wie gecodeerde gegevens worden verstrekt - persoonsgegevens ont-
vangtt omdat de verkregen gegevens (zij het niet door hem zelf, maar) door degene die 
overr de sleutel beschikt zonder onevenredige inspanning tot betrokken individuen 
kunnenn worden herleid. Van anonieme gegevens is slechts sprake indien deze, alvorens 
zee aan onderzoekers worden verstrekt, irreversibel zijn ontdaan van alle direct identifice-
rendee kenmerken22 (eventueel voorzien van een eenmalig te gebruiken versleuteld 
persoonlijkk nummer of code, zoals bij one-way coding) en voorts niet zonder oneven-
redigee inspanning door de onderzoeker of een andere persoon tot betrokken individuen 
kunnenn worden herleid. Is herleiding in redelijkheid nog mogelijk, bijvoorbeeld via 

211 In art. 1, onder d Koninklijk besluit ter uitvoering van de Belgische privacywet wordt het begrip 
gecodeerdee persoonsgegevens omschreven als "persoonsgegevens die slechts door tussenkomst van 
dee gegevensverstrekker of van een intermediaire organisatie in verband gebracht kunnen worden 
mett een geïdentificeerde of identificeerbare persoon". Ook bijv. in Zweden worden gecodeerde ge-
gevenss als persoonsgegevens beschouwd, ook al heeft de persoon die de gegevens ontvangt geen 
toegangg tot de code; Rvnning 2003, p. 110. 

222 Men kan in dit verband ook spreken over 'gedeïdentificeerde' of 'onthoofde' gegevens. 
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koppelingg met andere gegevens of bestandsvergelijking, dan behouden de gegevens 
hunn status van persoonsgegeven. 
Dezee ruime uitleg spoort met de internationaal en nationaal gehuldigde opvatting dat 
medischemedische gegevens - te beschouwen als een categorie (zeer) gevoelige gegevens - extra 
beschermingg verdienen (zie ook hoofdstuk 4, paragraaf 4.5). In dit verband kan ook 
wordenn gewezen op een rapport van de toenmalige Registratiekamer waarin wordt 
gesteldd dat beantwoording van de vraag in hoeverre (gecodeerde) gegevens nog per-
soonsgegevenss zijn en derhalve onder de beschermende werking van de privacywetge-
vingg vallen extra zorgvuldig behoort te geschieden in het geval het gegevens met een 
gevoeligg karakter betreft.24 Een ruime uitleg heeft voorts ook een belangrijk praktisch 
voordeel,, namelijk dat verstrekkers en ontvangers van gecodeerde gegevens over de 
statuss van die gegevens niet in onzekerheid hoeven te verkeren: handelingen met 
dergelijkee gegevens vallen steeds onder de vigerende privacywetgeving (waaronder 
dee WGBO en de WBP). Hiertegenover zou men overigens ook een (praktisch) nadeel 
kunnenn noemen, namelijk dat de toepasselijke privacywetgeving de uitvoering van 
onderzoekk kan belemmeren. Daartegenover staat echter dat het gebruik van geco-
deerdee gegevens, die vanwege de getroffen beveiligingsmaatregelen minder 'privacyge-
voelig'' zijn dan direct herleidbare gegevens, in aanmerking behoort te komen voor een 
milderr privacyregime; zie ook paragrafen 6.4.2 en 6.5.2 en het schema in paragraaf 6.6.4. 
Inn de onderstaande tabel is het bovenstaande schematisch weergegeven. 

Tabell  5. De juridisch e status van gecodeerde onderzoeksgegevens 

ONDERZOEKSGEGEVEN S S 

Persoonsgegevens s 
(betrokkenee zonder onevenredige inspanning identificeerbaar) 

DirectDirect herleidbare gegevens 

Onderzoekerr beschikt 
overr gegevens die hij 
directt - via NAW-gege-
vens,, geboorte-datum, 
sofinummerr en/of bio-
metrischee kenmerken - in 
verbandd kan brengen met 
individuelee personen 

IndirectIndirect herleidbare gegevens 

Onderzoekerr beschikt over gege-
venss die hij (of een ander) alleen 
viaa nadere stappen - zoals koppe-
lingg van onderzoeksgege-vens aan 
anderee gegevens of gebruik van 
eenn sleutel - in verband kan bren-
genn met individuele personen 

Zoals: : 
-- two-way gecodeerde gegevens 
-- sommige 'onthoofde' gegevens/ 
one-wayy gecodeerde gegevens 

PrivacywetgevingPrivacywetgeving van toepassing 

Anoniemee gegevens 
(betrokkenee zonder onevenredige 
inspanningg niet identificeerbaar) 

Onderzoekerr beschikt over 
gegevenss die hij (of een ander) niet 
viaa nadere stappen in verband kan 
brengenn met individuele personen 

Zoals: : 
-- geaggregeerde gegevens 
-- sommige 'onthoofde' gegevens/ 
one-wayy gecodeerde gegevens 

PrivacywetgevingPrivacywetgeving niet van toepassing 

233 In sommige gevallen kunnen additionele data-intrinsieke maatregelen, zoals het onderbrengen van 
eenn aantal te verstrekken variabelen, zoals leeftijd, woonplaats, beroep en opleiding in een ruimere 
categoriee (zoals leeftijdsgroep, woonregio en beroepsniveau), ertoe leiden dat gegevens in redelijk-
heidd niet meer herleidbaar zijn. 

244 Registratiekamer 1993, p. 10. Anders: Van Veen 2003, p. 261. 
255 Zie hoofdstuk 5 waarin dergelijke belemmeringen zijn besproken. 
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6.33 De betekenis van materiële normen, rechten van de betrokkene en 
toezicht t 

Inn het kader van (publiekrechtelijke) privacyregulering werden eerder (zie hoofdstuk 1, 
paragraaff  1.3.2) drie categorieën maatregelen onderscheiden: materiële normen, de 
rechtenn van de betrokkene en normen die voorzien in systematisch toezicht op en 
handhavingg van de naleving van privacyregels door een onafhankelijke instantie. Op 
dee betekenis van deze verschillende categorieën normen voor de regulering van gege-
vensverwerkingg bij medisch-wetenschappelijk onderzoek wordt hieronder ingegaan. 

6.6.3.3.11 Materiële normen 

Materiëlee normen vormen vanuit een oogpunt van effectieve rechtsbescherming bin-
nenn iedere privacyregeling - dus ook een regeling inzake de omgang met medische 
gegevenss in het kader van medisch-wetenschappelijk onderzoek - een onmisbaar in-
grediënt.. Voor een doeltreffende werking van deze normen is van belang dat ze (in 
hett licht van het in hoofdstuk 2 geschetste grondrechtelijk kader) een evenwichtige 
(enn ook anderszins adequate) regeling vormen. In de paragrafen 6.4 en 6.5 zullen uit-
gangspuntenn worden geformuleerd die in een regeling inzake medisch-wetenschap-
pelijkk onderzoek met gegevens tot uitdrukking zouden moeten komen. Zie verder 
paragraaff  6.6 waarin deze uitgangspunten vertaling hebben gevonden in een achttal 
materiëlee normen voor onderzoek met gegevens. 
Hiernaastt dienen materiële normen (maar overigens ook de hierna te bespreken 
rechtenn van de betrokkene en normen inzake toezicht en handhaving) op het juiste 
niveauu - wetgeving of zelfregulering - te worden gerealiseerd. In welke gevallen de 
overheidd moet optreden, hangt samen met het grondrechtelijk kader (zie hoofdstuk 2, 
paragraaff  2.8), maar wordt sinds de komst van de privacyrichtlijn in 1995 mede door 
dee Europese wetgever bepaald. Laatstgenoemde regeling vereist algemene privacyre-
guleringg op wettelijk niveau (daarin worden veelal de belangen die in het geding zijn 
bijbij  verwerking van persoonsgegevens en de criteria waaraan moet worden getoetst ex-
pliciett in beeld gebracht), maar laat binnen dat kader ruimte voor nadere normstelling 
doorr het veld - maatschappelijke organisaties en andere betrokken partijen (zie in dit 
verbandd art. 27 privacyrichtlijn).26 De Nederlandse WPR (1989) kende reeds dit sys-
teem,, ook wel het systeem van 'wettelijk geconditioneerde zelfregulering' genoemd.27 

Dee betrokken organisaties hebben de mogelijkheid de door hen opgestelde privacyre-
gelss te laten 'goedkeuren' door de toezichthouder: deze kan desgewenst een verkla-
ringg afgeven dat de opgestelde regels een juiste uitwerking vormen van de relevante 
wettelijkee bepalingen (zie ook art. 25 WBP). De Nederlandse toezichthouder heeft 
voortss als beleidsdoelstelling het bevorderen van de totstandkoming van gedragsco-
dess en hoopt via voorlichting, normontwikkeling en stimulering van 'priva-
cyvriendelijke'' technologie daaraan een bijdrage te kunnen leveren.28 

266 Verdere interpretatie en uitwerking van algemene normen vindt ook plaats via de rechtspraak. 
277 De Nederlandse privacywetgeving heeft op dit punt zelfs model gestaan voor de Europese privacy-

richtlijn;richtlijn;  Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 37 en p. 128-129. 
288 Deze drie taken alsmede handhaving vormen tezamen het zogenaamde 'viersporenbeleid' van het 

CBP.. Zie het Beleidsplan 2004-2007/ Jaarplan 2004 van het CBP, p. 8); Van de Pol 2000, p. 1151-1156; 
ziee verder paragraaf 6.3.3 waarin uitvoerig op de toezichthoudende en handhavende taken van het 
CBPP wordt ingegaan. 
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Al ss belangrijke voordelen van zelfregulering worden beschouwd een grotere nale-
vingsbereidheidd en de mogelijkheid om 'maatwerk' te bieden.29 Als een ander voor-
deell  van zelfregulering geldt dat deze regels eenvoudiger en sneller kunnen worden 
aangepastt of tot stand gebracht; dit laatste is voor het medisch-wetenschappelijk 
onderzoekk niet onbelangrijk aangezien die praktijk onder invloed staat van snelle 
technologischee ontwikkelingen. Zelfregulering is evenwel slechts een reëel substi-
tuutt voor wetgeving wanneer zij aan een aantal (ook aan wetgeving te stellen eisen) 
voldoet.322 Van Driel noemt rechtsgelijkheid (regels mogen geen discriminerend effect 
hebben),, evenwichtigheid (regels weerspiegelen een redelijke afweging van uiteenlo-
pendee belangen); kenbaarheid en openbaarheid (regels zullen voldoende bekend 
moetenn zijn bij zowel degenen die ze moeten naleven als degenen wier belangen door 
dee regels worden beschermd); adequate handhaving en sanctionering (naleving moet 
aantrekkelijkerr zijn dan niet-naleving); en due-process (wanneer door zelfregulering 
eenn afzonderlijke rechtsgang wordt ingesteld, dient sprake te zijn van een behoorlijke 
procesgang:: hoor en wederhoor; kenbare motivering van een beslissing; rechtspraak 
doorr een onafhankelijke instantie et cetera).33 In het geval zelfregulering niet aan deze 
criteriaa voldoet (of niet tot stand is gekomen), zal de wetgever alsnog tot nadere 
normstellingg moeten overgaan (zie art. 26 WBP). Dit geldt zeker voor medisch-weten-
schappelijkk onderzoek omdat daarbij grondrechtelijke beschermde belangen van be-
trokkenn partijen in het geding zijn. 

6.3.26.3.2 Rechten van de betrokkene 

Zoalss aangegeven in hoofdstuk 1 (paragraaf 1.3.2) worden in deze paragraaf (en para-
graaff  6.6.2) tot de categorie 'rechten van de betrokkene' niet alleen de rechten op in-
zage,, correctie en dergelijke, maar ook het recht op informatie en de zogenaamde 
zeggenschapsrechtenn gerekend. Met name laatstgenoemde rechten vervullen binnen 
hett medisch-wetenschappelijk onderzoek met gegevens een belangrijke rol:34 op 
onderhavigg onderzoeksterrein wordt gebruik gemaakt van gevoelige (medische) gege-
venss die bovendien meestal door het medisch beroepsgeheim worden beschermd.35 

Uitgangspuntt is dat verzameling en verdere verwerking van deze gegevens voor on-
derhavigee doeleinden in beginsel slechts gerechtvaardigd zijn wanneer de betrokkene 
hieroverr adequaat is geïnformeerd en hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd.36 

Zijnn een recht op informatie en 'meebeslissen' van groot belang, de betekenis van ex-
plicietee toestemming als een instrument voor de betrokkene om zijn privacy te be-

299 Kamerstukken II 1984/85, 19 095, nr. 3, p. 20: " (...) zelfregulering stimuleert (...) de eigen 
verantwoordelijkheid,, hetgeen (...) van belang is voor de integratie van het rechtsgoed van de be-
schermingg van de persoonlijke levenssfeer in het dagelijks beheer en gebruik van persoonsgege-
vens." " 

300 Van Driel 1990, p. 418. 
311 Zie Holvast & Ketelaar 1994, p. 16-19. 
322 Van Driel 1990, p. 419. 
333 Idem. 
344 De rechten van de betrokkene op inzage e.d. mogen bij (medisch-)wetenschappelijk onderzoek 

veelall  buiten toepassing worden gelaten; zie hoofdstukken 3 en 4 en hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.3. 
355 Zie hierover ook hoofdstuk 4, paragraaf 4.5. 
366 Het onderscheid tussen expliciete toestemming en een minder vergaande vorm van zeggenschap -

zoalss een recht op bezwaar - kan overigens subtiel zijn, bijv. wanneer aan een bezwaarmogelijkheid 
geïndividualiseerdee informatieverstrekking is vooraf gegaan. 
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schermenn moet in de praktijk niet worden overschat. Een recht op uitdrukkelijke toe-
stemmingg veronderstelt idealiter dat de betrokkene een autonome en weloverwogen 
beslissingg neemt aangaande de verzameling en verdere verwerking van zijn per-
soonsgegevenss voor medisch-wetenschappelijke doeleinden.37 Er dient voorts vol-
doendee ruimte te zijn om op grond van relevante informatie al dan niet in te stemmen 
mett het gebruik van medische gegevens voor een specifiek onderzoek,38 en een een-
maall  gegeven toestemming in ieder stadium van het onderzoek te kunnen intrekken. 
Aann deze voorwaarden wordt echter niet altijd voldaan. Om te beginnen is niet on-
denkbaarr dat een betrokkene, wanneer hij om toestemming wordt gevraagd, een ze-
keree drang of verplichting voelt zijn medewerking te verlenen. Hierbij kan bijvoor-
beeldd worden gedacht aan de situatie dat de gegevens rechtstreeks van individuen 
wordenn verkregen en de potentiële deelnemers op een zeer directe en indringende 
wijzee (door onderzoekers) worden benaderd.39 Voorts kan men zich bij individuen die 
inn een kwetsbare positie verkeren, zoals (ernstig zieke) patiënten, afvragen in hoever-
ree deze personen tot een vrije keuze tot deelname aan een onderzoek kunnen komen* 
Uitt empirisch onderzoek naar de keuze van patiënten om deel te nemen aan 'clinical 
trials'' is gebleken dat de bestaande praktijk en de gangbare procedures onvoldoende 
bewerkstelligenn dat patiënten bewust, weloverwogen en in vrijheid met deelname 
instemmen.. Daarnaast kan een informatieverstrekking die te weinig specifiek en 
geïndividualiseerdd is of pas na afloop van het onderzoek plaatsvindt, aan een vrije en 
weloverwogenn toestemming in de weg staan.42 Ook heeft het intrekken van toestem-
mingg bij dataonderzoek dat reeds van start is gegaan veelal niet het effect dat alle 
gegevenss worden verwijderd (individuele gegevens kunnen immers niet meer uit een 
geaggregeerdd onderzoeksbestand worden verwijderd). 
Uitt het bovenstaande volgt niet dat voor een recht op uitdrukkelijke toestemming 
binnenn een regeling inzake medisch-wetenschappelijk onderzoek überhaupt geen 
plaatss zou zijn. In tegendeel: gelet op het feit dat het hier (zoals aangegeven in de 
slotparagraaff  van hoofdstuk 4) gaat om verwerking van een bijzondere categorie ge-
gevenss is onder omstandigheden (zoals bij gebruik van direct herleidbare medische 
gegevens;; zie ook paragraaf 6.4.2 en 6.6.2) aanleiding om zo'n recht aan de betrokkene 
toee te kennen. Tegelijkertijd ben ik van mening dat een recht op uitdrukkelijke toe-
stemmingg van de betrokkene het gebruik van medische gegevens voor research niet 
volledigg kan legitimeren. 

377 Tot de elementen van een geïnformeerde toestemming worden gerekend: informatieverschaffing 
('disclosure'),, begrip ('comprehension') en vrijwillighei d {'voluntariness'). Beauchamp & Childress 
1994,, p. 144 e.v.. 

388 Holvast & Olsthoorn-Heim 1994, p. 271. 
399 Idem. 
400 Ook bij bijv. gedetineerden kan men twijfelen aan de vrijwillighei d van hun toestemming; Van der 

Meerr 1984, p. 1388. Zie ook de regels inzake verstrekking van justitiële gegevens uit een politiere-
gisterr voor wetenschappelijk onderzoek, waarin is bepaald dat niet de betrokkene zelf, maar de mi-
nisterr van Justitie (of Burgemeester) toestemming verleent tot kennisneming van de benodigde gege-
vens.. Zie art. 15 Besluit politieregisters (Besluit van 14 februari 1991, Stb. 1991, 56). Zie ook Blok 
2002,, p. 279. 

411 Zie Verheggen 1996. Een soortgelijke conclusie volgt uit een onderzoek van Kass e.a. 1996. 
422 Simitis 1985, p. 198. 
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6.3.36.3.3 Toezicht en handhaving 

(Normenn inzake) toezicht en handhaving vormen in het kader van de huidige gege-
vensverwerkendee processen een belangrijk sluitstuk op materiële normen en rechten 
vann de betrokkene. Deze regels beogen te waarborgen dat privacyregels ook daad-
werkelijkk worden nageleefd.43 Binnen de sector van het medisch-wetenschappelijk 
onderzoekk is een aantal vormen van toezicht van belang. In de eerste plaats kan wor-
denn gewezen op de toezichthoudende en handhavende rol van de toezichthouder 
(CBP)) en eventueel een privacyfunctionaris (indien het veld besluit zo'n interne toe-
zichthouderr aan te stellen). Voorts kan worden gewezen op de handhavende taak van 
dee rechter (of een klachtencommissie), zij het dat deze alleen door de betrokkene zelf 
kann worden geactiveerd. Last but not least is voor de medische onderzoekspraktijk 
vann belang toetsing (of beoordeling) van onderzoeksprotocollen door een onafhanke-
lijk ee instantie (zoals een medisch-ethische toetsingscommissie). Op de nadere vorm-
gevingg van deze onderscheiden vormen van toezicht zal hieronder worden ingegaan. 

HetHet CBP/de functionaris voor de gegevensbescherming 
Hett CBP beschikt over een aantal belangrijke - in de WBP - neergelegde verantwoor-
delijkhedenn en bevoegdheden. Het toezicht van het CBP krijgt vorm via het bijhouden 
vann een register van aangemelde gegevensverwerkingen44 en het gebruik van diverse 
onderzoeksbevoegdheden.. Zo kan het CBP ambtshalve bijvoorbeeld risico-analyses of 
privacy-auditss uitvoeren, periodiek onderzoek uitvoeren naar de naleving van de 
meldingsplichtt binnen een bepaalde sector of op verzoek van een belanghebbende bij 
(een)) verantwoordelijke(n) een diepgaand onderzoek naar de gegevensverwerking 
verrichten.455 Voorts beschikt het CBP over de mogelijkheid een zogenoemd 'vooraf-
gaandd onderzoek' in te stellen.46 Het CBP kan als toezichthouder bij niet-naleving van 
wettelijkee verplichtingen echter ook 'ingrijpen' via het opleggen van een bestuurlijke 
boetee (bij niet-naleving van de meldingsplicht) of bestuursdwang dan wel een last 
onderr dwangsom (bij niet-naleving van de overige, in de WBP neergelegde verplich-
tingen). tingen). 
Dee WBP biedt de mogelijkheid een interne toezichthouder of 'functionaris voor de 
gegevensbescherming'' (fg) aan te stellen. Daarmee verliest het CBP niet zijn bevoegd-
heden,, maar komt het College ten aanzien van een aantal van zijn taken op afstand te 
staan.. Instelling van een fg lijk t voor specifieke sectoren als het medisch-wetenschap-
pelijkk onderzoek zinvol, zeker nu binnen die sector voor intern toezicht waarschijnlijk 
hett nodige draagvlak zal bestaan. Overigens heeft een fg geen handhavingsbevoegd-

433 Het belang van toezicht en handhaving op de naleving van privacyregels neemt door de snelle IT-
ontwikkelingenn en de internationalisering van het gegevensverkeer alleen maar toe; zie bijv. ook het 
explanatoryy report bij het Additional Protocol to the Convention for the Protection of Individuals 
withh regard to Automatic Processing of Personal Data regarding supervisory authorities and trans-
borderr flows {23 May 2001). 

444 Op deze wijze wordt de transparantie van de gegevensverwerking bevorderd. Zoals echter in 
hoofdstukk 5, paragraaf 5.2.3 is aangegeven kunnen medisch-wetenschappelijk onderzoekers op ba-
siss van het Vrijstellingsbesluit in aanmerking komen voor vrijstelling van deze verplichting. 

455 Zie art. 60 WBP. Een betrokkene verzoekt het CBP een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop 
toepassingg wordt gegeven aan de wettelijke bepalingen. Het CBP doet vervolgens aan de 
perso(o)n(en)) die daarom hebben verzocht mededeling van zijn bevindingen. 

466 Zie de artikelen 31 en 32 WBP. Binnen de medische onderzoekspraktijk lijk t een voorafgaand onder-
zoekk met name aan de orde bij observatieonderzoek waarover betrokkenen niet voorafgaand zijn 
geïnformeerdd (zie hoofdstuk 5 paragraaf 5.3.2). 
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heden;; deze zijn exclusief voorbehouden aan het CBP. Omdat het CBP een zelfstandig 
bestuursorgaann is, is de uitoefening ervan vatbaar voor beroep bij de bestuursrechter. 

DeDe rechter 
Dee rechter vervult een handhavende rol, zij het (althans in de meeste gevallen) op 
initiatieff  van de betrokkene.47 De betrokkene heeft verschillende mogelijkheden. 
Inn de eerste plaats kan hij een administratiefrechtelijke procedure (art. 45 WBP) in 
gangg zetten wanneer degene die weigert tegemoet te komen aan zijn recht op inzage, 
correctie,, verzet of informatie een bestuursorgaan is. De betrokkene (of belanghebben-
de)) kan een dergelijke klacht overigens ook (eerst) - binnen de wettelijke termijnen 
vann de Algemene wet bestuursrecht (Awb) - ter bemiddeling of advisering voorleg-
genn aan het CBP of gebruik maken van een klachtenregeling neergelegd in een 
gedragscode,, mits het CBP die code in overeenstemming met de privacyregelgeving 
heeftt verklaard (art. 47). Indien de beslissing rond een verzoek om inzage en dergelij-
kee niet is genomen door een bestuursorgaan, maar door een private persoon kan de 
betrokkenee een verzoekschrift indienen bij een arrondissementsrechtbank; de in dit 
verbandd geldende procedure is neergelegd in art. 46 WBP. 
Menn kan ook een civiele procedure starten om andere kwesties (dan de zojuist ge-
noemde)) in rechte aan de orde te stellen. Op de verantwoordelijke rust niet - zoals 
onderr de WPR - een risicoaansprakelijkheid. Wel is het aan hem49 te bewijzen dat de 
schadee niet aan hem kan worden toegerekend. Een civiele procedure mondt uit in het 
verbiedenn van bepaald gedrag of het treffen van maatregelen tot herstel van de gevol-
genn van dat gedrag (art. 49 en art. 50 WBP). 
Wanneerr de verantwoordelijke tevens 'hulpverlener' is in de zin van de WGBO met 
wiee de betrokkene een behandelingsovereenkomst heeft gesloten (zie hoofdstuk 4, 
paragraaff  4.4.4), heeft deze ook uit dien hoofde de mogelijkheid van een schadever-
goedingsactie.. Gedacht kan worden aan situaties waarin patiëntengegevens in strijd 
mett de WGBO (en de WBP) door de hulpverlener voor wetenschappelijk onderzoek 
wordenn gebruikt (eigen wetenschappelijk onderzoek), aan onderzoekers worden ver-
strektt of worden bewaard. In dergelijke omstandigheden is er overigens ook de mo-
gelijkheidd van een procedure bij een klachtencommissie of de tuchtrechter. 
Aangezienn kwesties rond medisch-wetenschappelijk onderzoek met gegevens tot op 
hedenn niet of nauwelijks aan de rechter werden voorgelegd, moet de praktische bete-
keniss van deze vorm van handhaving hier niet worden overschat. Tegelijkertijd lijk t 
hett van belang dat in laagdrempelige (onafhankelijke) klachtenmogelijkheden voor de 
betrokkenee wordt voorzien. 

477 Alleen bij strafrechtelijke vervolging (zoals bijv. neergelegd in art. 75 WBP - deze bepaling geldt 
wanneerr de verantwoordelijke zijn meldingsplicht niet heeft nageleefd of, ondanks een verbod tot 
doorgiftee van persoonsgegevens naar een bepaald land, toch gegevens aan dat land heeft verstrekt) 
off  een tuchtrechtelijke procedure hoeft het initiatief niet van de betrokkene zelf uit te gaan. 

488 Onder de WPR gold nog een risico-aansprakelijkheid. De wijziging van risico- naar 
schuldaansprakelijkheidd is het gevolg van de EG-privacyrichtlijn. In theorie gaat het hier om een 
verzwakkingg van de positie van de betrokkene, doch uit de evaluatie van de WPR is gebleken dat de 
hierinn opgenomen risico-aansprakelijkheid in de praktijk nauwelijks een rol heeft gespeeld; Kamer-
stukkenstukken II1997-98,25 892, nr. 3, p. 176. 

499 Naast de verantwoordelijke kan ook de 'bewerker' (degene die t.b.v. de verantwoordelijke gegevens 
verwerktt zonder aan zijn direct gezag te zijn onderworpen) aansprakelijk zijn, doch alleen voor zijn 
aandeell  in de schade. 
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EenEen onafhankelijke toetsende instantie 
Eenn groot deel van het medisch-wetenschappelijk onderzoek, namelijk onderzoek met 
mensenn (of wel onderzoek dat onder de WMO valt; zie hoofdstuk 5, paragraag 5.2.2) 
wordtt reeds getoetst door zogenaamde medisch-ethische toetsingscommissies 
(METC's);; een onderzoeksprotocol mag uitsluitend worden uitgevoerd indien hier-
overr een positief oordeel is verkregen van een (in de zin van deze wet erkende) com-
missie;; op niet-naleving van deze verplichting staan strafrechtelijke sancties (art. 33, 
tweedee lid WMO). Zoals aangegeven in hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.2 valt het verzame-
lenn en verwerken van medische persoonsgegevens in de context van medisch-we-
tenschappelijkk onderzoek in de meeste gevallen niet onder de reikwijdte van de 
WMOO en is een vergelijkbare toetsingsplicht voor deze vorm van onderzoek niet in 
anderee wetgeving opgenomen. 
Nietteminn kan bij de beoordeling of medisch-wetenschappelijk onderzoek met gege-
venss aan de juridische (en ethische) normen voldoet, een onafhankelijke toetsende 
instantiee een belangrijke rol vervullen. Zo'n instantie is in de regel beter dan de betrok-
kenee toegerust op het vaststellen van niet-naleving van geldende regels of het signaleren 
vann bepaalde privacyrisico's.50 Zo zal een individuele betrokkene bijvoorbeeld lastig 
kunnenn beoordelen in hoeverre de beveiliging of codering van onderzoeksgegevens ade-
quaatt is, welke privacyaspecten voor zijn familieleden zijn verbonden aan een onder-
zoeksprojectt met genetische gegevens en in hoeverre onderzoeksresultaten voor hem (als 
lidd van een bepaalde groep) een stigmatiserend effect kunnen hebben dan wel ertoe kun-
nenn leiden dat hij hiervan bij toegang tot een particuliere verzekering of arbeid nadeel 
zouu kunnen ondervinden.51* 2 Bij verstrekking van onderzoeksgegevens aan buitenlandse 
onderzoekerss of onderzoeksinstituten gelden vergelijkbare overwegingen: de consequen-
tiess en risico's op het niveau van privacybescherming zijn voor betrokken individuen 
niett of nauwelijks te overzien. 

6.3.46.3.4 Conclusie 

Hett is uit een oogpunt van adequate privacyregulering van wezenlijk belang dat de in 
dee laatste paragraaf van dit hoofdstuk te schetsen 'passende' regeling elementen om-
vatt uit alle - zojuist besproken - categorieën privacybeschermende normen. Voorts 
dientt binnen de categorie van normen inzake toezicht en handhaving te worden voor-
zienn in (een regeling van) systematisch toezicht op medisch-wetenschappelijk onder-
zoekk met gegevens door een onafhankelijke instantie. 
Overr de onderlinge verhouding tussen de drie categorieën maatregelen zij nog het vol-
gendee opgemerkt. In de eerste plaats mag het zwaartepunt van een regeling inzake me-
disch-wetenschappelijkk onderzoek niet te zeer liggen bij zeggenschap van de betrok-
kene.. Deze kan immers in de huidige - steeds meer door informatietechnologie beheers-
tee - maatschappij aan met name zijn zeggenschapsrechten niet altijd de bescherming 
ontlenenn die daarmee idealiter wordt beoogd (zie paragraaf Ó.3.2).53 

500 Dit laatste veronderstelt wel dat binnen zo'n instantie de vereiste juridische, ethische, technische en 
statistischee kennis aanwezig is. 

511 Een voorbeeld van zo'n studie betreft een onderzoek naar druggebruik onder jongeren op een 
middelbaree school. Zo'n studie kan, alhoewel zij niet de identiteit van individuele druggebruikers 
hoeftt te onthullen, de reputatie van de leerlingen van deze school ernstig schaden; McCarthy & 
Porterr 1991, p. 239. 

522 Men mag aannemen dat het laatstgenoemde risico (stigmatisering) zeker ook aan de orde kan zijn 
bijj  onderzoek met genetische gegevens; Dute 2003, p. 31. 

533 In vergelijkbare zin Roscam Abbing 1988, p. 19. 
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Inn de tweede plaats zal de betekenis van materiële normen en normen inzake toezicht en 
handhavingg toenemen naarmate de betrokkene een lichtere vorm van zeggenschap (zo-
alss een recht op bezwaar) heeft. 

6.44 Passende regels in het licht van het noodzakelij  kheidsvereiste 

Hett uit het grondrechtelijke kader voortvloeiende noodzakelijkheidsvereiste werd in 
hoofdstukk 2 besproken en vertaald in een aantal factoren die uitgangspunt zouden 
moetenn vormen bij het opstellen van privacyregelgeving met betrekking tot medisch-
wetenschappelijkk onderzoek met gegevens (zie paragraaf 2.7). In deze paragraaf zal 
wordenn aangegeven hoe een regeling voor onderzoek met gegevens gelet op deze 
criteria,, ook wel aangeduid als de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit, 
eruitt zou moeten zien. 

6.4.22 Het beginsel van subsidiariteit 

Uitt het subsidiariteitsbeginsel volgt dat een regeling die de verwerking van medische 
gegevenss voor wetenschappelijke doelstellingen normeert zo is vormgegeven dat een 
inbreukk op de privacy van de betrokkene zoveel mogelijk wordt voorkomen of althans 
eenn zo gering mogelijke omvang heeft. Dit betekent in de eerste plaats dat een dergelijke 
regelingg als uitgangspunt heeft dat niet meer persoonsgegevens voor een onderzoekspro-
jectt worden verwerkt dan noodzakelijk is voor de doelstelling van desbetreffend on-
derzoek,, kortom dat de te verwerken persoonsgegevens in het licht van de onderzoeks-
doell  niet bovenmatig mogen zijn. 
Hett subsidiariteitsbeginsel heeft voor een regeling inzake medisch-wetenschappelijk 
onderzoekk met gegevens echter nog andere implicaties welke samenhangen met de aard 
vann de te verwerken gegevens, de vorm waarin de gegevens worden verwerkt en de 
methodee van dataonderzoek. 

DeDe aard van de te verwerken gegevens 
Uitt het principe van subsidiariteit volgt dat zo min mogelijk intieme gegevens worden 
verzameldd en verwerkt. Bij medisch-wetenschappelijk onderzoek zijn echter per definitie 
intiemee of gevoelige - want medische - gegevens noodzakelijk. Iedere verwerking van 
zulkee gegevens levert in beginsel - in tegenstelling tot gegevensverwerking in het 
algemeenn - een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer op.55 De reikwijdte van het 
begripp medisch gegevens (of in termen van de privacywetgeving: gegevens betref-
fendee iemands gezondheid) is zeer ruim: alle gegevens die de geestelijke of lichame-
lijk ee gesteldheid van een persoon betreffen vallen hieronder (zie ook hoofdstuk 4, para-
graaff  4.43). 
Binnenn de categorie van medische gegevens is overigens nog wel onderscheid te ma-
kenn tussen minder en meer gevoelige gegevens. Zo lijken de met het gebruik van me-

544 Zie in dit verband principe 12.2, onder c van Aanbeveling R (97) 5 inzake de bescherming van medi-
schee gegevens en de Verklaring inzake privacybescherming bij wetenschappelijk onderzoek van de 
Europeann Science Foundation waarin is bepaald dat in de omstandigheid dat redelijkerwijs geen 
explicietee toestemming van de betrokkene kan worden verkregen een onderzoeksproject moet wor-
denn geautoriseerd door een in het nationale recht aangewezen orgaan of onafhankelijke instantie. 

555 Aldus de regering die tijdens de parlementaire behandeling van de WBP stelde dat gevoelige -
waaronderr medische - gegevens "(...) naar hun aard inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer 
(...)"Ziee Handelingen II 1998/99, nr. 6, p. 10. 
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dischee gegevens verbonden privacyrisico's groot wanneer gegevens met een voorspel-
lendee waarde - dat wil zeggen gegevens die kennis verschaffen over een verhoogd risico 
opp toekomstige gezondheidsschade - worden verzameld en verwerkt.56 Voorbeeld bij 
uitstekk zijn genetische gegevens, die zich overigens ook vanwege andere kenmerken 
vann 'gewone' medische gegevens onderscheiden, zoals het duurzame, onveranderlij-
kee karakter van deze gegevens en de genetische verbondenheid van bloedverwanten 
tenn aanzien van erfelijke risico's.57 De (mate van) gevoeligheid van een medisch gegeven 
iss verder in verband te brengen met de aard van de aandoening waarop het gegeven 
betrekkingg heeft. Zo zullen medische gegevens als 'botbreuk' of 'griep' doorgaans in 
minderee mate als privacygevoelig worden beschouwd dan bijvoorbeeld het gegeven dat 
iemandd 'ernstige psychische problemen', 'kanker' of een 'HTV-infectie' heeft.58 

Gelett op de hierboven weergegeven gradaties in gevoeligheid dient in een regeling voor 
onderzoekk met gegevens tot uitdrukking te komen dat voor wetenschappelijk onderzoek 
off  statistiek met extra gevoelige gegevens (zoals erfelijkheidsgegevens) alleen ruimte is 
wanneerr een onderzoek niet zonder deze gegevens kan worden uitgevoerd. 

DeDe vorm waarin de gegevens worden verwerkt 
Hett subsidiariteitsbeginsel impliceert voorts dat het verzamelen en verwerken van ano-
niemenieme medische gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek vertrekpunt 
behoortt te zijn. Dit zogenoemde 'anonimiteitsprincipe' heeft binnen de onderzoeksprak-
tijkk alreeds erkenning gevonden, zo blijkt uit in hoofdstuk 3 besproken internationale 
documenten.. Onder anonieme gegevens worden verstaan gegevens die in het licht van 
dee privacywetgeving niet op geïdentificeerde of identificeerbare personen betrekking 
hebbenn (de privacywetgeving is op het verwerken van deze gegevens niet meer van toe-
passing;; zie paragraaf 6.2). In het vorige hoofdstuk (paragraaf 5.4.3) is vastgesteld dat niet 
iederr onderzoek, (uitsluitend) met anonieme gegevens kan worden uitgevoerd. Zo kan 
hett bijvoorbeeld vanwege aard en/of doeleinden van een onderzoek noodzakelijk zijn 
omm gegevensbestanden aan andere bestanden of aan bestanden met lichaamsmateri-
aall  te koppelen. Ook zijn voor een onderzoeksproject soms gegevens als leeftijd en 
beroepp (in plaats van leeftijdscategorie en beroepsgroep) noodzakelijk.60 Sommig 
wetenschappelijkk onderzoek heeft bovendien een longitudinaal karakter waardoor de 
gegevenss ook na beëindiging van het desbetreffende onderzoeksproject direct of indi-
rectt identificeerbaar moeten blijven. Indien het gebruik van anonieme gegevens gelet op 
hett doel van het onderzoek niet mogelijk is, zal men tot het gebruik van persoonsgege-
venss moeten overgaan. Het subsidiariteitsbeginsel brengt voorts met zich dat het gebruik 
vann direct herleidbare gegevens pas overwogen mag worden wanneer een onderzoek niet 
mett gecodeerde gegevens kan worden uitgevoerd.61 

566 Zie E.W. Roscam Abbing 1996, p. 4-5. 
577 Sutorius 1993, p. 154-155. 
588 Zie Tazelaar 1998, p. 158. In dit verband kan ook worden gewezen op de zaak Z t. Finland (EHRM 

255 februari 1997, NJCM-Bulletin 1997, p. 712 e.v., m.nt. A.C. Hendriks, § 96) waarin door het Hof 
wordtt gesteld dat "(...) the disclosure of [information about a person's HIV infection] (...) may dra-
maticallyy affect his or her private and family life, as well as social and employment situation, by ex-
posingg him or her to opprobrium and the risk of ostracism". 

599 Zie principe 12.1 Aanbeveling R (97) 5 inzake de bescherming van medische gegevens van de Raad 
vann Europa: "Whenever possible, medical data used for scientific research purposes should be ano-
nymous";; zie ook principe 1.5 van de verklaring van de European Science Foundation (1980; gerevi-
seerdd in 1985). 

600 Ganzeboom 1997, p. 20-21. 
611 Zie voor deze benadering (anoniem - gecodeerd - herleidbaar) ook Gezondheidsraad 1993, p. 16 e.v.. 

239 9 



HoofdstukHoofdstuk 6 

Eenn dergelijke benadering vindt men terug in Franse en Belgische privacywetgeving. 
Inn Frankrijk werd in 1994 een nieuw wettelijk regime geïntroduceerd voor het ver-
werken,, c.q. verstrekken van persoonsgegevens voor medisch-wetenschappelijke 
doeleinden.. De aldaar geldende algemene privacywetgeving62 omvat een specifiek 
hoofdstukk (Chapitre V BIS) betreffende de geautomatiseerde verwerking van per-
soonsgegevenss ten behoeve van wetenschappelijke doeleinden, gelegen op het terrein 
vann de volksgezondheid. De daarin opgenomen regels gelden niet voor verwerking 
(waaronderr doorgifte) van gegevens voor therapeutische doeleinden en het primair 
voorr wetenschappelijk onderzoek verzamelen van gegevens.63 In het in de Franse 
privacywetgevingg opgenomen regime is hoofdregel dat de voor onderzoek benodigde 
medischee persoonsgegevens voor hun transmissie worden gecodeerd. Het betreft 
hierr overigens geen absolute voorwaarde: codering mag achterwege worden gelaten 
indienn sprake is van gegevensverwerking ten behoeve van studies op het terrein van 
dee postmarketing surveillance, bij landelijk of internationaal opgezette studies of 
wanneerr een bijzonder aspect van het onderzoek daartoe aanleiding geeft. 
Inn België werd in 2000 het Koninklijk besluit 'ter uitvoering van de wet van 8 decem-
berr tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking 
vann persoonsgegevens' (Wet Verwerking Persoonsgegevens)65 uitgevaardigd. Dit 
besluit,, dat op 1 september 2001 in werking trad, regelt ook de verwerking van per-
soonsgegevenss voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden (hoofd-
stukk II). In de artikelen 3 tot en met 5 van hoofdstuk II van het besluit treft men de 
eerderr aangegeven - op het subsidiariteitsbeginsel berustende - benadering aan: "De 
lateree verwerking van persoonsgegevens voor historische, statistische of wetenschap-
pelijkee doeleinden vindt plaats aan de hand van anonieme gegevens. Indien een latere 
verwerkingg van anonieme gegevens niet de mogelijkheid biedt de historische, statisti-
schee of wetenschappelijke doeleinden te verwezenlijken, mag de verantwoordelijke 
voorr de latere verwerking (...) gecodeerde persoonsgegevens verwerken. (...).Indien 
eenn latere verwerking van gecodeerde gegevens niet de mogelijkheid biedt de histori-
sche,, statistische of wetenschappelijke doeleinden te verwezenlijken, mag de verant-
woordelijkee voor de latere verwerking (...) niet-gecodeerde persoonsgegevens ver-
werken.. (...)." 
Dezee trapsgewijze - op het principe van subsidiariteit gestoelde - benadering dient in 
eenn regeling voor wetenschappelijk onderzoek met gegevens tot uitdrukking te komen. 

DeDe methode van data-onderzoek 
Voortss volgt uit het subsidiariteitsbeginsel dat binnen de normering van medisch-weten-
schappelijkk onderzoek met gegevens uitgangspunt behoort te zijn dat door onderzoekers 
dee minst ingrijpende methode van data-onderzoek wordt ingezet, tenzij de doelstellin-
genn van het onderzoek niet op deze wijze kunnen worden bereikt. Onderzoek met gege-
venss dat in beginsel het minst ingrijpt in de persoonlijke levenssfeer is onderzoek met 
reedss beschikbare medische gegevens ('dossieronderzoek') van wilsbekwame patiënten. 

622 Loi no. 78-17 du 6 janvier 1978 'relative a 1'informatique, aux fichiers et aux libertés'; aangevuld door 
Loii  no. 94-548 du Ier juillet 1994 'relative au traitement de données nominatives ayant pour fin la re-
cherchee dans Ie domaine de la santé' Q.O. du 2 juillet 1994). 

633 Zie art. 40-1 loi no. 78-17 du 6 janvier 1978. 
644 Zie art. 40-3 loi no. 78-17. 
655 Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerkingg van persoonsgegevens. Deze wet werd in 1998 aan de EG-privacyrichtlijn aangepast via 
dee Wet van 11 december 1998 tot omzetting van de Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 (privacy-
richtlijn). . 
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Hett verzamelen van gegevens rechtstreeks bij betrokkenen (hetgeen in principe actieve 
medewerkingg van betrokkenen èn verzameling van direct herleidbare gegevens impli-
ceert),, door analyse van lichaamsmateriaal of gegevensverzameling bij wilsonbekwamen 
(diee in een kwetsbaardere positie verkeren dan wilsbekwamen), betekent doorgaans een 
groteree inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen.*6 In de regels voor re-
searchh met medische gegevens zou tot uitdrukking moeten komen dat deze categorieën 
vann onderzoek pas mogen worden overwogen wanneer secundair gebruik van be-
staandee gegevens van wilsbekwame personen geen reële optie is.6 In dit verband kan 
ookk worden gewezen op de beschouwingen over 'data sharing' in hoofdstuk 5 (paragraaf 
5.6.3)) uitmondend in de conclusie dat een regeling inzake gebruik van medische gege-
venss voor onderzoeksdoeleinden vanuit een oogpunt van privacy zou moeten bevorde-
renn dat onderzoeksdata opnieuw voor onderzoek ter beschikking worden gesteld. 

6.4.26.4.2 Het beginsel van proportionaliteit 

Hett beginsel van proportionaliteit impliceert dat het beschermingsregime dat geldt 
voorr het gebruik van medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek zich dient 
tee verhouden tot de omvang van de inbreuk die op de privacy wordt gemaakt en de 
zwaartee van het belang dat met de gegevensverwerking wordt gediend. 

DeDe omvang van de inbreuk op de privacy 
Err werd reeds vastgesteld dat bij iedere verwerking van medische persoonsgegevens 
voorr wetenschappelijke of statistische doeleinden sprake is van een inbreuk op de 
persoonlijkee levenssfeer. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat die inbreuk in 
omvangg niet steeds gelijk is. De omvang (of ernst) van de privacyinbreuk wordt - in 
hett verlengde van het in paragraaf 6.4.1 gestelde - bepaald door de aard van de gege-
vens,, de vorm waarin de gegevens worden verwerkt en de methode van dataonder-
zoek.688 Zo zal bijvoorbeeld de verwerking van genetische gegevens van pasgeborenen 
off  verstandelijk gehandicapten een grotere inbreuk op de privacy opleveren dan on-
derzoekk waarin geen extra gevoelige gegevens worden verwerkt en waarin geen 
wilsonbekwamee personen worden betrokken. Voorts vormt het gebruik van direct 
herleidbaree gegevens een grotere inbreuk op de privacy dan het gebruik van geco-
deerdee (of indirect herleidbare) gegevens. In het laatste geval zullen immers de risi-
co'ss van misbruik en/of onzorgvuldig gebruik van de gegevens (door derden) in de 
regell  minder groot zijn dan wanneer de onderzoeker over direct herleidbare onder-
zoeksgegevenss beschikt. 

666 Anders: Anne 2000, p. 194. Deze auteur is van mening dat secundaire verzameling van gegevens 
voorr betrokkenen meer risico's inhoudt dan primaire gegevensverzameling, omdat betrokkenen in 
eerstgenoemdee situatie niet de mogelijkheid heeft te bepalen welke gegevens exact voor onderzoek 
wordenn verzameld. 

677 Vgl. art. 4.2 Gedragscode Gezondheidsonderzoek 1995 (in de huidige code is deze bepaling 
weggevallen):: "Een onderzoeker mag persoonsgebonden gegevens over wilsonbekwame personen 
slechtss gebruiken indien het onderzoek niet met gegevens over wilsbekwamen kan worden uitge-
voerd". . 

688 Uit de relevante rechtspraak inzake het recht op privacy kan worden afgeleid dat ook de mate 
waarinn een betrokkene over (de toelaatbaarheid van) een beperking van zijn privacy heeft kunnen 
beslissenn (zeggenschap) de omvang van de inbreuk bepaalt. De meeste vergaande vorm van zeg-
genschapp - expliciete toestemming - leidt er in mijn visie evenwel niet toe dat een eventuele inbreuk 
opp de privacy volledig wordt gecompenseerd. Zie hoofdstuk 2 (paragraaf 2.7). 
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Ditt geconstateerd hebbende, rijst de vraag in hoeverre deze verschillen op het niveau 
vann de normering van medisch-wetenschappelijk onderzoek tot uitdrukking moeten 
komen.. Om te beginnen de kwestie in hoeverre aparte beschermingsregimes moeten 
geldenn voor onderzoek met 'gewone' medische gegevens en 'extra gevoelige' medische 
gegevenss (laatstgenoemde categorie gegevens komt in die optiek voor het meest strikte 
regimee in aanmerking). Zou men verschillende regimes hanteren, dan stuit men direct op 
hett probleem dat in een bepaalde situaties een scherp onderscheid tussen 'gewone' en 
'extraa gevoelige' medische gegevens lastig zal zijn.69 Zo hebben sommige 
erfelijkheidsgegevenss geen voorspellende waarde en derhalve geen extra gevoelig ka-
rakterr terwijl deze eigenschap wel kan worden toegeschreven aan nogal wat conventio-
nelee medische gegevens, zoals (hoge) bloeddruk, diabetes of (een hoog) cholesterol.70 

Daarenbovenn kan men zich afvragen of het doorgaans graduele verschil russen gewone 
medischee informatie en extra gevoelige informatie wel afzonderlijke normen rechtvaar-
digt.. Kortom, een apart regime voor extra gevoelige (genetische) gegevens ligt niet in de 
rede.. Daarmee is echter niet gezegd dat de graad van gevoeligheid van een (medisch) 
gegevenn geen rol zou moeten spelen bij toepassing van privacyregels en de daarin voor-
geschrevenn belangenafwegingen. Ook ten aanzien van dataonderzoek dat vanwege de 
gebruiktee methoden een grotere inbreuk oplevert op de privacy dan ander dataon-
derzoekk geldt dat niet een apart rechtsregime, maar specifieke toepassing van be-
staandee normen in de onderzoekspraktijk geboden is. 
Iss het verschil in privacyinperking tussen gewone en extra gevoelige medische gege-
venss en tussen verschillende methoden van dataonderzoek gradueel, dat is het niet 
wanneerr wordt gekeken naar de verschillende vormen waarin gegevens kunnen wor-
denn verwerkt. Zo worden de privacyrisico's voor betrokkenen aanzienlijk geredu-
ceerdd wanneer een onderzoek niet met direct herleidbare, maar met gecodeerde (dus 
indirectt herleidbare) gegevens wordt uitgevoerd; vanuit een oogpunt van proportio-
naliteitt dienen hiervoor dan ook soepelere uitgangspunten te gelden (zie ook para-
graaff  6.5). In de eerder genoemde, binnen Frankrijk en België geldende privacyrege-
lingenn ziet men een dergelijke benadering in meer of mindere mate terug. De Franse 
wetgeverr heeft het gebruik van gecodeerde medische gegevens gekoppeld aan een 
mildd zeggenschapsregime: slechts een door de betrokkene aangetekend bezwaar staat 
aann het gebruik van zijn persoonsgegevens voor medisch-wetenschappelijke doelein-
denn in de weg (bezwaarsysteem).72 Overigens geldt dit soepelere bezwaarsysteem ook 
bijbij  gebruik van direct herleidbare gegevens (mits een voorgenomen onderzoek niet 
mett gebruikmaking van gecodeerde gegevens kan worden uitgevoerd). In die zin is 
doorr de Franse wetgever niet aan het evenredigheidsbeginsel vastgehouden. In België 
geldenn verschillende regels voor het verwerken van gecodeerde gegevens en niet-
gecodeerdee gegevens. Ten aanzien van het gebruik van niet-gecodeerde gegevens is 
inn het reeds genoemde Koninklijk besluit een toestemmingssysteem opgenomen,74 

terwijll  in het kader van de verwerking van gecodeerde gegevens sprake is van een 

699 Zie in vergelijkbare zin Callens 1995, p. 135. 
700 Idem, p. 131-132. 
711 Zie (o.a.) Kamerstukken II1997/98, 25 892, nr. 3, p. 84. Zie ook de Nota van Toelichting op het Besluit 

gevoeligee gegevens, Stb. 1993,158, p. 5. 
722 Zie art. 40-4 loi no. 78-17. Is een betrokkene overleden, dan is het gebruik van zijn gegevens voor 

onderzoekk niet toegestaan indien hij hiertegen bij leven schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. 
733 Zie afdeling 2 en 3 van het hoofdstuk dat de verwerking van persoonsgegevens voor historische, 

statistischee of wetenschappelijke doeleinden regelt. 
744 Zie de artikelen 18 en 19 Koninklijk besluit. 
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soepelerr regime dat alleen uit het (in de Belgische Wet Verwerking Persoonsgegevens 
neergelegde)) recht van verzet bestaat. 

HetHet belang dat met het onderzoek wordt gediend 
Voortss dient het regime dat het gebruik van data voor medisch-wetenschappelijk 
onderzoekk normeert in een evenredige verhouding te staan tot het belang dat met de 
gegevensverwerkingg (het onderzoek) wordt gediend. In dit verband is - conform art. 
7:: 458, tweede lid, onder a - onderscheid te maken tussen wetenschappelijk onder-
zoekk dat een (zwaarwegend) algemeen belang dient (het overgrote deel van het on-
derzoekk op het terrein van gezondheidszorg en geneeskunde) en wetenschappelijk 
onderzoekk dat geen algemeen belang dient, zoals bijvoorbeeld een door de industrie 
opgezett retrospectief dataonderzoek dat louter is gericht op het verkrijgen van geag-
gregeerdee data ten behoeve van marketing doeleinden. In het licht van het proportio-
naliteitscriteriumm zou voor laatstgenoemde categorie van onderzoek een striktere 
normm moeten gelden dan voor onderzoek dat een algemeen belang dient. 
Overigenss kan men zich afvragen of men niet zou moeten kiezen voor een ander crite-
rium,, namelijk hetgeen is neergelegd in art. 3, onder a WMO. Dit criterium onder-
scheidtt onderzoek waarvan "redelijkerwijs aannemelijk is dat het (...) tot de vaststel-
lingg van nieuwe inzichten op het gebied van de geneeskunde zal leiden" van onder-
zoekk waarbij dat redelijkerwijs niet aannemelijk is (zoals het al eerder genoemde zui-
veree marketing onderzoek). Aangezien dit criterium voor de onderzoekspraktijk iets 
concreterr lijk t en het overigens ook reeds in een andere context (de WMO) wordt toe-
gepast,, zou ik aan een min of meer vergelijkbaar criterium voor dataonderzoek de 
voorkeurr geven.75 

6.55 Passende regels in het licht van de toepassing van 
privacytechnologie e 

Ontwikkelingenn op het terrein van de U leveren niet alleen (nieuwe) bedreigingen op 
voorr de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen, maar kunnen ook worden ingezet 
omm privacyschendingen jegens betrokkenen te voorkomen of althans zoveel mogelijk 
tee beperken. In het kader van de zogenaamde 'privacybeschermende technieken' kan 
onderscheidd worden gemaakt tussen technieken die de toegang tot (reeds beschikba-
re)) persoonsgegevens beperken in de zin dat alleen bevoegde gebruikers toegang 
kunnenn krijgen (zie ook hoofdstuk 5, paragraaf 5.6.1), en technische maatregelen die 
moetenn bewerkstelligen dat zo min mogelijk persoonsgegevens worden verwerkt. 
Menn spreekt in dit laatste verband ook wel van privacytechnologie; hiertoe worden 
ookk de privacy enhancing technologies (PET) ofwel privacybevorderende technieken 
gerekend.. In deze paragraaf wordt ingegaan op de betekenis van toepassing van 
dergelijkee technieken voor regeling van medisch-wetenschappelijk onderzoek met 
gegevens. . 

755 Evengoed zal het - net als de huidige norm - in de toepassingspraktijk nadere invulling moeten 
krijgen.. In dit verband hebben de METC's, maar zonodig ook het CBP en de rechter een rol te ver-
vullen. . 

766 Zie ook Gardeniers & Van Rossum 1996, p. 5. Deze auteurs maken onderscheid tussen twee 
hoofdrichtingen.. De eerste heeft als kenmerk het beperken van de toegang tot persoonsgegevens en 
wordtt 'informatiebeveiliging' genoemd. De tweede richting wordt aangeduid met de term 'priva-
cytechnologie'' en wordt omschreven als het geheel van technologische maatregelen waarmee de 
privacyy van de betrokkene beter wordt afgeschermd. 
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6.5.16.5.1 Privacybevorderende technieken 

Viaa (onder andere) de toepassing van PET wordt de hoeveelheid persoonsgegevens 
bijbij  (een) gegevensverwerking(en) tot een minimum beperkt zonder de verzameling en 
verderee verwerking van die gegevens te belemmeren. Zo kunnen persoonsgegevens 
wordenn verwerkt zonder dat de eigenlijke identiteit van de betrokkene bij de verant-
woordelijkee bekend is. Deze is in zo'n geval verhuld via technische en organisatori-
schee middelen, zoals een identiteitsbeschermer ('identity protector'). Hierdoor ont-
staann binnen één informatiesysteem meerdere domeinen: één domein waar de identi-
teitt van de betrokkene bekend is (identiteitsdomein) en één of meerdere domeinen 
waarr dit niet het geval is (pseudo-identiteitsdomein).77 Men kan pseudo-identiteiten 
enn -domeinen creëren via cryptografie (het gebruik van sleutels) en het opslaan van 
gegevenss in apart geautoriseerde databases. Via de inschakeling van een zogenoemde 
'trustedd third party' (TTP) ™ kan worden bewerkstelligd dat de relatie tussen een 
identiteitt en een pseudo-identiteit selectief wordt gelegd, dat wil zeggen uitsluitend in 
bepaaldee (mogelijk bij contract vastgelegde) omstandigheden.79 Er lijken overigens 
nogg heel wat praktische problemen op te lossen voordat PET op grotere schaal kun-
nenn worden toegepast.80 Voor een uitvoeriger beschrijving van de wijze waarop een 
opp PET gebaseerd informatiesysteem is ingericht en de rol van TTP's daarbij verwijs 
ikk naar de relevante literatuur.' 

6.5.26.5.2 De techniek van gegevenscodering 

Zoalss gezegd wordt met behulp van PET voorkomen dat onnodig (veel) persoonsge-
gevenss worden verwerkt. Hierdoor wordt ook onbevoegde verwerking van persoons-
gegevenss verhinderd. Deze voordelen zag de in de jaren zeventig adviserende Staats-
commissiee Koopmans reeds in de (door haar geïntroduceerde) techniek van 'code-
transformatie'' (zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.1). Deze techniek die duidelijke paral-
lellenn vertoont met de toepassing van privacybevorderende technieken, is inmiddels 
eenn belangrijke rol gaan spelen binnen het medisch-wetenschappelijk onderzoek.82 

Hett concept van codering houdt - zoals reeds aangegeven in paragraaf 6.2 - in dat 
doorr een beroepsbeoefenaar of (registrerende) instelling uit een medische dossier of 
eenn databestand alleen gegevens worden verstrekt die (vanwege het niet-verstrekken 
vann direct identificerende gegevens) niet rechtstreeks herleidbaar zijn. De geleverde 
gegevenss zijn echter wel voorzien van een uniek nummer dat (althans bij two-way 

7777 Informatiesystemen kunnen vervolgens zo worden ontworpen dat het identiteitsdomein zo beperkt 
mogelijkk wordt gehouden; Hes & Borking 1998, p. 23-24. 

788 Taken van een TTP kunnen onder meer zijn het identificeren en registreren van partijen, het uitge-
venn en beheren van sleutels, het verstrekken van (geanonimiseerde) gegevens, het bewaren en kop-
pelenn van gegevens, het toezicht houden op het gedrag van individuele partijen ten aanzien van hun 
verplichtingenn etc. Er worden voorts verschillende soorten TTP's onderscheiden, zoals de registre-
rendee TTP, de certificerende TTP, de TTP als informatiemakelaar tussen overheid en burger; Duthler 
1998,, p. 14-15. 

799 Hes & Borking 1998, p. 34. 
800 Zie Van Lieshout 2002; Van der Horst 2003. 
811 Zie bijv. de artikelen over PET in Privacy & Informatie 2002-5; zie ook Versmissen 2001. 
822 Begin jaren negentig werd door de Gezondheidsraad voorgesteld het concept van gegevenscodering 

binnenn het medisch-wetenschappelijk onderzoek toe te passen; Gezondheidsraad 1993, p. 27-29. 
Laterr werd het concept van codering ook ingebed in de WGBO en de Gedragscode Gezondheidson-
derzoek.. Zie voor een beschrijving van deze ontwikkelingen Ploem 2000a, p. 70-71. 
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coding)) via een sleutel - in bezit van de verstrekkende hulpverlener of een TTP - te-
rugg verwijst naar de identiteit van de betrokkene van wie de gegevens afkomstig zijn. 
Inschakelingg van een TTP heeft als voordeel dat een betrouwbare en onafhankelijke 
partijj  middels (uitgifte en) beheer van sleutels als enige de koppeling tot stand kan 
brengenn tussen de onderzoeksrecords en de identiteit van de betrokkene. Het voor-
deell  is nog groter als een dergelijke instantie over voldoende expertise en faciliteiten 
beschiktt om een adequate technische en organisatorische beveiliging te garanderen. 
Dezee extra waarborgen kunnen bijvoorbeeld wenselijk zijn wanneer een onderzoeks-
groepp en de hulpverlener die de gegevens verstrekt werkzaam zijn binnen dezelfde 
instelling.. Hoe de rol van een TTP in het kader van gegevenscodering precies (tech-
nisch,, organisatorisch en juridisch) moet worden vormgegeven, vergt nader onder-
zoek.. Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven, is met toepassing van PET in het 
algemeenn nog niet veel ervaring opgedaan. Thans wordt binnen het (medisch-)weten-
schappelijkk onderzoek het sleutelbeheer soms ondergebracht bij een notaris.83 Wan-
neerr gegevenscodering op grote schaal zal gaan worden toegepast, lijk t mij het in-
schakelenn van een specifiek voor sleutelbeheer en soortgelijke diensten in het leven 
geroepenn TTP een betere weg. 

Inn paragraaf 6.2 is geconcludeerd dat toepassing van coderingstechnieken er in begin-
sell  niet toe leidt dat de relevante privacywetgeving (WBP en WGBO) niet meer op de 
verwerkingg van desbetreffende gegevens van toepassing is. Daar staat tegenover dat -
zoo is in deze paragraaf uiteengezet - gegevenscodering de bezwaren van het verwer-
kenn van persoonsgegevens minimaliseert. Codering draagt dus in belangrijke mate bij 
aann een adequate beveiliging van gegevens tegen misbruik en onrechtmatig gebruik 
enn derhalve aan een reductie van - aan in principe iedere verwerking van medische 
gegevenss verbonden - privacyrisico's. Derhalve is bij verwerking van gecodeerde 
gegevenss de inbreuk op de privacy in de regel minder groot dan wanneer direct her-
leidbaree gegevens voor een onderzoeksproject worden verzameld en verwerkt.84 Dit 
rechtvaardigtt - in het licht van het evenredigheidsbeginsel - een passend (lees: mil-
der)) beschermingsregime voor deze categorie van gegevens. ^ In de huidige wetge-
vingg wordt dit regime gevormd door bepalingen die het wetenschappelijk onderzoek 
-- met name via een beperking van de zeggenschap en rechten van betrokkenen - faci-
literenn (zie bijlage 1). 

833 Zie bijv. Schmidt e.a. 2004; zie voor kanttekeningen bij deze procedure Nietfeld & Van Diest 2004. 
844 Zie in dit verband ook een Amerikaans onderzoek waaruit blijkt dat patiënten vaker bereid zijn hun 

gegevenss voor research beschikbaar te stellen wanneer waarborgen zijn getroffen (zoals codering) 
terr bescherming van hun privacy. Bij gebruik van anonieme gegevens is de bereidheid tot deelname 
hett grootst; Kass e.a. 2003. 

855 Vgl. Bygrave en Koelman die in een (Engelstalige) studie over privacy, privacybescherming en 
auteursrechtt ook een relatie veronderstellen tussen de toepassing van (privacybevorderende) tech-
niekenn en het beschermingsregime: "The use of the PET may also have legal relevance for processes 
wherebyy the interests of data controllers are to be weighed against the privacy interests of data sub-
jects;; i.e. the PET may make it easier for the former interests to win over the latter interests. More-
over,, the use of a PET for a given data-processing operation may be relevant for assessing the extent 
too which that operation meets the criteria of 'adequate protection' (...) and 'adequate safeguards' 
(...).""  Bygrave & Koelman 2000, p. 97. 
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6.66 Synthese: een passende regeling voor  medisch-wetenschappelijk 
onderzoekk met gegevens 

Inn deze paragraaf zal - in het verlengde van de voorafgaande beschouwingen en de 
conclusiess in hoofdstuk 5 - worden uiteengezet hoe een adequate of 'passende' rege-
lingg voor medisch-wetenschappelijk onderzoek met gegevens eruit dient te zien. In 
ditt verband wordt in aansluiting op paragraaf 6.3 onderscheid gemaakt tussen mate-
riëlee normen, rechten van de betrokkene en toezicht en handhaving. 
Eenn aantal van de navolgende normen heeft specifiek betrekking op de eerste fase van 
hett gegevensverwerkend proces bij medisch-wetenschappelijk onderzoek: het verza-
melenn van gegevens. Hieronder zijn in principe alle vormen van primaire en secun-
dairee gegevensverzameling te verstaan, dus ook het verzamelen van 'eigen' patiën-
tengegevenss door de hulpverlener {i n dat laatste geval houdt Verzameling' overigens 
inn dat men een apart gegevensbestand voor wetenschappelijk onderzoek inricht). 
Voortss laten de in deze paragraaf te schetsen regels zich ook toepassen op 'bewaring' 
vann medische gegevens voor researchdoeleinden. Bewaring van gegevens voor we-
tenschappelijkk onderzoek onderscheidt zich vooral in praktische zin van het daad-
werkelijkk gebruik van gegevens voor onderzoeksdoeleinden, doch hierbij zijn even-
goedd privacyaspecten in het geding (zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.4.1). 
Sommigee normen lenen zich - ook in de visie van de overheid - vanwege hun speci-
fiekee karakter voor regulering door betrokken veldpartijen. In een aantal gevallen zijn 
err echter duidelijke argumenten om een bepaalde norm op het niveau van wetgeving 
tee regelen (zie paragraaf 6.3.1). In zoverre de hieronder te schetsen normen een optre-
denn van de wetgever vergen, zal dit worden aangegeven. 

6.6.11 Materiële normstelling 

-- Een zo specifiek mogelijke formulering van het doel van de gegevensverwerking 
Hett onderzoeksdoel waarvoor medische gegevens zullen worden verzameld en ver-
werkt,, dient zo specifiek mogelijk te worden omschreven. In de situatie dat nog geen 
concreett onderzoeksdoel bekend is en men dit slechts in algemene termen kan om-
schrijven,, is het minst ruimte voor de meest inbreukmakende vormen van gegevens-
verzamelingg (verzameling van direct herleidbare gegevens; verzameling van gege-
venss van wilsonbekwamen; en verzameling van gegevens via vragenlijstonderzoek). 
Wordtt bij een ruime onderzoeksdoelstelling toch voor een dergelijke gegevensverza-
melingg gekozen, dan dient dat (in het onderzoeksprotocol) adequaat te worden gemo-
tiveerd. . 

-- Zoveel mogelijk verzameling van reeds beschikbare gegevens 
Tott de meer ingrijpende of belastende methode van primaire gegevensverzameling, 
waarbijj  betrokkenen rechtstreeks worden ondervraagd via een interview of enquête, 
magg pas worden overgegaan indien redelijkerwijs aannemelijk is dat de gegevens niet 
viaa secundaire gegevensverzameling, of wel het verzamelen van gegevens uit be-
staandee databestanden, kunnen worden verkregen. Met deze benadering worden 
overigenss ook praktische problemen verbonden met primaire gegevensverzameling, 
zoalss een hoge non-respons, zoveel mogelijk vermeden. 

-- Zoveel mogelijk verzameling van gegevens van wilsbekwame individuen 
Verzamelingg van persoonsgegevens betreffende wilsonbekwamen (minderjarigen of 
meerderjarigg wilsonbekwamen) dient pas te worden overwogen indien een onder-
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zoeksdoell  niet via gebruik van gegevens van wilsbekwame personen kan worden be-
reikt.866 Deze regel behoort te gelden voor zowel onderzoek dat gebruik maakt van reeds 
beschikbaree gegevens als onderzoek waarbij de individuele betrokkenen (of hun li-
chaamsmateriaal)) de gegevensbron zijn. 

-- Zoveel mogelijk verzameling (en verdere verwerking) van anonieme gegevens 
Bijj  ieder voorgenomen onderzoek dient te worden nagegaan of in het licht van de 
doelstellingenn van de studie met de verzameling en verdere verwerking van anonie-
mee gegevens aan dossiers (of registraties) kan worden volstaan. Handelingen met 
anoniemee gegevens vallen niet onder de privacywetgeving en de hierna te schetsen 
regeling,, doch algemeen wordt aangenomen dat minimale zorgvuldigheidseisen (zo-
alss minimale beveiliging en rechtmatige verkrijging) daarbij wel in acht moeten wor-
denn genomen. Een onderzoeker verkrijgt anonieme gegevens wanneer deze gegevens 
niett zonder onevenredige inspanning van hemzelf of een ander in verband kunnen 
wordenn gebracht met individuele personen.87 In dit licht zijn (volgens de methode van 
two-wayy coding) gecodeerde gegevens nimmer anoniem en 'onthoofde' gegevens, 
waarbijj  geen (of een andere wijze van) codering is toegepast, in sommige gevallen (zie 
ookk het schema in paragraaf 6.2.3). 
Wanneerr de doelstelling van een onderzoek niet met gebruikmaking van anonieme 
gegevenss kan worden verwezenlijkt, is er in principe ruimte voor de verzameling van 
persoonsgegevens.. Het verzamelen van direct herleidbare gegevens is pas gerecht-
vaardigdd indien een onderzoeksdoel niet via gebruik van gecodeerde gegevens kan 
wordenn gerealiseerd. Het verzamelen van via coderingstechnieken beveiligde gege-
venss kan, zoals aangegeven in paragraaf 6.5, vergezeld gaan van een soepel bescher-
mingsregimee (zie hierna). Dit laatste onder de algemene voorwaarde dat de onder-
zoekerr geen handelingen verricht met bestanden van anonieme of gecodeerde gege-
venss die ertoe strekken betrokkenen alsnog te kunnen identificeren. In het geval de 
gegevensverzamelingg plaatsvindt door een behandelend arts (eigen wetenschappelijk 
onderzoek)) of een binnen een ziekenhuis of gezondheidszorginstelling werkzame 
beroepsbeoefenaarr zullen in ieder geval - vanwege de binnen die instelling reeds 
aanwezigee pariëntenregistraries en andere databestanden - op dit punt nadere afspra-
kenn moeten worden gemaakt en/of praktische maatregelen moeten worden getroffen. 

Dee hierboven weergegeven norm is naar mijn mening van zo fundamentele aard dat 
dezee op het niveau van wetgeving geregeld moet zijn (zie ook hoofdstuk 7, paragraaf 
7.3.11 waarin voorstellen tot wijziging van art. 7: 458 BW worden gedaan). Als sector-
specifiekee wet die thans reeds het gebruik van medische gegevens voor onderzoek 
regelt,, lijk t de WGBO daarvoor in beginsel het meest aangewezen kader. Een belang-

866 Vgl. de regeling in de WMO (art. 4) welke uitgaat van een verbod op onderzoek met wilsonbekwa-
menn dat niet aan henzelf ten goede kan komen (tenzij sprake is van groepsgebondenheid en mini-
malee risico's en bezwaren). Het ligt echter niet voor de hand zo'n strikte regeling te bepleiten voor on-
derzoekk dat louter bestaat uit het ondervragen of observeren van individuen; er zal immers in die 
situatiee niet of nauwelijks sprake zijn van belasting en/of risico's in de sfeer van de lichamelijke 
en/off  geestelijke integriteit. 

877 Mochten de door onderzoekers verzamelde anonieme gegevens ten gevolge van bijv. het 
voortschrijdenn van de techniek of het verkrijgen van nieuwe (mogelijk niet-anonieme) gegevensbe-
standenn alsnog herleidbaar worden in de zin van de privacywetgeving dan herleven uiteraard de 
daarinn opgenomen verplichtingen. 

888 Niettemin verdient deze benadering ook bij het gebruik van gegevens ten behoeve van 
wetenschappelijkk onderzoek in het algemeen (zoals geregeld in de WBP) de voorkeur; zie hoofdstuk 
7,, paragraaf 7.3.1 sub b. 
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rijkrijk  argument dat voor opneming van deze regeling in wetgeving pleit is dat zij dan 
ookk in de systematiek van daarop gebaseerde zelfregulering helder en eenduidig tot 
uitdrukkingg kan komen. In de huidige zelfregulering - de Gedragscode Gezond-
heidsonderzoekk - is weliswaar een bepaling opgenomen die aanstuurt op het zoveel 
mogelijkk gebruiken van anonieme gegevens, doch in de verdere opzet van de code 
ziett men niet deze systematiek, maar het in de WGBO opgenomen uitgangspunt dat 
inn zoveel mogelijk gevallen toesterriming moet worden gevraagd, terug. Dit komt de 
helderheidd en toegankelijkheid van de in de Gedragscode neergelegde regels niet ten 
goede. . 

-- Alleen verzameling (en verdere verwerking) van noodzakelijke gegevens 
Niett alle beschikbare, maar alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de 
doelstellingg van het betreffende onderzoek mogen worden verzameld (en verder ver-
werkt).. Deze aan iedere gegevensverwerking te stellen eis vormt in het licht van privacy-
beschermingg een essentiële voorwaarde. Deze norm impliceert ook dat alleen extra ge-
voeligee gegevens, zoals erfelijkheidsgegevens, mogen worden verzameld indien dat 
voorr de onderzoeksdoelstelling noodzakelijk is. 

-- In beginsel alleen verzameling (en verdere verwerking) van gegevens voor onderzoek dat leidt 
tottot nieuwe inzichten op het terrein van de volksgezondheid 
Bijj  iedere verzameling van gegevens dient te worden aangegeven in hoeverre een 
voorgenomenn onderzoek nieuwe inzichten oplevert op het terrein van de genees-
kundee en gezondheidszorg (volksgezondheid). Voor onderzoek dat niet tot nieuwe 
inzichtenn leidt, maar louter uit hoofde van de gebruikte methoden een 'wetenschappe-
lijk '' karakter heeft (zoals onderzoek dat slechts marketingdoeleinden nastreeft), geldt 
dee meest strenge regeling op het stuk van de zeggenschap (expliciete toestemming in 
allealle gevallen dat persoonsgegevens worden verzameld; zie ook paragraaf 6.6.2). 

Ookk deze norm dient vanwege het fundamentele karakter op het niveau van wetge-
vingg gewaarborgd te zijn. Overigens is zij reeds inn andere bewoordingen - 'het onder-
zoekk dient een algemeen belang' - in de WGBO opgenomen; zie ook paragraaf 6.4.2. 

-- Adequate beveiliging en zodra mogelijk verwijdering van direct identificerende gegevens 
Viaa adequate beveiliging van onderzoeksgegevens dient onbevoegd gebruik of mis-
bruikk van opgeslagen gegevens te worden voorkomen. Gelet op het gevoelige karak-
terr van medische (eventueel genetische) gegevens is de hoogste graad van beveiliging 
geboden. . 
Bijj  opslag en gebruik van direct herleidbare gegevens zijn meer beveiligingsmaatregelen 
nodigg (waaronder bijvoorbeeld geheimhoudingsverklaringen) dan wanneer gecodeerde 
gegevenss worden verwerkt.90 In het eerste geval is met name geboden dat 
onderzoeksgegevenss en direct identificerende gegevens gescheiden worden opgeslagen 
enn afzonderlijk worden beveiligd. Voorts dienen de direct identificerende gegevens zo-
draa ze in het licht van de onderzoeksdoelstelling niet meer nodig zijn, te worden verwij-
derd.. Van deze regel zou alleen gemotiveerd, onder aanscherping van de informatie-

899 Zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.6.1 (onder beveiliging). 
900 Zie ook principe 15 Aanbeveling R (97) 18 en de toelichting daarop in het explanatory memorandum 

(par.. 110), waarin wordt gesteld dat beveiligingsmaatregelen dienen te worden afgestemd op de 
vormm waarin de gegevens worden bewaard. 
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plicht,, toestemming van de betrokkene en met instemming van een METC (zie hierna), 
moetenn kunnen worden afgeweken. 
Bijj  opslag en gebruik van gecodeerde gegevens is naast passende beveiliging van belang 
datt (is afgesproken dat) geen handelingen worden verricht, zoals koppeling of vergelij-
kingg van bestanden, die ertoe strekken dat de gegevens (toch) tot personen kunnen wor-
denn herleid. 

-- Waar zinvol bewaring en/of doorlevering van gebruikte medische gegevens in niet (direct) 
herleidbareherleidbare vorm ten behoeve van volgend wetenschappelijk onderzoek 
Onderzoekerss dienen het wetenschappelijk (her)gebruik van voor een onderzoekspro-
jectt verzamelde medische gegevens mogelijk te maken door deze gegevens, indien ze 
vann waarde kunnen zijn voor volgend wetenschappelijk onderzoek, na afloop van het 
onderzoekk in anonieme of gecodeerde vorm te bewaren dan wel te verstrekken aan 
data-archievenn (zoals het Steinmetzarchief)-91 

6.6.26.6.2 Rechten van de betrokkene 

-- Zeggenschap 
Iederr individu wiens medische persoonsgegevens voor researchdoeleinden worden 
verzameld,, dient hierover zeggenschap te hebben (zie ook paragraaf 6.3.2). De wijze 
waaropp deze zeggenschap vorm krijgt, hangt samen met de vorm waarin de gegevens 
wordenn verzameld en verder verwerkt. 
Aann verzameling en - voor zover relevant - verdere verwerking (opslag of bewaring) 
vann direct herleidbare gegevens dient in principe uitdrukkelijke toestemming van de be-
trokkenee te zijn voorafgegaan. De toestemming dient te berusten op voldoende, op 
individueleindividuele basis verstrekte informatie (zie hierna). 
Daarnaastt dient de betrokkene voor het geven van toestemming een redelijke bedenk-
tijdd te krijgen en heeft hij de mogelijkheid zijn toestemming, voor zover het onderzoek 
datt (nog) toelaat, in te trekken. Dit laatste heeft tot gevolg dat zijn gegevens worden 
verwijderdd of - mits de betrokkene daartegen geen expliciet bezwaar heeft gemaakt -
geanonimiseerd.. In de omstandigheid dat er in het kader van een onderzoek het 
voornemenn bestaat de gegevens van betrokkenen in direct herleidbare vorm voor 
volgendvolgend wetenschappelijk onderzoek te bewaren dan wel te verstrekken, dient daar-
voorr afzonderlijk toestemming te worden gevraagd. 
Afwijkin gg van dit vereiste is slechts aanvaardbaar wanneer het vragen van toestem-
mingg in redelijkheid niet mogelijk is. Deze uitzonderingsgrond ziet in de eerste plaats op 
situatiess die de wetgever hiertoe al rekende (zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.4.3 sub b): 
betrokkenenn zijn overleden of onvindbaar of bij het vragen van toestemming moet 
voorr ernstige psychische schade worden gevreesd. Daarenboven moet zij enige 
ruimtee laten voor omstandigheden waarin het vragen van toestemming vanwege 
omstandighedenn gerelateerd aan de uitvoering van het onderzoek redelijkerwijs on-
mogelijkk is (ik denk daarbij aan zeer grootschalige studies of studies waarbij aanzien-

911 Deze norm vloeit niet zozeer voort uit het voorafgaande, maar wel uit de in hoofdstuk 5, paragraaf 
5.6.3,, gesignaleerde problematiek rond hergebruik van wetenschappelijke gegevens. Zie ook princi-
pee 9.3 van Aanbeveling R (83) 10 van de Raad van Europa en 'guideline' 2.11 van de ESF-Verklaring 
inzakee wetenschappelijk onderzoek en privacybescherming. 

922 Indien op het moment dat toestemming wordt gevraagd nog niet is te overzien of later nog aanvul-
lendee gegevens noodzakelijk zijn, kan de betrokkene over die omstandigheid worden geïnformeerd. 
Ditt voorkomt dat de betrokkene telkens opnieuw met de toestemmingsvraag wordt benaderd. 
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lijk ee risico's bestaan op selectieve respons met implicaties voor de validiteit van het 
onderzoek).. Met name in de laatste situatie zal de onderzoeker deugdelijk (in het 
onderzoeksprotocol)) moeten motiveren waarom het onderzoek niet met gecodeerde 
gegevenss kan worden uitgevoerd (zodat een toetsende instantie dit kan beoordelen). 
Dee omstandigheid dat betrokken individuen pas na de gegevensverzameling worden 
geïnformeerdd (men denke aan observatieonderzoek), legitimeert hoogstens dat hun 
toestemmingg ook na verzameling van de gegevens wordt gevraagd, doch niet dat het 
vragenn van toestemming geheel achterwege wordt gelaten. 
Voorafgaandee aan verzameling en verwerking van gecodeerde gegevens, heeft de be-
trokkenee het recht hiertegen bezwaar te maken. Dit recht is absoluut en een eventueel 
bezwaarr behoeft door de betrokkene niet te worden gemotiveerd. Er zijn geen situa-
tiesties waarin men het bezwaarsysteem buiten toepassing mag laten, doch afwijking van 
dee aan een bezwaarmogelijkheid ten grondslag liggende informatieverplichting kan 
(zoalss hierboven aangegeven), mits adequaat gemotiveerd en getoetst, wel legitiem 
zijn. . 

Eenn recht op toestemming respectievelijk 'geen-bezwaar' zijn reeds vervat in de hui-
digee wettelijke regeling inzake het gebruik van gegevens voor wetenschappelijk onder-
zoekk (zie de artikelen 7: 457 en 458 BW). Niettemin is een recht op toestemming (dat 
naarr mijn mening, zoals hierboven aangegeven, behoort te gelden voor verzameling 
vann direct herleidbare gegevens) in die regeling thans niet expliciet opgenomen. Dit 
laatstee strekt (in het licht van argumenten als kenbaarheid en rechtszekerheid) wel tot 
aanbeveling. . 

-- Recht op informatie 
Dee betrokkene dient voorafgaande aan iedere gegevensverzameling tenminste te 
wordenn geïnformeerd over doel en aard van het onderzoek, de identiteit van de on-
derzoeker,, de vorm (gecodeerd of direct herleidbaar) waarin de gegevens worden 
verzameld,, verder verwerkt en voor volgend onderzoek worden opgeslagen en/of 
doorgeleverd,, en zijn recht op toestemming of bezwaar. 
Zoalss hiervoor reeds werd aangegeven, dient bij verzameling van direct herleidbare 
gegevensgegevens de informatie persoonlijk aan de betrokkene te worden verstrekt. Voorts is in 
dezee situatie aanvullende informatie vereist.95 De betrokkene dient tevens te worden 
geïnformeerdd over zijn recht op inzage en correctie met betrekking tot de opgeslagen 
gegevens,, de wijze waarop de gegevens worden beveiligd en - eventueel - de om-
standigheidd dat zijn gegevens voor toekomstig onderzoek in direct herleidbare vorm 
wordenn bewaard en dat hij hiervoor apart toestemming moet geven. Bij primaire ge-
gevensverzamelingg dient in ieder geval ook informatie te worden verstrekt over het 

933 Deze iets ruimere uitleg van het huidige art. 7:458, eerste lid, onder a BW ("het vragen van toestem-
mingg [is] in redelijkheid niet mogelijk") sluit aan bij principe 12.2, onder c van Aanbeveling R (97) 5 
vann de Raad van Europa: "despite reasonable efforts, it would be impracticable to contact the data 
subjectt to seek his consent" (curs. MCP). Uit de toelichting op dit principe is af te leiden dat ook om-
standighedenn gelegen in de opzet van het onderzoek afwijking van het toestemmingsvereiste kun-
nenn rechtvaardigen. Zie ook hoofdstuk 4, paragraaf 4.3.2. 

944 Op grond van art. 33 en art. 34 WBP dient betrokkene tenminste over de doelstelling van de verwer-
kingg (aard en doel van het onderzoek) en de identiteit van de verantwoordelijke (onderzoeker) te 
wordenn geïnformeerd. Zie ook hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.3. 

955 Ook in verband met de omvang van de informatieplicht wordt een milder regime voorgestaan bij 
verzamelingg en verwerking van gecodeerde gegevens en een strikter regime bij verzameling en 
verwerkingg van direct herleidbare gegevens; zie paragraaf 6.4.2 en 6.52. 
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vrijwillig ee karakter van deelname en de mogelijkheid van terugtrekking (zonder op-
gavee van redenen). 
Bijj  verzameling van gecodeerde gegevens is geïndividualiseerde informatieverstrekking 
(vanwegee de geringere inbreuk op de privacy) geen vereiste,96 en dit geldt ook voor 
hett verstrekken van aanvullende informatie. Dit neemt niet weg dat zich situaties 
kunnenn voordoen - zoals bij verwerking van (gecodeerde) erfelijkheidsgegevens -
waarinn meer of bijzondere informatie geboden is. Mocht de betrokkene zelf meer of 
concreteree informatie wensen, dan zal aan diens verzoek - voor zover dit niet op 
praktischee problemen stuit - tegemoet moeten worden gekomen. 
Bijj  iedere verzameling van gegevens behoort de verantwoordelijke (hulpverlener of 
onderzoeker)) zich bovendien af te vragen in hoeverre de uitkomsten van een onder-
zoekk negatieve maatschappelijke gevolgen kunnen hebben voor de groep waartoe de 
betrokkenee behoort. Deze vraag is des te meer van belang bij onderzoek met geneti-
schee gegevens, omdat de uitkomsten daarvan niet alleen relevant zijn voor betrokkenen 
zelf,, maar ook voor hun familieleden. Luidt het antwoord op deze vraag bevestigend, 
dann dient de informatieplicht zich ook tot dit aspect uit te strekken. 
Inn situaties waarin een betrokkene niet of niet persoonlijk kan worden geïnformeerd 
en/off  het slechts mogelijk is informatie van zeer algemene aard te verstrekken (het 
betreftt hier zeer uiteenlopende situaties: de betrokkene is overleden of verhuisd; het 
gaatt om hele grote aantallen; er is nog geen sprake van een concrete onderzoeksdoel-
stelling;; de onderzoeksmethodologie vereist dat betrokkenen pas na afloop van het 
onderzoekk worden geïnformeerd; zie hoofdstuk 5, paragrafen 5.3.2 en 5.4.3) is afwij-
kingg van de hierboven weergegeven informatieplicht mogelijk, mits adequaat gemo-
tiveerdd en getoetst door een METC. Hierbij geldt als uitgangspunt dat het informeren 
vann betrokkenen alleen in uitzonderlijke gevallen volledig achterwege mag worden 
gelatenn (de betrokkenen zijn overleden of onvindbaar of ernstige psychische schade 
moett worden gevreesd), immers vaak is een aangepaste wijze van informatiever-
strekkingg of het achteraf verstrekken van informatie (men denke aan observatieon-
derzoek)) mogelijk. 

Tenn slotte nog het punt van wettelijke regeling. Een algemene regeling inzake het 
rechtt op informatie bij verzameling van persoonsgegevens is reeds neergelegd in de 
WBPP (zie de artikelen 33 en 34 WBP en de specifieke uitzondering op deze verplich-
tingg in het kader van wetenschappelijk onderzoek in art. 44 WBP). De hierboven ge-
schetstee regeling komt echter niet volledig overeen met genoemde WBP-bepalingen; 
diee laten meer ruimte voor afwijking van de informatieplicht dan in onderhavige 
contextt wordt voorgestaan. Reeds om deze reden, maar ook uit een oogpunt van ken-
baarheidd en helderheid van de specifieke regels voor research met gegevens verdient 
hett aanbeveling in de WGBO-regeling inzake verstrekking van medische gegevens 
voorr wetenschappelijk onderzoek een recht op informatie op te nemen (zie ook 
hoofdstukk 7, paragraaf 7.3.1). 

966 Men denke hierbij aan het verstrekken van informatie via algemene voorlichting door het zieken-
huiss (neergelegd in een aan patiënten uit te reiken folder o.i.d.). Minder in de rede ligt een patiënt er 
(telkens)) op te wijzen dat deze tegen het gebruik van zijn gecodeerde gegevens bezwaar kan maken, 
immerss een dergelijke gang van zaken komt dicht in de buurt van een toestemmingssysteem. De 
praktischee voordelen van codering (zoals een soepelere zeggenschapsregime) zouden daarmee gro-
tendeelss teniet worden gedaan. 

977 Zie ook hoofdstuk 5, paragraaf 5.4.1, onder 'bewaring van gegevens in niet-herleidbare vorm'. 
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-- Overige rechten van de betrokkene {recht op inzage, correctie e.d.) 
Dee betrokkene kan om inzage in of correctie respectievelijk verwijdering van zijn gege-
venss verzoeken wanneer zijn gegevens direct herleidbaar voor een onderzoek worden 
verwerkt.. De onderzoeker zal in principe aan een dergelijk verzoek gehoor moeten geven 
zolangg de direct identificerende gegevens niet zijn verwijderd. Wanneer een deelnemer 
zijnn toestemming na aanvang van een onderzoek intrekt, zal vernietiging moeten plaats-
vindenn zolang de op hem betrekking hebbende onderzoeksgegevens nog niet tot geag-
gregeerdee resultaten zijn verwerkt. Indien dit laatste het geval is, dient het intrekken van 
toestemmingg tot gevolg te hebben dat de nog beschikbare individuele onderzoeksgege-
venss worden geanonimiseerd of, als de betrokkene daartegen expliciet bezwaar maakt, 
vernietigd. . 
Wanneerr een onderzoeker gecodeerde gegevens verwerkt beschikt hij niet over direct iden-
tificerendetificerende gegevens. In deze situatie blijven de rechten van de betrokkene (alsmede het 
rechtt om toestemming in te trekken) buiten toepassing.98 

6.6.36.6.3 Toezicht en handhaving 

-- Iedere voorgenomen verzameling van medische persoonsgegevens dient te worden getoetst 
doordoor een onafhankelijke instantie 
Iederee onderzoeker die voornemens is een onderzoek met (persoons)gegevens uit te 
voeren,, dient een onderzoeksprotocol op te stellen en dit aan een onafhankelijke instantie 
(zoalss een erkende medisch-ethische commissie) ter toetsing voor te leggen. In het onder-
zoeksprotocoll  wordt het onderzoek beschreven. Hierbij moet in ieder geval worden ge-
dachtt aan de volgende aspecten: doel van het onderzoek; methode en tijdsduur van ge-
gevensverzameling;; aard en vorm van te verzamelen gegevens; betrokkenen van wie 
gegevenss worden verzameld; de wijze waarop aan de (in paragraaf 6.6.2 genoemde) 
rechtenn van de betrokkene is vormgegeven; beveiligingsmaatregelen tijdens opslag en 
gebruik;; wijze van publicatie; en gang van zaken (bewaring/hergebruik/verstrekking) 
naa afronding van het onderzoek. Hiernaast moet afwijking of bijzondere toepassing van 
dee in de paragrafen 6.6.1 en 6.6.2 beschreven normen in het protocol worden aangegeven 
enn gemotiveerd. 
Ookk al zijn er goede argumenten om de toetsingsplicht uit te breiden tot verzameling en 
gebruikk van anonieme gegevens voor medische research (vanwege risico's op het niveau 
vann de groepsprivacy), in beginsel zou zij moeten gelden voor onderzoek met medische 
gegevenss die binnen het bereik van de privacywetgeving vallen (zie paragraaf 6.2.3). Bij 
twijfell  over de juridische status van de te verwerken gegevens ligt het in de rede een 
onderzoek(sprotocol)) althans ter toetsing aan een onafhankelijke instantie voor te leggen. 

988 In deze omstandigheid is het voor een onderzoeker overigens ook praktisch onmogelijk om aan een 
verzoekk om inzage of correctie van de betrokkene gehoor te geven. 

999 Zie ook de sinds 1995 geldende Gedragscode Gezondheidsonderzoek die (in het huidige art. 2.6) 
bepaaltt dat een onderzoeksprotocol een negental - deels overeenkomende - elementen behoort te 
omvatten. . 

1000 Op deze wijze kan systematisch toezicht worden gehouden op toepassing en naleving van normen 
bijj  medisch-wetenschappelijk gegevensonderzoek. Zodanig toezicht is vooral van betekenis vanwe-
gee het feit dat zeggenschap van de betrokkene de uitvoering van een onderzoek niet in zijn geheel 
kann legitimeren (zie paragraaf 6.3.4) en bovendien na initiële zeggenschap nieuwe vragen kunnen 
rijzenrijzen terwijl alsdan betrokkenen niet of moeilijk te benaderen zijn. 
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Onderhavigee toetsingsplicht maakt geen deel uit van de huidige WGBO-bepalingen,101 

maarr is wel in de huidige Gedragscode Gezondheidsonderzoek opgenomen (deze code 
bepaaltt dat een onderzoek waarbij persoonsgegevens worden verwerkt een positief 
adviess dient te hebben verkregen van een medisch-ethische toetsingscommissie). 
Biedtt regulering via de Gedragscode voldoende waarborgen dat ieder onderzoek met 
gegevenss wordt beoordeeld door een toetsingscommissie? Dit lijk t mij niet het geval, 
immerss uit de evaluatie van de WGBO is gebleken dat hulpverleners en wetenschap-
pelijkk onderzoekers nog onvoldoende op de hoogte zijn van deze gedragscode.102 Een 
wettelijkee bepaling lijk t dan ook nodig om systematisch toezicht door een onafhanke-
lijk ee instantie op medisch-wetenschappelijk onderzoek met persoonsgegevens te 
waarborgen.. Het lijk t mij overigens niet gewenst dat een dergelijke verplichting in de 
vormm wordt gegoten van een formele (door het bestuursrecht beheerste) procedure, 
zoalss het geval is bij onderzoek met proefpersonen.103 Een wettelijke regeling dient 
ruimtee te laten de toetsing van dataonderzoek in te bedden in de reeds bestaande toet-
singspraktijkk van medisch-wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen en met 
lichaamsmateriaal.. Men zou derhalve kunnen volstaan met het opnemen van een 
bepalingg in de WGBO die stipuleert dat het gebruik van persoonsgegevens slechts is 
toegestaann indienn een daartoe aangewezen onafhankelijke commissie positief over de pri-
vacyaspectenn van het onderzoek heeft geadviseerd (zie ook hoofdstuk 7, paragraaf 
7.3.1).lA A 

-- Iedere verzameling en verdere verwerking van gegevens voor onderzoeksdoeleinden dient te 
wordenworden gemeld bij het CBP of functionaris voor de gegevensbescherming (fg) 
Iederee verantwoordelijke onderzoeker dient, ongeacht de vraag of hij hulpverlener is of 
niet,1055 bij het CBP of een fg (langs de daartoe strekkende weg) melding te maken van zijn 
naamm en adres en de doelstelling van de gegevensverwerking alsmede een beschrijving 
tee geven van de soort gegevens, de betrokkenen van wie de gegevens afkomstig zijn en 
degenenn die de gegevens zullen ontvangen. Ook eventuele doorgifte van gegevens aan 
wetenschappelijkk onderzoekers die gevestigd zijn in landen buiten de EU dient te wor-
denn gemeld. 
Menn is echter van deze 'meldingsplicht' vrijgesteld indien een onderzoek met gecodeer-
dee gegevens wordt uitgevoerd, terwijl geen sprake is van verzameling van gegevens 
zonderr dat betrokkenen daarvan op de hoogte zijn.106 

1011 De toenmalige Nationale Raad voor de Volksgezondheid heeft eind jaren tachtig voor wettelijke 
regelingg van desbetreffende eis gepleit (zij het slechts in het kader van afwijking van het toestem-
mingsvereiste);; Nationale Raad voor de Volksgezondheid 1987, p. 40. 

1022 Dute, Van der Koelen & Friele 2003, p. 100. 
1033 Volgens Dhont zal "(...) een procedure die te strikt en onwerkzaam is (...) niet worden toegepast en 

misbruikk in de hand werken (...)". Zie Dhont 1999, p. 93. 
1044 Zie ook het reeds eerder genoemde NRV-rapport uit 1987 dat suggereerde een dergelijke bepaling in 

dee WGBO op te nemen. Volgens de Raad, zou men in de MvT moeten ingaan op status en samen-
stellingg van deze commissie; Nationale Raad voor de Volksgezondheid 1987, p. 40. 

1055 Zie de beschouwingen over (vrijstelling van) de meldingsplicht in hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.3 waar-
uitt volgt dat alle medisch-wetenschappelijk onderzoek (dus ook wanneer dit wordt uitgevoerd door 
eenn hulpverlener) onder één vrijstellingsregime (nl. art. 30 Vrijstellingsbesluit) zou moeten vallen. 

1066 De huidige regelgeving biedt naar mijn mening voor een dergelijke interpretatie ruimte mits de 
coderingg van de gegevens op adequate wijze wordt uitgevoerd (zie wederom hoofdstuk 5, para-
graaff  52.3). In de recent vastgestelde Gedragscode Gezondheidsonderzoek (2004) wordt evenwel 
eenn andere opvatting voorgestaan. 
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-- Bij iedere verwerking van gegevens voor medisch-wetenschappelijk onderzoek dient te zijn 
voorzienvoorzien in een laagdrempelige, onafhankelijke klachtenprocedure 
Dee betrokkene dient, naast diens formele klachtmogelijkheden (administratieve, civiele 
enn tuchtrechter) gebruik te kunnen maken van een informele, laagdrempelige klachten-
procedure.. Een dergelijke procedure dient met name te voldoen aan eisen van onafhan-
kelijkheid. . 

6.6.46.6.4 Een minder strikt privacyregime voor gecodeerde gegevens 

Zoalss hiervoor is betoogd, dient voor het verwerken van gecodeerde gegevens een soepe-
lerr privacyregime te gelden.107 Wettelijke privacybepalingen laten daartoe ruimte en via 
zojuistt geformuleerde normen is daaraan nadere invulling gegeven. Zo komt men tot 
tweee privacyregimes voor het medisch-wetenschappelijk onderzoek met gegevens: een 
'streng'' regime voor de verwerking van direct herleidbare gegevens en een minder strikt 
(off  soepeler) regime voor de verwerking van gecodeerde gegevens. In onderstaande tabel 
iss dit schematisch weergegeven. 

Tabell  6. Verschillende privacyregimes voor  medisch-wetenschappelijk onderzoek met gecodeerde 
respectievelijkk  direct herleidbare gegevens 

Gecodeerde Gecodeerde 
gegevens gegevens 

Direct Direct 
herleidbare herleidbare 
gegevens gegevens 

Speciale Speciale 
beveilings-beveilings-
maatregelen maatregelen 

Nee e 

Ja a 

Zeggenschap Zeggenschap 

Rechtt op bezwaar 

Rechtt op expli-
cietee toesteming 
(tenn zij in rede-
lijkheidd niet 
mogelijk) ) 

RechtRecht op infor-
matie matie 

Beperkte, , 
algemenee infor-
matieplicht t 

Uitgebreide, , 
geïndividuali--
seerdee informa-
tieplicht t 

Overige Overige 
rechten rechten 
betrokkene betrokkene 

Nee e 

Ja a 

Toet-Toet-
sing sing 
METC METC 

Ja a 

Ja a 

Mel-Mel-
dingding bij 
CBP CBP 

Nee e 

Ja a 

6.77 Besluit 

Lenenn de in paragraaf 6.6 geschetste uitgangspunten zich voor toepassing op me-
disch-wetenschappelijkk onderzoek met lichaamsmateriaal (dat reeds voor een ander 
doell  is afgestaan)? In een aantal opzichten verschillen lichaamsmateriaal en gegevens 
niett wezenlijk van elkaar. Zo zijn anonieme gegevens vergelijkbaar met anoniem li -
chaamsmateriaal:: in beide gevallen is de verbinding tussen het individu en de (in het 
materiaall  opgeslagen) informatie verbroken en wordt voor vaststelling van anonimi-
teitt dezelfde maatstaf gehanteerd. Ook verschillen medische gegevens en de informa-
tiee die in lichaamsmateriaal besloten ligt qua gebruiksmogelijkheden en gevoeligheid 
niett principieel van elkaar.108 Naast overeenkomsten bestaan er echter ook duidelijke 

1077 Dit geldt uiteraard ook voor het verwerken van niet gecodeerde indirect herleidbare gegevens. 
1088 Zie ook Olsthoorn-Heim 1995, p. 28-29. 
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verschillen.1099 Lichaamsmateriaal vormt niet alleen een bron van informatie, maar ook 
vann onvoorzienbare gebruiksmogelijkheden (de 'dynamiek' van lichaamsmateriaal). 
Daarenbovenn behoudt afgenomen materiaal een biologische verbinding met de per-
soonn van wie het afkomstig is. Die bijzondere aspecten behoren in de op dit terrein 
geldendee normen (in het bijzonder de rechten van de betrokkene) tot uitdrukking 
behorenn te komen.110 De in dit hoofdstuk geschetste 'passende regeling' leent zich 
zodoendee niet zonder meer voor analoge toepassing op onderzoek met lichaamsmate-
riaal. . 

1099 Idem, p. 32-35. Zie voor een uitvoerige uiteenzetting van de verschilpunten ook Callens 1995a, p. 40-
45. . 

1100 In dit verband wordt een zekere beschikkingsbevoegdheid van de T?ron' van het materiaal erkend; 
Gezondheidsraadd 1994, p. 13. 
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