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SAMENVATTING G 

Inleidingg (hoofdstuk 1) 
Zowell  de (vrijheid van) wetenschapsbeoefening als bescherming van de privacy wor-
denn tot de fundamentele waarden van onze samenleving gerekend. Deze waarden kun-
nenn bij gebruik van medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek 
opp het terrein van geneeskunde en gezondheidszorg op gespannen voet met elkaar 
staan.. Vanuit de onderzoekswereld wordt naar voren gebracht dat ten gevolge van 
privacyregelgevingg relevante medische gegevens onvoldoende beschikbaar zijn en 
gebruikk van deze gegevens soms (ernstig) wordt bemoeilijkt. Vanuit privacyperspec-
tieff  wordt gesteld dat burgers bij gebruik van zulke gevoelige gegevens als medische 
gegevenss adequaat in hun belangen moeten worden beschermd. Bij onvoldoende 
privacybeschermingg bestaat het gevaar dat burgers zich niet vrij voelen medische 
hulpp te zoeken of terughoudend zijn in het verstrekken van voor hun behandeling 
relevantee informatie. Over de - soms gespannen - verhouding tussen medisch-weten-
schappelijkk onderzoek en privacybescherming gaat deze studie. 

Doell  is systematische beschrijving van de privacyregelgeving inzake (medisch-)we-
tenschappelijkk onderzoek, inventarisatie en analyse van de daaruit voortvloeiende 
knelpuntenn en problemen bij gegevensverwerking ten behoeve van medisch-weten-
schappelijkk onderzoek en het aanreiken van oplossingen hiervoor via voorstellen tot 
verbeteringg en aanvulling van geldend recht. De centrale vraagstelling luidt als volgt: in 
hoeverree biedt het nationale (in samenhang met het internationale) recht een adequate 
regelingg van het informatieverwerkend proces bij medisch-wetenschappelijk onder-
zoek?? In dit verband zijn de evenwichtigheid van de regeling in het licht van de in het 
gedingg zijnde belangen en de kwaliteit van de regeling in het licht van aan wetgeving 
tee stellen eisen (helderheid, kenbaarheid, eenduidigheid, handhaafbaarheid et cetera) 
vann belang. 
Dezee vraag valt uiteen in de volgende deelvragen: 

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

Welkee privacyregels gelden voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek respec-
tievelijkk medisch-wetenschappelijk onderzoek, en hoe hebben deze regels zich 
ontwikkeld?? Wat is de status en reikwijdte van deze regelingen? In hoeverre is in 
diee regelingen sprake van een afweging van onderzoeks- en privacybelangen? Is 
bijj  medisch-wetenschappelijk onderzoek sprake van een bijzondere afweging? 
Welkee problemen, knelpunten en rechtsvragen kunnen bij de toepassing van gel-
dendd recht op de onderzoekspraktijk, casu quo de verschillende fasen van me-
disch-wetenschappelijkk onderzoek worden gesignaleerd? Hoe zou, bezien vanuit 
hett grondrechtelijk kader, de huidige regelgeving kunnen worden vormgegeven 
omm aan die problemen tegemoet te komen? 

Behoeftt de huidige nationale en internationale regelgeving in het licht van het 
voorafgaandee aanpassing en/of aanvulling? Zo ja, op welke onderdelen? Welk 
regelingsvorm(en)) is/zijn op onderscheiden onderdelen het meest aangewezen? 
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Hett grondrechtelijk kader (hoofdstuk 2) 
Hett privacybelang van de betrokkene vindt met name steun in het grondrecht op 
privacyy of bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Volgens dit recht heeft een 
iederr (onder meer) recht op bescherming van informationele privacy, waartoe ui-
teraardd ook bescherming van (naar hun aard 'gevoelige') medische persoonsgegevens 
moett worden gerekend. Van een absoluut recht op privacy is evenwel geen sprake: 
steedss is rekening te houden met het feit dat dit rechtsgoed kan conflicteren met an-
deree vrijheden of het algemeen belang. Indien bij het verwerken van medische per-
soonsgegevenss (door de overheid) inbreuk wordt gemaakt op de privacy moet een 
aantall  voorwaarden worden nageleefd, zoals de eis dat hierin bij of krachtens formele 
wett is voorzien en dat tegemoet wordt gekomen aan de eisen van noodzakelijkheid, 
subsidiariteitt en proportionaliteit. Daarnaast rust er op de wetgever uit hoofde van de 
internationalee verdragsbepalingen en de Grondwet de taak voor het vastleggen en 
verstrekkenn van gegevens maatregelen te treffen. In dit kader wordt doorgaans geen 
onderscheidd gemaakt tussen verticale en horizontale relaties. 
Hett belang van de vrije wetenschapsbeoefening wordt ondersteund door de weten-
schapsvrijheid,, de vrije meningsuiting en (op het terrein van de volksgezondheid) het 
rechtt op gezondheidszorg. Bij uit deze grondrechten voortvloeiende positieve verplich-
tingenn voor de overheid dient met name te worden gedacht aan het waarborgen van 
voldoendee mogelijkheden tot kennisneming en uitwisseling van informatie, noodza-
kelijkk met het oog op de wetenschapsbeoefening binnen de samenleving. Deze ver-
plichtingenn gaan (vooralsnog) echter niet zo ver dat zij een (juridische) verplichting 
zoudenn inhouden om aan wetenschappelijk onderzoekers de benodigde (per-
soonsgegevenss te verschaffen. De wetenschapsvrijheid (en de daarop nauw aanslui-
tendee vrijheid van meningsuiting) heeft in het kader van dataonderzoek vooral in 
haarr klassieke dimensie directe juridische betekenis. Een beperking van of inbreuk op 
dezee vrijheid, meer in het bijzonder de vrijheid van gegevensverzameling en -verwer-
king,, behoeft een duidelijke legitimering, of anders gezegd: een inbreuk op de weten-
schapsvrijheidd dient zo beperkt mogelijk te blijven, mag niet disproportioneel zijn in 
relatiee tot het doel dat met die inbreuk wordt nagestreefd en hiervoor moet een legi-
tiemm belang aanwezig zijn. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer vormt po-
tentieell  zo'n belang. Ten slotte zij opgemerkt dat de wetenschapsvrijheid alleen 
grondrechtelijkee betekenis heeft indien een gegevensverwerking ook daadwerkelijk 
alss wetenschapsbeoefening kan worden beschouwd, dat wil zeggen tot doel heeft een 
bijdragee te leveren aan het algemeen belang, door vermeerdering van wetenschappe-
lijk ee kennis (dit ter onderscheiding van bijvoorbeeld marktonderzoek of direct marke-
ting). ting). 

Zoalss hierboven aangegeven kunnen individuele privacybelangen en het algemene 
belangg van de medische wetenschap met elkaar botsen. Dat geldt ook voor de - deze 
belangenn ondersteunende - grondrechten. Neemt men bij een dergelijk grondrechtscon-
flic tt het recht op privacy als uitgangspunt, dan vormen de voorwaarden, die bij een 
inbreukk op de privacy (ex art. 8 EVRM) in acht moeten worden genomen, het kader 
waarbinnenn een eventuele beperking van dit recht omwille van de (vrijheid van) we-
tenschapsbeoefeningg behoort plaats te vinden. In dit verband kunnen worden onder-
scheiden:: voorwaarden die betrekking hebben op de wijze van regulering, daarmee 
verbondenn kwaliteitsaspecten en procedurele waarborgen; en factoren die voort-
vloeienn uit het noodzakelijkheidsvereiste, in deze studie ook wel afwegingsfactoren ge-
noemd. . 
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Privacynormenn voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek (hoofdstuk 3) 
Uitt een inventarisatie van algemene internationale en nationale privacynormen inzake 
wetenschappelijkk onderzoek en statistiek blijkt dat deze rekening houden met de we-
tenschapsbeoefening,, met name in die zin dat de fase van gegevensverzameling er-
doorr wordt vergemakkelijkt. De versoepelingen zijn vooral van betekenis voor zoge-
naamdee secundaire gegevensverzameling, dat wil zeggen hergebruik van reeds ver-
zameldee en opgeslagen persoonsgegevens voor wetenschap en statistiek. Daarnaast 
zijnzijn er ook enkele bepalingen die de fase van verdere gegevensverwerking faciliteren. 

Dee ruimte die privacybepalingen laten voor wetenschappelijk onderzoek is in de loop 
derr tijd niet wezenlijk veranderd. Zo is bijvoorbeeld nationaal en internationaal altijd 
blijvenn gelden dat de betrokkene geen onvoorwaardelijke of ongeclausuleerde aan-
spraakk maakt op bescherming van zijn persoonsgegevens, en is het belang van de 
wetenschapsbeoefeningg nimmer zo veel gewicht toegekend dat deze in de vorm van 
eenn wettelijke verplichting tot gegevenslevering werd gegoten. Er zijn daarentegen 
well  enkele accentverschuivingen aan te geven zoals een zekere toename van bepalin-
genn die het wetenschappelijk onderzoek faciliteren; dit is vooral het gevolg van in-
werkingtredingg (en implementatie in het nationale recht) van de EG-privacyrichtlijn 
uitt 1995; hierin wordt op meerdere plaatsen expliciet rekening gehouden met de uit-
voeringg van wetenschappelijk onderzoek en statistiek. 

Privacynormenn voor medisch-wetenschappelijk onderzoek (hoofdstuk 4) 
Dee internationale en nationale privacynormen houden niet alleen rekening met we-
tenschappelijkk onderzoek en statistiek in het algemeen; ook de belangen van medisch-
wetenschappelijkk onderzoek worden in wet- en regelgeving expliciet geadresseerd. 
Hierr geldt met name dat de toegankelijkheid van medische gegevens wordt verge-
makkelijktt (zie art. 7: 458 BW alsmede het - niet-bindende - principe 12.2c van Aan-
bevelingg R (97) 5 van de Raad van Europa). Met betrekking tot de verdere gegevens-
verwerkingg is in het bijzonder vermeldenswaard de in Aanbeveling R (97) 5 neerge-
legdee uitzondering op de rechten van de betrokkene (principe 8.2d). 

Eenn vergelijking van de in hoofdstuk 3 (wetenschappelijk onderzoek in het algemeen) en 
dee in hoofdstuk 4 (medisch-wetenschappelijk onderzoek) beschreven normen laat zien 
datt voor medisch-wetenschappelijk onderzoek, althans op onderdelen, specifieke afwe-
gingenn tot stand zijn gekomen die in de regel in extra rechtsbescherming van betrokke-
nenn voorzien. Ter rechtvaardiging hiervan wordt gewezen op het bijzondere of gevoelige 
karakterr van medische gegevens en het feit dat bij verwerking van deze categorie gege-
venss in de meeste gevallen een beroepsgeheim geldt. Wetenschappelijk onderzoekers en 
anderee betrokkenen, zoals hulpverleners, zorginstellingen en dergelijke die onderzoek op 
ditt terrein uitvoeren, hebben rekening te houden met (onder andere) een strikte toe-
stemmingsregeling,, een systematische bezwaarregeling en vergaande beveiligingsver-
plichtingen. . 

Privacybeschermingg in de onderzoekspraktijk: knelpunten, lacunes, rechtsvragen 
(hoofdstukk 5) 
Dee huidige privacyregelgeving biedt in zijn geheel beschouwd geen onevenwichtige 
regelingg in de zin dat zij gegevensverwerking (verzameling, opslag, gebruik et cetera) 
voorr medisch-wetenschappelijk onderzoek onevenredig belemmert of betrokkenen on-
voldoendee in hun privacybelangen beschermt. Niettemin is ten aanzien van specifieke 
onderdelenn van die regelgeving sprake van substantiële belemmeringen en van tekorten 
inn privacybescherming. Hiernaast kunnen bij bepaalde kwaliteitsaspecten van de regel-
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gevingg kanttekeningen worden geplaatst (helderheid, consistentie, kenbaarheid en der-
gelijke). . 

Bijj  het - direct bij betrokkenen - verzamelen van gegevens (primaire gegevensverzameling) 
spelenn vooral problemen bij het verkrijgen van de benodigde adresgegevens om betrok-
kenenn te kunnen benaderen. Op dit punt was tot voor kort sprake van een lacune in de 
regelgeving:: er ontbraken nadere regels voor verstrekking van adresgegevens uit de 
bevolkingsadministratiee zodat iedere gemeente hieraan eigen voorwaarden kon stellen; 
hierdoorr werd de toegankelijkheid van in deze registratie opgeslagen gegevens aanzien-
lij kk belemmerd. Sinds 2001 zijn deze regels er wel (art. 67 Besluit GBA). Zolang echter 
dee (exacte vorm van) zeggenschap van betrokkenen niet expliciet in deze regeling (of 
dee Wet GBA) is geregeld, is het de vraag of desbetreffende vanuit het veld gerappor-
teerdee problemen inderdaad tot het verleden zullen behoren. 
Bijj  het verzamelen van gegevens uit bestaande gegevensbronnen (secundaire gegevens-
verzameling)verzameling) vormt om te beginnen de regeling die langere bewaring van patiëntenge-
gevenss voor research beheerst een belemmering voor de wetenschapsbeoefening. Deze 
zouu evenwichtiger zijn indien zij (net als bij gegevensverstrekking voor wetenschappe-
lij kk onderzoek) onder bepaalde voorwaarden ruimte laat voor een soepeler zeggen-
schapsregimee (de huidige regel is dat herleidbare medische gegevens alleen op grond 
vann uitdrukkelijke toestemming van de patiënt voor wetenschappelijk onderzoek mo-
genn worden bewaard). Is bij langere bewaring meer ruimte geboden voor het weten-
schappelijkk onderzoek, bij het zogenaamde 'eigen' wetenschappelijk onderzoek - hulp-
verlenerss verzamelen patiëntengegevens waartoe zij reeds (vanwege hun rechtstreekse 
betrokkenheidd bij de behandeling) toegang hadden - behoeft het privacybelang van de 
betrokkenenn juist meer bescherming. Eigen wetenschappelijk onderzoek is thans niet 
aann nadere regels gebonden terwijl er in deze situatie evengoed privacyaspecten in het 
gedingg (kunnen) zijn. 
Err zijn geen pertinente aanwijzingen dat de huidige WGBO-regeling inzake verstrek-
kingg van gegevens aan externe onderzoekers het wetenschappelijk onderzoek ernstig 
belemmert.. Dit neemt niet weg dat zich bij de praktische toepassing ervan problemen en 
knelpuntenn kunnen voordoen. Wanneer toestemming aan betrokkenen wordt gevraagd, 
bestaatt het risico dat niet ten volle aan de in dit verband geldende eisen (zoals vrijwil -
ligheid)) kan worden voldaan. Bij toepassing van de uitzonderingen (art. 7: 458 BW) 
roepenn met name het concept van gegevenscodering en de juridische status van geco-
deerdee gegevens vragen op. 
Bijj  het verzamelen van medische gegevens uit andere registraties speelt vooral het 
probleemm van een moeizame toegang tot het door het CBS beheerde 'doodsoorzakenre-
gister'.. Het is de vraag of de recente wetswijziging (invoeging van een nieuw art. 42a 
Wett CBS) voldoende tegemoet komt aan onderhavig probleem. Het lijk t in ieder geval 
gewenstt in de nog op te stellen uitvoeringsregeling (ex art. 42a, derde lid) te bepalen 
datt een weigering dergelijke gegevens te verstrekken door het CBS gemotiveerd moet 
wordenn en dat tegen zo'n beslissing bezwaar en beroep openstaat. 

Iss de huidige wet- en regelgeving bij gegevensverzameling voor medisch-weten-
schappelijkk onderzoek niet in alle opzichten even evenwichtig, dit probleem speelt 
minderr in de fase van verdere gegevensverwerking. Dit neemt niet weg dat de in deze 
fasee op onderzoekers rustende verplichtingen (beveiligingsplicht; het zorgdragen 
voorr de kwaliteit van de gegevens; meldingsplicht; publicatie in niet-herleidbare 
vormm en dergelijke) vragen oproepen, zoals bijvoorbeeld wat adequate beveiliging 
vann onderzoeksbestanden inhoudt, hoe lang en in welke vorm gegevens mogen wor-
denn bewaard et cetera. 
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Eenn belangrijk probleem dat niet door de geldende privacywet- en regelgeving wordt 
veroorzaakt,, maar door andere factoren (zoals bijvoorbeeld hoge kosten die bij gege-
vensverzamelingg moeten worden gemaakt) betreft een terughoudende opstelling van 
onderzoekerss om de door hen verzamelde gegevens aan andere onderzoekers voor 
volgendd onderzoek ter beschikking te stellen. Het gegevensverwerkend proces dient 
niett zonder meer uit te monden in vernietiging van de gebruikte gegevens, doch waar 
datt zinvol is in bewaring (en archivering) van databestanden ('data sharing'); dit laat-
stee uiteraard binnen de grenzen van de privacywetgeving. 

Doorgiftee van medische gegevens voor researchdoeleinden vanuit Nederland naar 
landenn die lid zijn van de EU en vice versa behoort in principe vrij te zijn van belem-
meringen.. Het is evenwel niet uitgesloten dat door specifieke - uit het medisch be-
roepsgeheimm voortvloeiende - verplichtingen van hulpverleners die gegevensuitwis-
selingg toch wordt bemoeilijkt. Nadere invulling van algemene privacynormen voor 
(medisch-)wetenschappelijkk onderzoek via opstelling van een Europese gedragscode 
lijk tt hier van belang. 
Doorgiftee van medische gegevens voor medisch-wetenschappelijk onderzoek vanuit 
Nederlandd naar een buiten de EU gevestigde onderzoeker is in beginsel alleen toege-
staann indien in dat land een passend beschermingsniveau geldt. Wanneer dat laatste 
niett het geval is, is doorgifte van gegevens mogelijk op basis van (onder andere) een 
vergunningg van de minister van Justitie. De belasting van een dergelijke procedure 
voorr de onderzoekspraktijk mag evenwel niet worden onderschat. De ontwikkeling 
vann modelcontracten die voldoen aan de eisen die Europese Commissie in dit kader 
heeftt gesteld en die bovendien recht doen aan de bijzondere context van research met 
medischee gegevens zouden de internationale gegevensuitwisseling in ieder geval 
aanzienlijkk kunnen vergemakkelijken. In dit verband kan ook een Europese gedrags-
codee een nuttige rol vervullen. 

Eenn passende regeling voor medisch-wetenschappelijk onderzoek met gegevens 
(hoofdstukk 6) 
Inn het kader van privacyregulering is onderscheid te maken tussen materiële normen, 
rechtenn van de betrokkene (waaronder zogenaamde 'zeggenschapsrechten', zoals een 
rechtt op toestemming of bezwaar) en normen die voorzien in systematisch toezicht op 
dee naleving van regelgeving door een onafhankelijke instantie. Deze drie categorieën 
normenn dienen in een regeling voor medisch-wetenschappelijk onderzoek met gege-
venss vertegenwoordigd te zijn. Daarbij zij aangetekend dat zo'n regeling niet te zwaar 
magg leunen op de rechten van de betrokkene; dit vanwege het feit dat individuen in het 
huidigee - steeds meer door informatietechnologie beheerste - tijdperk aan zulke rechten 
niett altijd de bescherming ontlenen die daarmee idealiter wordt beoogd. Voorts zullen 
materiëlee normen en normen inzake toezicht een grotere rol moeten spelen naarmate de 
betrokkenee minder zeggenschap heeft. Men denke met name aan de situatie dat de be-
trokkenee geen recht heeft op expliciete toestemming, maar op bezwaar. 

MateriëleMateriële normen 
Err kan uit het noodzakelijkheidsvereiste (hoofdstuk 2) een aantal materiële normen 
wordenn afgeleid. Van bijzonder belang is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk ano-
niemee of (als een onderzoeksdoel zo niet kan worden bereikt) gecodeerde gegevens 
wordenn verzameld en verwerkt. 
Bijj  verzameling van gecodeerde gegevens worden geen direct identificerende gege-
venss aan onderzoekers verstrekt, maar wel een code zodat de onderzoeksgegevens 
(viaa gebruik van een sleutel) op enig moment in verband te brengen zijn met betrok-
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kenn individuen. Hierdoor blijf t een aantal gebruiksmogelijkheden bestaan (zoals het 
inn een later stadium aanvullen van onderzoeksrecords met nieuwe gegevens of het 
alsnogg benaderen van betrokkenen voor een interview of vragenlijst), doch worden 
privacyrisico'ss (oneigenlijk en onrechtmatig gebruik) aanzienlijk gereduceerd. Geco-
deerdee gegevens zijn (in mijn visie) in principe herleidbaar in de zin van de WBP, 
maarr vanwege het privacybeschermende effect van codering is een passend (lees: 
milder)) beschermingsregime voor het gebruik van dergelijke gegevens gerechtvaar-
digd.. Deze versoepeling doet zich met name voelen op het stuk van de rechten van de 
betrokkenee (zeggenschap; informatieplicht; en overige rechten van de betrokkene), 
dochh ook sommige materiële normen, zoals de beveiligingsplicht, komen bij codering 
voorr minder strikte toepassing in aanmerking. 

RechtenRechten van de betrokkene 
Tott de belangrijkste rechten van de betrokkene behoren zeggenschap over het weten-
schappelijkk gebruik van medische gegevens en een recht om hierover te worden geïn-
formeerd.. Zoals hierboven aangegeven hangt nadere invulling van deze rechten eerst 
enn vooral samen met de vorm waarin de gegevens worden verwerkt. Indien per-
soonsgegevenss gecodeerd en dus niet direct herleidbaar zijn, is het bieden van een 
bezwaarmogelijkheidd aan betrokkenen in principe voldoende (er kunnen zich niette-
minn omstandigheden voordoen, zoals bij gebruik van erfelijkheidsgegevens, waarin -
ondankss codering - een striktere invulling van de rechten van de betrokkene geboden 
is).. Het verzamelen en gebruiken van direct herleidbare gegevens is gekoppeld aan 
eenn toestemmingssysteem en een geïndividualiseerde informatieplicht 

ToezichtToezicht en handhaving 
Voorr wat betreft (de normen inzake) toezicht en handhaving is van belang dat dit niet 
alleenn vorm krijgt door middel van toezicht door de toezichthoudende autoriteit 
(CBP)) en eventueel de rechter, maar ook via systematische toetsing of beoordeling van 
onderzoeksprojectenn door een onafhankelijke instantie, zoals de (bestaande) medisch-
ethischee toetsingscommissies. Deze lijken hiervoor vanwege hun expertise op onderha-
vigg terrein en ervaring met toetsing van onderzoeksprotocollen bij uitstek geschikt. 

Conclusiess en aanbevelingen (hoofdstuk 7) 
Conclusiee van deze studie is dat de huidige regelgeving (WGF30, WBP, Wet CBS, Wet/ 
Besluitt GBA en Gedragscode Gezondheidsonderzoek) op een aantal punten moet wor-
denn bijgesteld en/of aangevuld. Daarbij gelden de volgende overwegingen. 
-- Onduidelijke juridische status van gecodeerde gegevens 
Omm de huidige (rechts)onzekerheid over de juridische status van gecodeerde gege-
venss weg te nemenn dient op dit punt door de internationale en nationale regelgevers 
eenn helder standpunt te worden ingenomen. 
-- Een te centrale positie van het toestemmingsvereiste 
Hett accent binnen de huidige privacyregelgeving ligt te zeer op het toestemmingsver-
eiste.. Een regeling inzake verzameling en verwerking van medische gegevens voor 
wetenschappelijkk onderzoek moet primair vanuit een andere invalshoek, namelijk 
vanuitt het (binnen het privacyrecht primerende) beginsel van subsidiariteit worden 
vormgegeven.. Tegen deze achtergrond dienen de wetsbepalingen te bevorderen dat 
dee inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zo beperkt mogelijk wordt gehouden. Op 
dezee wijze wordt tegelijkertijd meer recht gedaan aan de binnen de onderzoeksprak-
tijkk bestaande problemen rond het vragen van uitdrukkelijke toestemming. 
Eenn ander punt is dat toestemming van betrokkenen het verstrekken (of verzamelen) 
vann medische gegevens volledig legitimeert. De huidige, bij afwijking van het toe-

276 6 



Samenvatting Samenvatting 

stemmingsvereistee geldende privacywaarborgen (het onderzoek dient een algemeen 
belangg et cetera) dienen bij iedere verzameling en verwerking van gegevens voor me-
disch-wetenschappelijkk onderzoek te gelden, dus ongeacht de vorm waarin de zeg-
genschapp gestalte krijgt. 
-- Te strikte regels voor verzameling en verwerking van gecodeerde gegevens 
Dee huidige regelgeving is zo gestructureerd dat men niet alleen bij verzameling van 
directt herleidbare, maar ook gecodeerde gegevens in beginsel is gebonden aan het 
vereistee van uitdrukkelijke toestemming. Het feit dat bij codering sprake is van een 
minderr grote inbreuk op de privacy rechtvaardigt evenwel een soepeler bescher-
mingsregimee (zie hoofdstuk 6). In dit licht dient bij verstrekking van gecodeerde gege-
venss (de onderzoeker kan feitelijk geen patiënten identificeren) een bezwaarsysteem 
enn bij verstrekking van direct herleidbare gegevens een toestemmingssysteem te gelden. 
Ookk op andere punten wordt overigens versoepeling van het rechtsregime voor geco-
deerdee gegevens voorgestaan, zoals bijvoorbeeld op het stuk van de meldingsplicht 
enn rechten van de betrokkene. 
-- Te weinig waarborgen voor transparantie 
Dee huidige regelgeving biedt onvoldoende waarborgen voor transparantie van gege-
vensverzamelingg en -verwerking voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. Explicie-
tee regeling van een recht op informatie inzake het wetenschappelijk gebruik van 
patiëntengegevenss in (art. 458 van) de WGBO en instelling van een privacyfunctiona-
riss voor de sector van het gezondheidsonderzoek kunnen voor (meer) transparantie 
zorgen. . 
-- Het ontbreken van systematisch toezicht op de naleving van regelgeving 
Dee huidige regelgeving voorziet niet in systematisch toezicht op de toepassing en 
nalevingg van regels door een onafhankelijke instantie. Bestaande (in de WBP neergeleg-
de)) wettelijke voorzieningen op dit terrein vervullen weliswaar een belangrijke 
functie,, doch aanvulling daarvan in de vorm van structurele toetsing van medisch-
wetenschappelijkk dataonderzoek door een medisch-ethische toetsingscommissie en 
opnemingg van een daartoe strekkende bepaling in de WGBO is gewenst. 
-- Regeling van alleen'verstrekking van patiëntengegevens aan onderzoekers' onvoldoende 
Eenn laatste, bij de huidige regulering te plaateen kanttekening is dat althans de 'hoofd-
regeling'' in de WGBO (art. 7: 458 BW) zich uitsluitend richt op het 'verstrekken' van 
medischee gegevens aan wetenschappelijk onderzoekers, terwijl het bewaren en het ei-
genn gebruik van die gegevens door hulpverleners (dan wel registrerende instellingen) 
aann overeenkomstige uitgangspunten onderworpen zouden moeten zijn. Dit probleem 
kann worden ondervangen door in principe één wettelijk regime te hanteren voor zojuist 
onderscheidenn handelingen met patiëntengegevens voor medisch-wetenschappelijke 
doeleinden.. Zo'n benadering heeft bovendien als voordeel dat kwaliteitsaspecten, zoals 
helderheid,, eenduidigheid, kenbaarheid en dergelijke, van de regels voor verwerking 
vann patiëntengegevens voor wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de volksge-
zondheidd hiermee zijn gediend. 

Tenn slotte wordt aanbevolen een Europese gedragscode terzake van (medisch-)weten-
schappelijkk onderzoek te ontwikkelen. 
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