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Voorwoord
In voorkomende gevallen zal eenieder van ons het in het algemeen op prijs stellen
wanneer een arts met wie wij een overeenkomst tot geneeskundige behandeling
hebben gesloten, over voldoende relevante medische gegevens van ons kan beschikken. Gelukkig bieden de ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie (ICT) steeds meer mogelijkheden daartoe, hetgeen onze gezondheid en levensverwachting ten goede komt. Het anders omgaan met medische persoonsgegevens
door middel van deze ICT-ontwikkelingen heeft evenwel tegelijkertijd consequenties
voor de bescherming van onze privacy in verband met medische persoonsgegevens.
Het is een taak voor juristen om regelmatig te wijzen op dergelijke juridische
gevolgen van het gebruik van ICT. Juist de spanning tussen enerzijds de noodzaak
om met het oog op een goede medische hulpverlening in voldoende mate te kunnen
beschikken over medische persoonsgegevens en anderzijds de juridische grenzen en
mogelijkheden van de medische informationele privacy hebben mij gedurende dit
onderzoek voortdurend geboeid en boeien mij nog steeds.

Hoewel dit proefschrift door 66n persoon is geschreven, had het niet tot stand
kunnen komen zonder de medewerking van anderen. In de periode waarin ik dit
proefschrift heb geschreven, heb ik gebruik mogen maken van de kennis en adviezen
van velen. Helaas kan ik hen op deze plaats niet allen persoonlijk bedanken, maar
voor enkelen maak ik graag een uitzondering.
in de eerste plaats gaat mijn bijzondere dank uit naar mijn promotor, mw. prof. mr.
J.E.J. Prins, wier enthousiasme en deskundigheid bij de begeleiding van dit onderzoek voor mij en voor dit proefschrift van grote betekenis zijn geweest.
De leden van de promotiecommissie, prof. dr. J.K.M. Gevers, prof. mr. J.M.A.
Berkvens, prof. mr. A.K. Koekkoek en dr. mr. W. van der Burg dank ik voor hun
bereidheid om het manuscript te lezen en te beoordelen. In het bijzonder dank ik
prof. Gevers voor de nuttige adviezen en suggesties die ik vanaf de aanvang van dit
onderzoek van hem mocht ontvangen. Voorts dank ik prof. mr. A.H. de Wild die, in
de periode waarin wij samenwerkten aan de KUB, mij heeft gestimuleerd tot het
aanvangen van dit onderzoek.
De voormalige en huidige collega's en student-assistenten van de Sectie rechtsinformatica van de KUB ben ik dank verschuldigd voor het creeren van de juiste omstandigheden waardoor het voor mij mogelijk was dit proefschrift te schrijven. Hun
inhoudelijke betrokkenheid en bereidheid enkele van mijn onderwijstaken over te
nemen zijn daarvoor van groot belang geweest.
Dank ook aan de Vakgroep encyclopedie, het bestuur van de faculteit der rechtsgeleerdheid en de KUB voor het beschikbaar stellen van de COPWO-middelen.
Mijn collega's van het Centrum voor Recht, Bestuur en Informatisering van de KUB
wil ik graag bedanken voor hun bijdrage aan de buitengewoon prettige werksfeer die
er mede toe heeft geleid dat ik met veel plezier aan dit onderzoek heb gewerkt. Mijn
speciale dank gaat uit naar mw. V. Carter voor de correcties op de Engelstalige
samenvatting.
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VOORWOORD

Behalve een goede werksfeer, is voor het schrijven van dit proefschrift ook mijn
'persoonlijke' levenssfeer - om in de termen van dit proefschrift te blijven - van
grote betekenis geweest. Sylvia en Milou, met wie ik dagelijks veel liefen soms ook
wat leed mag delen, dragen daar in belangrijke mate toe bij. Aan hen draag ik dit
boek graag op. En aan mijn ouders, die mijn persoonlijke levenssfeer vanaf mijn
eerste adem hebben beschermd: hoe trots zouden ze zijn geweest?!

Tilburg, maart 1997.
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Hoofdstuk 1
Inleiding

1.1 Informatietechnologie in de gezondheidszorg
Dit boek gaat over de bescherming van de informationele privacy van patienten in
verband met de informatie- en communicatietechnologische ontwikkelingen in de
gezondheidszorg. Het accent ligt op de curatieve geneeskunde, waarbij de zorg
primair is gericht op het individuele gezondheidsbelang van patienten: Sedert enkele
decennia wordt de verwerking van medische persoonsgegevens2 zowel in de intramurale als in de extramurale sector van de curatieve gezondheidszorg steeds meer
geautomatiseerd.; De toenemende en veranderende informatisering van de gezondheidszorg wordt onder meer bepaald door informatietechnologische en economische
ontwikkelingen.4 De verdergaande miniaturisering van microprocessoren heeft ertoe
geleid dat computers steeds kleiner en goedkoper worden en tegelijkertijd grotere
verwerkingsprocessen aankunnen. Deze technology push heeft tot gevolg dat ook
personen en instellingen met kleinere budgetten overstappen op de geautomatiseerde
verwerking van persoonsgegevens.
De verwerking van medische persoonsgegevens wordt echter niet alleen op grotere
schaal geautomatiseerd, maar ook op andere wijzen. Zo zien we de laatste jaren
steeds weer nieuwe informatie- en communicatietechnologieen (ICT) hun intrede
doen in de gezondheidszorg, waardoor men niet alleen in staat is medische persoonsgegevens in grotere hoeveelheden maar ook anders te verzamelen, op te slaan, te
bewerken en te verspreiden. De integratie van gegevensbestanden, waardoor
grootschalige gezondheidszorg-informatievoorzieningssystemen ontstaan en de
introductie van de chipkaart als zorgpas zijn daar voorbeelden van.
De nieuwe informatietechnologische mogelijkheden beperken zich evenwel niet
slechts tot het verzamelen, opslaan en bewerken van persoonsgegevens. De synthese
van de informatica en de telecommunicatie, de telematica, maakt het voorts mogelijk
dat op grote schaal persoonsgegevens elektronisch kunnen worden uitgewisseld. In
de gezondheidszorg heeft de ontwikkeling van de telematica inmiddels geleid tot de

1

De curatieve zorg is te onderscheiden van medische activiteiten in het belang van derden, waarvan
bijvoorbeeld sprake is bij medische keuringen, en van preventieve zorg, zoals bevolkingsonderzoc-

2

Het gebruik van de term 'medische persoonsgegevens' in dit boek wordt hierna in § 1.2 verantwoord.
Intramurale zorgverlening vindt plaats binnen de muren van een instelling, zoals een ziekenhuis of een
verpleeghuis. Van extramurale zorgverlcning is sprake wanneer de medische zorg buiten de muren van
een instelling wordt verleend, bijvoorbeeld door huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten.
Andere factoren die in de literatuur ook weI worden genoemd zijn: culturele, politieke, bestuurlijke,
ethische en maatschappelijke factoren Zie R.J.C. Ketelaar, J. Holvast, Privao,discussie in Nederland
1970-1993, opkomst en neergang van het begrip 'persoonlijke levenssfeer'. Amsterdam: Centrum

ken.

3

4

voor Privacyonderzoek, april 1994 en J.E.J. Prins e.a., In het licht van de Wet persoonsregistraties:
zon, maan ofster? Alphen aan den Rijn/Diegem 1995, i.h.b. pp. 18-25.

2
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oprichting van een Platform Zorgtelematica.5 De elektronische uitwisseling en de on
line

toegankelijkheid van medische persoonsgegevens kan een vergroting van de

kwaliteit van de medische zorgverlening betekenen.
Zoals opgemerkt liggen ook economische factoren ten grondslag aan de informatisering in de gezondheidszorg. Zo kan de toenemende vraag naar elektronische toegang
tot en verstrekking van medische persoonsgegevens mede vanuit economisch
perspectief worden verklaard. De economische situatie van de laatste jaren heeft tot
gevolg gehad dat de algemene middelen schaars zijn geworden. Ook in de gezondheidszorg zijn maatregelen genomen teneinde de kosten van de medische zorgverlening terug te dringen. Edn van de maatregelen betreft de herziening van het stelsel
van ziektekostenverzekeringen. Een andere maatregel is de deregulering van de Wet
tarieven gezondheidszorg, waardoor meer vrijheid voor onderhandelingen ontstaat
voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Mede in het kader van de ten tijde van
economische teruggang bestaande grote aandacht voor fraudebestrijding kan in dit
verband ook worden gewezen op de invoering van het sofi-nummer in de administraties van de ziekenfondsen.6 Economische ontwikkelingen leiden derhalve tot een
toenemende behoefte aan medische persoonsgegevens, die we ook wel data pull
kunnen noemen.
1.2

Informationele privacy in de gezondheidszorg

Het begrip 'privacy', of het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
zoals het in de Grondwet heet, kent in de gezondheidszorg een drietal verschijningsvormen. Ten eerste maken medische handelingen per definitie inbreuk op de
persoonlijke integriteit. Ten tweede speelt een ruimtelijk privacy-aspect een rol bij
het ondergaan van medische onderzoeken en het verblijf in instellingen. In de derde
plaats is sprake van informationele privacy wanneer medische persoonsgegevens in
het geding zijn: Het was Westin die in 1967 de privacy in verband met persoonsgegevens omschreef als: "de gerechtvaardigde eis van individuen, groepen en institu-

5
6

7

Vgl. de nieuwsbrief Zorgte/ematica Transparant. Een uitgave van het ministerie van VWS. Jaargang
1, nr. 1, december 1995.
"De behoefte van ziekenfondsen om over het sofi-nummer te kunnen beschikken, wordt steeds groter
vanwege het beroep dat op ziekenfondsen wordt gedaan bij de bestrijding van misbruik en oneigenlijk
gebruik op het gebied van belastingen en subsidies en met name bij de bestrijding van fraude op het
gebied van sociale zekerheidswetten", aldus de minister van VWS tijdens de behandeling van het
voorstel van Wet sociaal-fiscaal nummer Zickenfondswet Handelingen TK, 29 november 1995, pp.
32-2443-2449.

\/0. H.J.1. kenen, Handboek gezondheidsrecht. Deel l. Rechten van mensen in de gezondheidszorg.
Alphen aan den Rijn 1994, p. 215. Ook buiten de gezondheidszorg wordt de driedeling in lichamelijke,
ruimtelijke en informationele privacy gehanteerd. Zie R.J.C. Ketelaar, J. Holvast, a w. 1994, p. 4.
Verhey maakt daarentegen onderscheid in mimtelijke, informationele en relationele privacy, waarbij
relationele privacy de vrijheid omvat tot het vrijclijk aangaan van gezinsrelaties of seksuele relaties met
anderen. L.F.M. Verhey, Artikel 10, in: Akkermans/Koekkoek, De Grondwet. Zwolle 1992 (tweede
druk), pp 231-232.
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ties zelfte bepalen wanneer, hoe en in welke mate informatie wordt doorgegeven aan
anderen".8 In dit boek gaat het uitsluitend over deze informationele privacy.
Het grondrecht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, dat mede de
bescherming van de informationele privacy inhoudt, moeten we mijns inziens niet als
een doel op zichzelf en wellicht in sommige opvattingen zelfs als middel beschouwen. In de eerste plaats speelt de bescherming van de informationele privacy een rol
in interactie met andere doelen. In bepaalde omstandigheden wijkt het voor andere
belangen, zoals het individuele belang van een patient bij een zorgvuldige medische
behandeling of het algemene belang bij de bestrijding van fraude en criminaliteit. In
de tweede plaats is de bescherming van de informationele privacy uiteindelijk gericht
op een hoger gelegen doel, te weten het waarborgen van de autonomie van de burger
in de samenleving.' Door aanvaarding van de derdenwerking ervan beschermt het
grondrecht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer de autonomie van de
burger niet alleen in rechtsbetrekkingen met de overheid, maar ook in relaties van
burgers met andere particulieren en particuliere organisaties:0
Zoals gezegd hanteer ik in dit onderzoek het recht op informationele privacy als
uitgangspunt. Ik heb zojuist aangegeven wat we daaronder kunnen verstaan. Het
privacy-concept alsmede de normatieve grondslagen van privacy zouden in het licht
van de ICT-ontwikkelingen aan een nadere analyse kunnen worden onderworpen. Ik
zal daar in dit onderzoek echter niet op ingaan omdat ik mij beperk tot de informationele privacy in verband met medische persoonsgegevens. Het gaat in mijn onderzoek om de achtergronden, de inhoud en de plaats van de regels daaromheen. Een
nadere beschouwing over de mogelijke veranderingen in het privacy-concept zou een
veel bredere benadering vergen en die acht ik voor dit onderzoek niet essentieel.
De inhoud van het recht op informationele privacy vat ik ruimer op dan Westin
destijds. Het beperkt zich in mijn ogen niet alleen tot het doorgeven of verstrekken
van informatie in de vorm van persoonsgegevens aan anderen, maar omvat tevens
aspecten zoals: kennis omtrent de verwerking van persoonsgegevens, eisen aan de
kwaliteit van persoonsgegevens, beperkingen aan de verwerking van persoonsgegevens, beveiliging van persoonsgegevens en het toekennen van rechten aan
betrokkenen. In mijn visie op informationele privacy zijn vooral de algemene
privacybeginselen bepalend voor de invulling daarvan. Die algemene privacybeginselen zijn op internationaal niveau erkend door de Raad van Europa en de

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Als gevolg
van de ICT ontwikkelingen en de als gevolg daarvan steeds toenemende internationalisering van de verwerking van medische en andere persoonsgegevens, zal de

8

A.F. Westin, Privacy and Freedom. London 1967, p. 7.

9 Vgl. ook H.J.M. Gardeniers, R.W. van Kralingen en

E. Schreuders, Knowledge Discovery in
Databases; privacyaspecten van informatie-mijnbouw, in: S. NouwL W. Voermans (red.), Privacy in
het informatiete»erk Den Haag: Sdu 1996, p. 78. Overigens zij er hier op gewezen dat autonomic en daarmee ook het recht op privacy - niet door eenieder in gelijke mate kan worden uitgeoefend. Te
denken valt bijvoorbeeld aan emstig verstandelijk gehandicapten, die hun rechten in het algemeen
slechts door tussenkomst van anderen kunnen verwezenlijken.
10 Zie ook J.E.J. Prins e.2, a w. 1995, p. 69; G. Overkleeft-Verburg, De Wet persoonsregistraties. Norm,

toepassing en evatuatie. Zwolle 1995, p. 24.
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bescherming van de informationele privacy steeds nauwer aansluiting moeten vinden
bij die algemene privacybeginselen. Deze beginselen komen hierna in hoofdstuk 3
nog uitgebreid aan de orde.
De informationele privacy in de gezondheidszorg, of medische informationele
privacy, gaat terug tot het aloude medisch beroepsgeheim. De informationele privacy
omvat evenwel niet slechts een plicht tot geheimhouding voor de hulpverlener, maar
bijvoorbeeld ook verschillende individuele rechten voor patienten. Bovendien zijn
nadere regels nodig voor het geval de hulpverlener niet zelf, maar bijvoorbeeld het
ziekenhuis waar deze werkzaam is, de zeggenschap heeft over de vermmelde
medische persoonsgegevens. Die nadere regels vinden we met name in de Wet
persoonsregistraties (WPR) en in Boek 7, titel 7, afdeling 5 BW (de overeenkomst
inzake geneeskundige behandeling).
Zoals hierboven is uiteengezet is de behandeling in dit boek van de informationele
privacy in de gezondheidszorg met name gericht op het curatieve gebruik van
medische persoonsgegevens." Ik wil hier niet uitgebreid in discussie gaan over de
reikwijdte van het begrip 'medische persoonsgegevens', maar zal volstaan met het
hanteren van bestaande opvattingen. Naar mijn idee is het antwoord op de vraag wat
onder medische persoonsgegevens moet worden begrepen in grote mate afhankelijk
van de omstandigheden van het specifieke geval. Zo is het zeer wel mogelijk dat
gegevens omtrent iemands raciale afkomst in een zekere context een medisch
persoonsgegeven kan opleveren. Bovendien ben ik van oordeel dat het hanteren van
strak omlijnde begrippendefinities bij de bescherming van de informationele privacy
al snel tot technologie-afhankelijkheid lei(it, terwijl ik met dit onderzoek juist een
pleidooi wil houden voor zoveel mogelijk technologie-onafhankelijke privacyregels.
Bruikbare omschrijvingen van het begrip 'medische persoonsgegevens' zijn evenwel
voorhanden en deze zullen in het vervolg van dit boek als leidraad dienen. In het
bijzonder zij hier verwezen naar § 2.5.6 waarin ik uiteenzet welke omschrijving de
Raad van Europa aan het begrip 'medisch gegeven' toekent. In aansluiting daarop
versta ik in dit boek onder 'medische persoonsgegevens': persoonsgegevens die
betrekking hebben op de gezondheidstoestand van een individu of met die gezondheidstoestand in verband kunnen worden gebracht. 12 Persoonsgegevens beschouw ik
hier als gegevens betreffende geYdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
personen:1 Gegevens die geen betrekking hebben op geidentificeerde of identificeerbare personen zijn dus geen persoonsgegevens, maar kunnen als persoonlijke of

11 Dit laat onverlet de mogelijkheid dat medische persoonsgegevens worden gebruikt voor andere
doeleinden, bijvoorbeeld door zorgverzekeraars. Zo vcr reikt dit onderzoek evenwel niet.
11 Ng\. S. Callens. Goed geregeld? Het gebruik van medische gegevens voor onderzoek. AntwerpenApeldoorn, 1995, p. 3 1. Hier zij verwezen naar de uitvoerige analyse van het begrip 'medische
13

persoonsgegevens' aldaar (pp. 31-74).
Deze omschrijving komt overcen met de inhoud die hieraan is gegeven in het Verdrag van Straatsburg
en de EU-privacyrichtlijn. Uit deze omschrijving volgt dat persoonsgegevens in beginsel moeten
worden onderscheiden van gegevens over rechtspersonen.
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anonieme gegevens worden beschouwd:4 Zoals nog zal blijken pleit ik ervoor om
ook medische gegevens over ongeborenen en overledenen onder het begrip 'medische persoonsgegevens' te laten vallen." Gegevens beschouw ik hier als representaties van feiten, begrippen of instructies die voor communicatie en interpretatie
geschikt zijn. 16

1.3 Probleemstelling
Hierboven werd gewezen op diverse factoren die van invloed zijn op de bescherming
van de informationele privacy. Technologische ontwikkelingen, maatschappelijke
ontwikkelingen, ontwikkelingen in politiek en bestuur en ontwikkelingen in economie en bedrijf zijn als zodanig aangemerkt." Dit boek behandelt met name de
informatietechnologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de invloed die
daarvan uitgaat op de medische informationele privacy. Deze informatietechnologische ontwikkelingen liggen mede ten grondslag aan de totstandkoming van de EUprivacyrichtlijn op 24 oktober 1995.18 Deze richtlijn heeft tot gevolg dat de huidige
nationale privacyregelingen, waaronder de WPR, aan de bepalingen van de EUprivacyrichtlijn moeten worden aangepast. Aldus mi de WPR naar verwachting in
1998 worden vervangen door een nieuwe Wet bescherming persoonsgegevens
(WBP). De WPR lijkt derhalve mede als gevolg van de informatie- en
communicatietechnologische ontwikkelingen slechts een kort leven beschoren.
Het lijkt er sterk op dat de WPR van meet af aan niet voldoende was toegerust om de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, of informationele privacy, van de
geregistreerde burgers te kunnen waarborgen tegen de voortschrijdende ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologieen. Dit beeld komt met name
naar voren uit een in 1995 gepubliceerd sociaal-wetenschappelijk evaluatie-onderzoek.'9 In de onderhavige studie zal vanuit een medische invalshoek worden aangetoond, dat de WPR-bepalingen te zeer afhankelijk van de informatietechnologie
geformuleerd zijn geweest waardoor zij al snel door de techniek werden achterhaald.
Teneinde een herhaling daarvan te voorkomen lijkt een pleidooi voor meer

14

15
16
17
18

19

S. Callens, a w. 1995, p. 64. Daarbij is het voldoende dat die gegevens betrekking hebben op geTdentificeerde of identificeerbare personen en is het derhalve niet vereist dat die gegevens zclf een persoon
kunnen identificeren.
In dezelfde zin: S. Callens, a.w. 1995, pp. 50-64.
P.B. Hugenholtz, Auteursrecht op informatie. Deventer 1989, pp 6-9. Zie ook § 5.3.1.1 in dit bock.
J.E.J. Prins e.a., a.w. 1995, pp. 18-25 en 427-436.
Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijhet vrije verkeer van
ke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende
die gegevens. Pb. nr. L 281/31, 23.11.95 (in het vervolg te noemen: EU-privacyrichtlijn). Ook het
streven naar een intcrne markt en het opheffen van belemmeringen voor het grensoverschrijdende
verkeer van persoonsgegevens liggen ten grondslag aan de totstandkoming van deze richtlijn. Met het
van personen
oog daarop moet een gelijkwaardig niveau van bescherming van de rechten en vrijheden
in verband met de venverking van hun persoonsgegevens bestaan. Vgl. overweging 8 van de EU-

privacyrichtion.
J.E.J. Prins e.a., a w 1995.
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technologie-onafhankelijke normering op zijn plaats.20 De vraag die dan vervolgens
kan worden gesteld luidt: "Waar vinden we dergelijke technologie-onafhankelijke
normen ter bescherming van de informationele privacy?"
Zoals ik in dit boek nog nader zal toelichten, beschouw ik de internationaal aanvaarde algemene privacybeginselen als technologie-onafhankelijk van karakter.21 Deze
22
beginselen treffen we aan in de reeds uit 1981 stammende OESO-privacyrichtlijn
en in het door de Raad van Europa opgestelde Verdrag van Straatsburg.2' Uit het feit
dat deze beginselen zijn overgenomen in de EU-privacyrichtlijn van 1995 valt af te
leiden dat zij thans nog steeds als hanteerbare privacybeginselen kunnen worden
beschouwd. Zij lenen zich derhalve uitstekend als toetsingskader voor een analyse
van de geldende regels inzake de medische informationele privacy.
Met het oog op een zodanige analyse zullen de algemene privacybeginselen in dit
boek als criteria worden gehanteerd waaraan vervolgens de bepalingen uit de WPR
worden getoetst, voor zover die op medische persoonsgegevens van toepassing zijn,
en de regels die sinds 1 april 1995 via de Wet geneeskundige-behandelingsovereenkomst (WGBO) in het BW zijn opgenomen, voor zover die betrekking hebben op de
medische informationele privacy. Deze analyse vindt plaats tegen de achtergrond van
het toegenomen en nog steeds toenemende gebruik van informatie- en communicatietechnologieen in de gezondheidszorg en de intensivering van het gebruik van
medische persoonsgegevens die daarvan een gevolg is.
De problematiek in deze studie staat in het teken van twee samenlopende tendensen
die betrekking hebben op de gevolgen van ontwikkelingen in de informatie- en
communicatietechnologie voor de bescherming van de medische informationele
privacy.24 Een eerste tendens vinden we in de pleidooien in de literatuur voor een
regeling van de bescherming van de informationele privacy in context-gerichte
wetten.2S De gedachte achter die pleidooien is dat in plaats van een algemene
regeling in de WPR of WBP, de bescherming van de informationele privacy effectiever zou kunnen zijn, wanneer die in specifieke wetten zou kunnen worden toegespitst

20 Zo'n pleidooi vinden we bijvoorbeeld bij J.E.J. Prins, Ovenonig recht inzake informatietechnologie
Deventer 1995.
21 Dat daarbij termen worden gebruikt als 'databank' of 'houder van een databank', welke door de
informatietechnologische en maatschappelijke ontwikkelingen inmiddels zijn achterhaald, doet m.i.
niet af aan het technologie-onafhankelijke karakter van de beginselen als zodanig.
22 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Guide/ines on the protection of
Privacy and Transborder Flows of Personal Data. Paris 1981.
23 Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatisecrde verwerking van
persoonsgegevens. Tot stand gekomen op 28 januari 1981 te Straatsburg. Trb. 1988,7. Goedgekeurd
door het Nederlandse parlement bij Wet van 20 juni 1990. Stb. 1990, 351.
24 Vgl. de twee richtsnoeren voor een toekomstig privaatrechtelijk IT-beleid die J.E.J. Prins hanteert in
haar oratie: Overtollig recht inzake informatietechnologie. Deventer 1995, pp. 21-30.
25 Zie bijvoorbeeld J. Berkvens, Van normen en waarden. Computerrecht 1993, nr. 6, pp. 230-237;
J.M.A. Berkvens, De WPR revisited, in: V.A. de Pous (red.), Terug naar normen en waarden. Een
publicatie van de afdeling Computerrecht van het Nederlands Genootschap voor Informatica.
Amsterdam 1994, pp. 23-32; R.E. van Esch, J.M.A. Berkvens, Het Burgerlijk Wetboek als Wet
persoonsregistraties. Computerrecht 1994, nr. 3, pp. 93-101; J.E.J. Prins e.a., aw. 1995, pp. 57-59.

INLEIDING

7

op de geregistreerde in diens hoedanigheid als bijvoorbeeld consument, werknemer,
student of patient. Een sector- of context-afhankelijke regulering van de informationele privacy kan mogelijk beter worden toegesneden op de bestaande diversiteit in
de omgang met persoonsgegevens binnen verschillende maatschappelijke sectoren.
Bij een toenemende varieteit in het gebruik van informatie- en communicatietechnologieen, dat per sector kan verschillen, hoort gedifferentieerde privacywetgeving.
Een tweede tendens is dat de bescherming van de informationele privacy als gevolg
van de technologische ontwikkelingen in toenemende mate een internationaal

probleem wordt. Met de realisatie van een Global Information Infrastructure ofeen
mondiale informatie-infrastructuur, nemen de mogelijkheden voor grensoverschrijdende uitwisseling van medische persoonsgegevens toe. Nationale wetgeving is niet
langer toereikend om de informationele privacy van de burger in een tijdperk van
globalisering of mondialisering te kunnen beschermen. Aldus neemt het belang toe
van internationale afstemming van privacywetgeving. Daarover kan mijns inziens op
internationaal niveau slechts overeenstemming worden bereikt op een niveau van
uniforme algemene privacybeginselen.
Deze twee tendensen zijn mede van invloed op de bescherming van de informationele privacy in de medische sector. De vraag die ik in dit onderzoek aan de orde wil
stellen is derhalve die naar de mate waarin op een internationaal niveau aanvaarde
algemene privacybeginselen op een nationaal niveau kunnen worden uitgewerkt in
een regeling voor de omgang met medische persoonsgegevens. Met het oog op een
gestructureerde behandeling van deze probleemstelling, stel ik in dit onderzoek een
drietal vragen centraal:

1. in hoeverre voldoen

de WPR-bepalingen ter bescherming van de medische
informationele privacy aan de algemene privacybeginselen?
2. In hoeverre voldoen de WGBO-bepalingen ter bescherming van de medische
informationele privacy aan de algemene privacybeginselen?
3. In hoeverre is het mogelijk en wenselijk de informationele privacy in verband
met medische persoonsgegevens te beschermen via Boek 7, titel 7, afdeling 5 van

het BW?

Zoals gezegd zijn de algemene privacybeginselen ook in de EU-privacyrichtlijn
opgenomen. Zij zullen in de nabije toekomst voor de verwerking van persoonsgegevens op nationaal niveau en voor het grensoverschrijdend verkeer van persoonsgegevens een belangrijke rol vervullen. Zoals wellicht bekend is vormen zij bovendien de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de nieuwe privacyregelgeving
die de WPR zal gaan vervangen.26 Bij de behandeling van de hierboven geformuleerde eerste twee onderzoeksvragen zullen daarom ook bepalingen uit de EU-privacy-

26 Uiterlijk op 23 oktober 1998 dient in de nationale privacywetgeving invulling te zijn gegeven aan het
in de EU-privacyrichtlijn geformuleerde resultaat. Op het moment van afsluiting van dit onderzoek
bestond het voornemen om de WPR te vervangen door cen nieuwe algemene privacywet: de Wet
bescherming persoonsgegevens (WBP). Een wetsvoorstel daartoe was evenwel nog niet bij het
parlement ingediend, zodat in dit boek daarmee nog geen rekening kon worden gehouden.
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de analyse worden betrokken. Tevens zullen de in de gezondheidszorg
gebruikte informatie- en communicatietechnologieen in de analyse worden meegenomen. Met het oog daarop wordt niet alleen ingegaan op het privacybedreigende
karakter van die informatie- en communicatietechnologieen, maar zal ook worden
gewezen op een mogelijke privacy beschermende werking daarvan.
De derde onderzoeksvraag vloeit voort uit de hierboven gesignaleerde tendensen
betreffende de wens tot privacyregulering op sectorniveau en de noodzaak tot
internationale afstemming van privacyregels. Omdat via de WGBO in ons BW reeds
enkele bepalingen inzake de medische informationele privacy zijn opgenomen, ligt
het voor de hand deze vraag hier te stellen. De mogelijkheid van een zelfstandige
regeling in het BW hangt evenwel samen met de vraag in hoeverre het BW de
informationele privacy van patienten kan beschermen overeenkomstig de bepalingen
van de EU-privacyrichtlijn. De richtlijn laat het aan de lid-staten zelf over om te
kiezen voor een algemene wet ter bescherming van personen tegen de verwerking
van persoonsgegevens ofwel voor wetten voor bepaalde sectoren.27 Wordt voor deze
tweede optie gekozen dan moet het BW niet alleen invulling geven aan de algemene
privacybeginselen, maar ook aan de meer formele eisen die de EU-privacyrichtlijn
aan de wetgeving in de lid-staten stelt, zoals de aanmeldingsverplichting of het
regelen van het toezicht op de naleving van de nationale privacywetgeving. De
behandeling van deze derde onderzoeksvraag zal moeten uitwijzen in hoeverre het
BW daaraan kan voldoen met het oog op de bescherming van de medische informationele privacy.
In dit boek ga ik op zoek naar antwoorden op de hierboven geformuleerde drie
onderzoeksvragen. De drie onderzoeksvragen liggen derhalve aan de basis - en
vormen als het ware de rode draad - van het onderhavige onderzoek. Dit laat
evenwel onverlet dat in dit boek ook antwoorden te vinden zullen zijn op andere meer specifieke - vragen, die hierboven niet expliciet als onderdeel van de probleemstelling zijn geformuleerd. Voorbeelden van zulke vragen zijn: "Welke
internationale regels bestaan thans ter bescherming van de medische informationele
privacy?"; "Welke invloeden hebben de informatie- en communicatietechnologische
ontwikkelingen in de zorgsector op de privacybescherming?"; "In hoeverre is het
mogelijk een internationale privacystandaard te ontwikkelen?" De antwoorden die
op dergelijke vragen zijn te geven, zullen op hun beurt bijdragen aan de beantwoording van de drie centrale onderzoeksvragen.

richtlijn in

1.4 Opzet van dit onderzoek

Het vervolg van dit boek bestaat uit vier delen. Alle delen worden voorafgegaan
door een korte inleiding. Deel 1 begint met een hoofdstuk over internationale
regelingen die betrekking hebben op de bescherming van de informationele privacy.
De internationale dimensie van privacybescherming wordt, zoals opgemerkt, in
toenemende mate van belang naarmate de uitwisseling van medische persoons-

27 Overweging 23 van de EU-privacyrichtlijn.
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gegevens niet langer door geografische, maar nog slechts door elektronische grenzen
wordt beperkt. Het Bangemann rapport streeft zelfs uitdrukkelijk naar het realiseren
van een Trans Europees Netwerk waar ziekenhuizen en individuele zorgverleners op
zijn aangesloten.28 De te verwachten toename van grensoverschrijdende uitwisseling
van medische persoonsgegevens vraagt derhalve tevens om een internationaal

gelijkwaardige rechtsbescherming voor patienten. Omdat we een grote varieteit aan
internationale organisaties kennen, wordt in het eerstvolgende hoofdstuk eerst
uiteengezet welke typen we daarbinnen kunnen onderscheiden. Vervolgens komen
enkele internationale grondrechten aan de orde die de bescherming van de informationele privacy beogen te waarborgen. Daarna volgt een bespreking van enkele
bijzondere internationale regelingen op dit terrein: de OESO-privacyrichtlijn en het
Verdrag van Straatsburg, beide uit 1981. Voor specifieke privacygevoelige onderwerpen heeft de Raad van Europa diverse Aanbevelingen gebaseerd op het Verdrag
van Straatsburg. Voor zover die Aanbevelingen in meer of mindere mate betrekking
hebben op medische persoonsgegevens worden deze daarna besproken. Vanzelfsprekend bevat hoofdstuk 2 ook een uiteenzetting vanuit de medische invalshoek van
de achtergrond, de rechtskracht en de inhoud van de op 24 oktober 1995 aangenomen EU-privacyrichtlijn, waarmee de EU richting geeft aan de toekomst van de
informationele privacybescherming in Europa.
Uit de in hoofdstuk 2 beschreven internationale privacybepalingen wordt het in deze
studie gehanteerde toetsingskader gevonden. Dit toetsingskader bestaat uit een
achttal algemene privacybeginselen die in 1981 zijn neergelegd in de OESOprivacyrichtlijn en het Verdrag van Straatsburg. De EU heeft deze beginselen als
uitgangspunten gehanteerd in de EU-privacyrichtlijn van 1995. In hoofdstuk 3 wordt
de keuze voor deze algemene privacybeginselen als toetsingskader in dit onderzoek
verantwoord. Vervolgens wordt de inhoud van deze beginselen nader uiteengezet.
In deel lI van dit boek staat de bescherming van de informationele privacy in de
Nederlandse gezondheidszorg centraal. In de hoofdstukken 4, 5 en 6 komen
achtereenvolgens het medisch beroepsgeheim, de WPR en de WGBO aan de orde.
Hoewel WPR en WGBO in onderlinge samenhang bescherming bieden aan de
informationele privacy in verband met medische persoonsgegevens worden beide
wettelijke regelingen hier toch apart behandeld. Deze benadering vloeit voort uit de
hierboven aan de derde onderzoeksvraag ten grondslag liggende veronderstelling dat
de medische informationele privacy, los van de WPR, via het BW kan worden
geregeld. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk de privacybepalingen in de WGBO (BW) zoveel mogelijk los van de WPR te behandelen.
Het medisch beroepsgeheim ligt, zoals hiervoor is opgemerkt, van oudsher aan de
basis van de privacybescherming in de gezondheidszorg. Het geheim komt toe aan
de patient en brengt voor de hulpverlener een zwijgplicht en een verschoningsrecht
met zich. Het beroepsgeheim staat momenteel onder druk door verschillende
factoren, zoals de toenemende zorgverlening via teambehandelingen, de complexe

28 High-Level Group on the information Society, Europe and the global information society. Recommendations to the European CounciL Brussels, 26 May 1994. Zie ook § 7.5.9 in dit boek.
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financiele en administratieve ontwikkelingen en het toenemende gemak waarmee
medisch-wetenschappelijke onderzoeksgegevens tot individuele personen kunnen
worden herleid. Het beroepsgeheim vervult voorts een soort 'vangnetfunctie' in de
WPR. In een aantal rapporten van de Registratiekamer is deze functie van het
medisch beroepsgeheim expliciet aan de orde geweest. Ter illustratie daarvan bevat
hoofdstuk 4 een weergave van de belangrijkste van die rapporten.
Zoals het medisch beroepsgeheim een rol speelt in de WPR, zo is de WPR van
betekenis voor de bescherming van de medische informationele privacy. Nadat is
aangegeven dat de WPR haar basis kent in de Grondwet, geeft hoofdstuk 5 vervolgens een overzicht van bepalingen uit de WPR die relevant zijn voor de privacybescherming in de medische sector. Daarin komen met name aan bod: de inleidende
bepalingen uit de WPR (art. 1 en 2), de algemene bepalingen (art. 4 tot en met 10),
het verstrekken van gegevens aan een derde (art. 11 en 12), gedragscodes en
bijzondere voorschriften (art. 15 en 16), de toepassing van § 5 van de WPR (art. 17
tot en met 22), de rechten van geregistreerden (art. 28 tot en met 36), internationale
aspecten (art. 47 tot en met 49) en de strafbepaling in art. 50 WPR.
De WPR-bepalingen gelden in het algemeen ook voor medische persoonsregistraties,
voorzover zij niet afwijken van hetgeen in het BW (de WGBO) is bepaald. Sinds de
gefaseerde inwerkingtreding van de WGBO per 1 april 1995, bevat boek 7, titel 7
van het BW een afdeling met regels ter bescherming van de rechtspositie van
patienten. Deze afdeling reguleert de privaatrechtelijke verhouding tussen patienten
en medische hulpverleners. De bescherming van de informationele privacy vormt
daarvan een onderdeel. In hoofdstuk 6 worden de bepalingen uit het BW besproken,
die op de medische informationele privacy betrekking hebben. In dat kader wordt
ingegaan op de reikwijdte van de bepalingen uit de betreffende afdeling, de inlichtin-

genplicht van de patient, de dossierplicht voor de hulpverlener, de verstrekking van
gegevens aan derden, de verstrekking van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek, de centrale aansprakelijkheid van het ziekenhuis en andere instellingen en op
het gebruik van lichaamsmateriaal. De individuele privacyrechten van patienten die
in dit hoofdstuk aan de orde komen betreffen: het recht op informatie, het recht op
niet weten, het recht op vernietiging van gegevens en het recht op inzage en afschrift.
Deel III van dit boek bestaat uit hoofdstuk 7, waarin het gebruik van informatie- en
communicatietechnologieen in de gezondheidszorg wordt beschreven. De introductie
van computers in de gezondheidszorg (en in de Nederlandse samenleving als geheel)
heeft ertoe geleid dat vanaf 1970 een privacydiscussie is ontstaan.29 Uit die tijd stamt
ook het eerste initiatief tot de ontwikkeling van een ziekenhuis-informatiesysteem in
ons land. De automatisering van medische persoonsgegevens kent een extra dimensie
doordat medische gegevens veelal als gevoelige gegevens worden aangemerkt. De
introductie van computers bleef uiteraard niet slechts beperkt tot de intramurale
zorgsector, maar breidde zich tevens uit tot de extramurale sector. Bovendien
ontstonden voor diverse medische specialismen landelijke informatievoorzieningssystemen. De ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologieen voor

29 R.J.C. Ketelaar, J. Holvast, a w. 1994, p. 14.
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de gezondheidszorg schrijden intussen voort. Zo is thans sprake van integratie van
gezondheidszorg-informatiesystemen, de automatisering van medische dossiers, de

toenemende elektronische verwerking van beeldmateriaal, het gebruik van bed side
terminals, de ontwikkeling van medische expertsystemen, een toenemende elektronische uitwisseling van medische persoonsgegevens, het gebruik van chipkaarten in de
gezondheidszorg en signaleren we medische persoonsgegevens op de elektronische
snelweg. Het in hoofdstuk 7 gepresenteerde beeld van het gebruik van informatie- en
communicatietechnologieen in de gezondheidszorg verschaft een indruk van de
technologische bedreigingen, maar ook van de kansen daarvan voor de bescherming
van de medische informationele privacy.
In deel IV van dit boek worden vervolgens antwoorden gegeven op de in de vorige
paragraaf geformuleerde onderzoeksvragen op basis van de analyses in de daaraan
voorafgaande delen. De inhoud van de WPR en het BW (de WGBO) wordt in
hoofdstuk 8 getoetst aan de in deel II uiteengezette algemene privacybeginselen.
Vervolgens wordt de mogelijkheid van een zelfstandige wettelijke regeling van de
medische informationele privacy in het BW onderzocht met het oog op de vereiste
conformiteit met de EU-privacyrichtlijn. Aldus zal worden aangegeven in hoeverre
aanvulling van het BW noodzakelijk is om aan die conformiteitseis te kunnen
voldoen. Zoals zal blijken kan het niet alleen wenselijk, maar ook mogelijk worden
geacht om de medische informationele privacy in het BW te regelen.
Het laatste hoofdstuk van dit boek (hoofdstuk 9) heeft betrekking op de hiervoor
gesignaleerde tendens van internationalisering van de informationele privacybescherming. Sinds de vaststelling in 1981 van de algemene privacybeginselen hebben de
ontwikkelingen in de automatisering van de verwerking van persoonsgegevens niet
stilgestaan. Bovendien zijn recentelijk initiatieven ontplooid die uiteindelijk moeten
leiden tot een globale of mondiale informatie-infrastructuur (de elektronische
snelweg). Met het oog op deze ontwikkelingen en de mogelijke invloed daarvan op
de medische sector, dienen de bestaande algemene privacybeginselen mijns inziens
in een nieuw daglicht te worden geplaatst. Daar komt bij dat in 1995 beginselen zijn
geformuleerd ter bescherming van de informationele privacy op de (Amerikaanse)
elektronische snelweg3o en zelfs voor een specifieke toepassing daarvan.M In eigen
land zijn bovendien beginselen voor een behoorlijk gebruik van informatietechnologieen geformuleerd.32 Voortvloeiend uit de reeds bestaande beginselen die in dit
boek als toetsingskader zijn gehanteerd, zal ik in hoofdstuk 9 fundamentele beginselen voor een behoorlijk gebruik van medische persoonsgegevens formuleren. Deze
vloeien voort uit de daaraan voorafgaande hoofdstukken in dit boek en kunnen

30 Principlesfor Providing and Using Personal Information, opseste\d door de Privacy Working Group
van de Information Policy Committee van de Information Infrastructure Task Force. Final version,
June 6,1995.
31 Fair h!»mation and Privacy Principles, opgesteld ter bescherming van de informationele privacy bij
gebruik van Intelligent Transportation Systems (ITS) door ITS America.
32 H. Franken, Kanttekeningen bij het automatiseren van beschikkingen, in: H. Franken, I.Th.M. Snellen,
J. Smit, A.W. Venstra, Beschikken en automatiseren Preadviezen voor de algemene vergadering van
de Vereniging voor Administratief Recht op 14 mei 1993 (VAR-reeks 110). Alphen aan den Rijn
1993 pp. 11-50
,
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derhalve niet al in hoofdstuk 3 worden geTntroduceerd. Zij vormen immers het
resultaat van mijn analyse van de bestaande wettelijke regeling omtrent privacybescherming (deel II), welke mede is gebaseerd op de in dit boek behandelde internationale privacybeginselen (decl I) en wordt bernvloed door het gebruik van informatieen communicatietechnologieen in de gezondheidszorg (deel III).
Deze nieuwe beginselen kunnen van betekenis zijn voor de wetgever bij de nadere
invulling van de medische informationele privacybescherming, voor de rechter om
praktijkgevallen aan te toetsen of voor zorgverleners, instellingen of andere organisaties in de medische sector die betrokken zijn bij het opstellen en handhaven van
sector- of beroepsspecifieke privacyregels. Zij bevatten in wezen alle aspecten van
de genoemde algemene privacybeginselen, maar worden op een andere manier
geordend en aangeduid teneinde een mogelijk beter hanteerbaar handvat te kunnen
bieden voor degenen die de privacybeginselen moeten uitwerken of toepassen in de
medische praktijk. Overigens zijn de in hoofdstuk 9 geformuleerde beginselen op
zichzelfniet specifiek voor de medische sector, maar zijn zij mogelijk tevens van nut
voor andere maatschappelijke sectoren. De uitwerking daarvan, zoals die in hoofdstuk 9 is gepresenteerd, is daarentegen wei als specifiek voor de medische sector te
beschouwen. Zij kunnen als leidende beginselen gelden bij de uitwerking en de
handhaving van de informationele privacybescherming voor patienten.

DEELl
Edn van de twee in de inleiding genoemde tendensen die aan de totstandkoming van
dit boek ten grondslag liggen betreft de internationale schaal waarop in toenemende
mate medische persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld. Deze tendens is
vooral beinvloed door de mogelijkheden van de informatie- en communicatietechnologieen. Het grensoverschrijdend verkeer van medische persoonsgegevens vraagt
vervolgens om waarborgen voor de bescherming van de informationele privacy op
internationaal niveau. Zulke waarborgen zijn al enige tijd te vinden in verschillende
internationale mensenrechtenverdragen. De informationele privacy wordt immers
beschouwd als een onderdeel van de in die verdragen gewaarborgde bescherming
van de privacy of het privd-leven.
Voorts zijn in internationaal verband, naar aanleiding van de snelle opkomst van

computers in de jaren '80, diverse algemene beginselen geformuleerd met het oog op
de bescherming van persoonsgegevens en het grensoverschrijdend gegevensverkeer.
Deze beginselen liggen aan de basis van de bestaande privacywetgeving in ons land.
De internationale grondrechten en de door de OESO en de Raad van Europa
2 van dit boek.
geformuleerde privacybeginselen komen aan de orde in hoofdstuk
bescherming
van individuen
ter
Verdrag
algemeen
Europa
is
een
Door de Raad van
met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens (Verdrag
van Straatsburg) opgesteld, dat nadere uitwerking voor verschillende specifieke
toepassingen heeft gekregen in de op het Verdrag gebaseerde aanbevelingen. De
aanbevelingen die betrekking hebben op medische persoonsgegevens worden ook in
hoofdstuk 2 behandeld. De privacybeginselen zijn in 1995 overgenomen in de EUprivacyrichtlijn, die eveneens in dit hoofdstuk zal worden besproken.
De inhoud van de algemene privacybeginselen die in de OESO-privacyrichtlijn, het
Verdrag van Straatsburg en in de EU-privacyrichtlijn zijn te vinden wordt in
hoofdstuk 3 van dit boek uiteengezet. Zij zullen in dit onderzoek fungeren als
toetsingskader voor de bestaande privacywetgeving zoals die ten aanzien van
medische persoonsgegevens in ons land met name is neergelegd in de Wet persoonsde geneeskundigeregistraties en in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek betreffende
medische
tot
persoonsgegebehandelingsovereenkomst. Aldus zal met betrekking
vens worden geanalyseerd in hoeverre de bestaande privacywetgeving thans voldoet
aan de privacybeginselen. Voorts zullen de internationale privacybeginselen de basis
vormen voor de in hoofdstuk 9 van dit boek te formuleren fundamentele beginselen
voor het behoorlijk gebruik van medische persoonsgegevens.

Hoofdstuk 2

Internationale bescherming van informationele privacy
2.1 Inleiding
Mede als gevolg van de zich wereldwijd in toenemende mate uitbreidende elektronische netwerken, kunnen medische persoonsgegevens eenvoudiger en frequenter
worden uitgewisseld. Op internationaal niveau is het daardoor mogelijk medische
persoonsgegevens te verstrekken naar en te ontvangen uit andere landen van de
wereld. In het Bangemann rapport wordt een lans gebroken voor het ontwikkelen van
Europese netwerken voor gezondheidszorg waar individuele zorgverleners, ziekenhuizen en andere zorgverleners op zijn aangesloten.' Vanzelfsprekend kan dat voor
patienten een verbetering van de zorgverlening op internationaal niveau met zich
brengen. Wie voor zaken of op vakantie in het buitenland verblijft, kan rekenen op
een adequate zorgverlening, waarbij de buitenlandse zorgverlener in beginsel over
alle benodigde relevante medische gegevens kan beschikken. Ook ten behoeve van

internationale medisch-wetenschappelijke of epidemiologische onderzoeken, of in
het kader van internationale donorregistraties, kunnen medische gegevens elektronisch worden uitgewisseld met instanties in het buitenland.
Aan de mogelijkheid tot dit grensoverschrijdend verkeer van medische gegevens
kleeft evenwel een nieuw gevaar voor de bescherming van de privacy en medische
persoonsgegevens. Doordat geografische barritres in belangrijke mate zijn verdwenen, bestaat thans een groter risico voor onrechtmatige gegevensverstrekkingen.
Daarvan is sprake wanneer die verstrekkingen plaatsvinden zonder wettelijke
grondslag of zonder de toestemming van de betrokkenen. Met een bijna kinderlijke
eenvoud is het mogelijk om langs elektronische weg medische persoonsgegevens van
de ene naar de andere kant van de wereld te versturen. Bovendien is het als gevolg
van de wijdverbreide vertakkingen van elektronische netwerken voor geregistreerden
steeds moeilijker om op de verstrekking van hen betreffende medische persoonsgegevens zicht te houden en controle daarop uit te oefenen. Het is derhalve van groot
belang dat geregistreerde patienten ook in internationaal verband op een toereikende
rechtsbescherming kunnen rekenen. Hieronder wordt op de belangrijkste aspecten
daarvan ingegaan.
Omdat de internationale regels ter bescherming van de informationele privacy door
verschillende internationale organisaties zijn ontwikkeld en deze organisaties
verschillend van karakter zijn, zal hieronder eerst worden ingegaan op verschillende
bestaande typen van internationale organisaties. Vervolgens worden inhoud en
rechtskracht beschreven van privacyrechten zoals die zijn opgenomen in diverse
internationale mensenrechtenverdragen en in andere documenten van internationale
organisaties, zoals de OESO-privacyrichtlijn (1981) en het Verdrag van Straatsburg
(1981). Gebaseerd op het laatstgenoemde verdrag zijn vervolgens diverse aanbeve-

1

High-Level Group on the Information Society, Europe and the global information society. Recommendations to the European Council. Brussels, 26 May 1994, p. 28
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lingen door de Raad van Europa tot stand gebracht, waarop hier eveneens zal worden
ingegaan, althans voorzover die in meer of mindere mate van toepassing zijn op
medische persoonsgegevens. Tenslotte komen de achtergrond, de rechtskracht en de
inhoud van de EU-privacyrichtlijn (1995) aan de orde, waarna het hoofdstuk wordt

afgesloten met een samenvatting.
2.2 Typen internationale organisaties

De hierna te behandelen internationale grondrechten die van betekenis zijn voor de
bescherming van de informationele privacy, zijn te vinden in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) en het Internationaal Verdrag inzake
Burgerlijke en Politieke Rechten (IVBP), welke beide tot stand zijn gekomen in het
kader van de Verenigde Naties (VN), respectievelijk het Europees Verdrag tot
bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)
van de Raad van Europa. Daarnaast zijn door dezelfde Raad van Europa, de OESO
en de Europese Unie (EU) nog andere internationale regels opgesteld die betrekking
hebben op de bescherming van de informationele privacy. De hier genoemde
internationale publiekrechtelijke organisaties2 zijn verschillend van karakter en
hebben ieder eigensoortige regelgevende bevoegdheden.

De Verenigde Naties vormen een voorbeeld van een universele organisatie. Zij
kennen als 6dn van de doelstellingen het tot stand brengen van internationale
samenwerking ter bevordering en stimulering van eerbied voor de rechten van de
mens en voor fundamentele vrijheden.1 Hoe meer staten lid zijn van de VN, des te
beter kunnen zij regels opstellen met een wereldwijde gelding. De VN vormen
voorts een algemene organisatie in die zin, dat haar aandachtsgebied niet slechts tan
of meer bepaalde onderwerpen betreft, maar diverse terreinen voor zover deze
daarvan niet zijn uitgezonderd.4
De VN beschikken over relatief weinig bevoegdheden. Met uitzondering van de
besluiten van de Veiligheidsraad zijn VN besluiten vrijwel nooit bindend. Zij kunnen
slechts vraagstukken en zaken bespreken die binnen het kader van het Handvest
vallen en er eventued aanbevelingen over uitvaardigen:

Anders dan de VN is de Raad van Europa geen universele maar een besloten organisatie, waarvan alleen staten van een bepaalde regio lid kunnen zijn. Een besloten
organisatie heeft een meer homogeen karakter dan een universele organisatie,
doordat zij staten met een gelijk belang of een gelijke culturele of politieke achtergrond verenigt.

2

3

4
5

Behalve publiekrechtelijke kennen we ook internationale privaatrechtelijke organisaties, zoals de
Intemationale Kamer van Koophandel.
Artikel i Handvest van de Verenigde Naties, op 26 juni 1946 te San Francisco tot stand gekomen.
Hierna te noemen: Handvest VN.
H.G. Schermers, Inleiding tot het internationale institutionele recht. Deventer 1985. pp. 5-6.
Artikel 10 Handvest VN. Een voorbeeld van zo'n aanbeveling vormen de Guide/inesfor the regu/anon
ofcomputerizedpersonal data./Wes. Resolution 45/95 (14 december 1990), gepubliceerd in de stukken
voor de 46e zitting van de VN-commissie voor de mensenrechten: IE/CN.4/1990/72 (20 februari
1990)
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De Raad van Europa is tevens een intergouvernementele organisatie, waarin wordt
gestreefd naar samenwerking tussen regeringen. Bestuurlijke problemen die op
nationaal niveau niet of moeizaam kunnen worden opgelost, kan men aldus via intergouvernementele samenwerking aanpakken. Het nationale beleid van de aangesloten
landen kan zodoende op elkaar worden afgestemd. De Raad van Europa beschikt

feitelijk nauwelijks over gezag of soevereiniteit. Het zijn de regeringen van de aangesloten landen die de machtscentra vormen en de uiteindelijke beslissingen kunnen
nemen.
Evenals de Verenigde Naties is de Raad van Europa een algemene organisatie. Het
werkterrein strekt zich uit over alle terreinen, met uitzondering van defensie: Zoals
we hierboven reeds zagen bij de Verenigde Naties, brengt dit met zich mee dat ook
de Raad van Europa niet veel bevoegdheden heeft. Bindende besluiten kan de Raad
ook vrijwel niet nemen.
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling is evenals de
Raad van Europa een besloten organisatie. De OESO heeft een hoofdzakelijk
regionaal karakter en is gericht op West-Europa. Daarnaast beoogt de OESO echter
tevens samenwerking te realiseren tussen staten met een gelijk economisch systeem.
Hierdoor konden ook landen als Canada, de Verenigde Staten, Japan, Australie en

Nieuw-Zeeland lid worden van de OESO.
Voorloper van de OESO was de Organisatie voor Europese Economische
Samenwerking die na de Tweede Wereldoorlog werd opgericht in het kader van de
Marshall-hulp. Nadat de Marshall-gelden waren besteed en de wederopbouw van
Europa was voltooid, werd deze organisatie in 1961 vervangen door de OESO. De
OESO richtte de pijlen nog iets verder door te streven naar welvaart en welzijn in de
gehele wereld. Hiermee werd ook het coordineren van ontwikkelingshulp aan de
Derde Wereld een taak van de OESO.
De Europese Unie is, zoals de Raad van Europa en de OESO, ook een besloten

organisatie. Het is voorts een van de weinige intemationale organisaties die daadwerkelijk macht kan uitoefenen die uitgaat boven het niveau van de aangesloten
landen. De Europese Unie is daardoor geen intergouvernementele maar een supranationale organisatie. Deze had van oorsprong een eigen beslissingsbevoegdheid op
een afgebakend sociaal-economisch terrein. Dit terrein is echter sinds het Verdrag
van Maastricht uitgebreid met een monetair beleid, een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, de versterking van de bescherming van de rechten en de
belangen van de onderdanen van de lid-staten van de Unie, alsmede het streven naar
een nauwe samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken:
Zoals elke internationale organisatie kan de Europese Unie aanbevelingen en
adviezen richten tot de lid-staten. Deze kunnen zijn gelegen op terreinen waarop de
Unie niet bevoegd is andere besluiten te nemen. Andere besluiten van de Europese

6

Artikel 1, sub d, Statuut van de Raad van Europa.

7

Artikel B van het verdrag, op 7 februari 1992 te Maastricht gesloten, betreffende de Europese Unie
(Trb. 1992,74).
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Unie kunnen zijn: richtlijnen, beschikkingen en verordeningen: Richtlijnen zijn
besluiten die zijn gericht tot de wetgevers van de lid-staten. Zij verplichten de
regeringen tot het realiseren van een bepaald resultaat, waarbij het aan de regeringen
wordt overgelaten in well<e vorm en met welke middelen zij daaraan invulling willen
geven. Beschikkingen zijn bindende besluiten die gelden voor een concreet geval en
kunnen zijn gericht op 6dn of meer lid-staten of 6dn of meer personen (natuurlijke of
rechtspersonen). Verordeningen zijn algemene regels die zonder tussenkomst van
de nationale wetgevers - rechtstreeks zijn gericht tot de burgers van de lid-staten en
een ieder verbindend karakter hebben. De burgers kunnen ten overstaan van een
rechter deze regels inroepen, zowel tegen andere burgers als tegen hun eigen
overheid:
De taken van de Europese Gemeenschap (EG) worden door verschillende instellingen van de EU vervuld. Deze instellingen zijn de Raad, - niet te verwarren met de
Europese Raadw -de Commissie, het Europees Parlement, het Hof van Justitie en de
Rekenkamer."
De jurisprudentie van het Hof van Justitie laat zien dat het Hof ter zake van de
bescherming van grondrechten steeds meer rekening houdt met bestaande internationale voorschriften, waaronder die van het EVRM.12 Hierdoor is de bescherming van
de fundamentele rechten en vrijheden van burgers, zoals de bescherming van de
priv6-sfeer, tegen het optreden van de EG tot stand gekomen." Op 5 april 1977
legden de Raad, de Commissie en het Europees Parlement een verklaring af, waarin
zij uitspraken dat zij de fundamentele rechten, zoals die voortvloeien uit de constituties van de lid-staten en het EVRM, zullen respecteren.14 De Commissie stelde later
-

8

Artikel 189 EG-verdrag is sinds het Verdrag van Maastricht gewijzigd en luidt nu:
"Voor de vervulling van hun taak en onder de in dit Verdrag vervatte voorwaarden stellen het Europees
Parlement en de Raad gezamenlijk, de Raad en de Commissie verordeningen en richtlijnen vast geven
zij beschikkingen en brengen zij aanbevelingen of adviezen uit.
Een verordening heeft een algemene strekking. Zij is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lid-staat.
Een richtlijn is verbindend ten aanzien van het te bereiken resultaat voor elke lid-staat waarvoor zij
bestemd is, doch aan de nationale instanties wordt de bevoegdheid gelaten vorm en middelen te kiezen.

Een beschikking is verbindend in al haar onderdelen voor degenen tot wie zij uitdrukkelijk is gericht.
Aanbevelingen en adviezen zijn niet verbindend."
9

H.G. Schermers. H. van Houtte, Internationaa! en Europees recht: compendium voor de rechtspraktuk Antwerpen 1987 (2e druk), p. 122.
10 De Europese Raad bestaat uit de Staatshoofden en Regeringsteiders en de Voorzitter van de Commissie. Zij worden bijgestaan door de ministers van buitenlandse zaken en een lid van de Commissie.
Wanneer de Europese Raad optreedt in aangelegenheden die vallen onder de Europese Gemeenschappen doet hij dat als Raad in de zin van de Verdragen. Zie P.J.G. Kapteyn, P. VerLoren van Themaat,
Inleidingtot hetrecht vande Europese Gemeenschappen. Na Maastricht.Deventer 1995, p. 118.
11 Zie art. 137 e.v. EG-Verdrag voor een overzkht van de taken en bevoegdheden van deze instellingen.
12 Zie het Stauder-arrest (12 november 1969, 26/69, Jur. XV, p. 425, 0.7), het Tweede Nold-arrest (14
mei 1974,4/73, Jur. 1974, p 507-508) cn het Rutili-arrest (28 oktober 1975,36/75, Jur. 1975, p. 1232,

0.32).
13 P.J G. Kapteyn, P. VerLoren van Themaat, a. w 1995, p. 177.
14

Pb 1977, C 103/1. Zie M.C. Burkens, Gemeenschapsrecht cn het EVRM, in: M.C. Burkens,
H.R.B.M. Kummeling (red.), EG en grondrechten. Zwolle 1993, p. 76.
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voor om met de gehele EG toe te treden tot het EVRM. 15 Daardoor zou de Europese
burger bij de Europese Commissie tot bescherming van de Rechten van de Mens
terecht kunnen wegens (vermeende) schending van zijn grondrechten door handelingen van de instellingen van de EG. Hieraan is echter geen gevolg gegeven.
Evenmin aan een in 1990 uitgebracht memorandum van de Commissie dat opnieuw
de toetreding van de EG tot het EVRM beoogde:6 De toetreding werd geblokkeerd
door bezwaren die bestonden in verschillende lid-staten. Frankrijk en Griekenland
hadden het individuele klachtrecht van art. 25 EVRM, dat in het voorstel uit 1979
besloten lag, destijds nog niet erkend. Pas later zijn deze landen tot de erkenning
daarvan overgegaan. De bezwaren van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken hadden te maken met het transfurmatiestelsel dat in deze landen geldt met
betrekking tot het intemationale recht. 17 In dat stelsel hebben de rechtstreeks
toepasbare bepalingen van het EVRM pas rechtstreekse werking wanneer die zijn
gerncorporeerd in het nationale recht. Dit zou worden doorbroken wanneer de EG
zou toetreden tot het EVRM omdat het gemeenschapsrecht supranationaal is en
zowel in monistische als in dualistische stelsels rechtstreekse werking heeft.u Het
bezwaar bestond er in dat het EVRM aldus een tweeledige rechtswerking zou
krijgen. Enerzijds voorzover het in het nationale recht is getransformeerd en anderzijds zou het rechtstreeks werken waar het de toepassing van gemeenschapsrecht
betreft. Hoewel een dergelijke tweeledigheid op zichzelf niet altijd problematisch
hoeft te zijn, is het dit wel voor het Verenigd Koninkrijk waar de rechtsstijl een
fundamenteel verschil kent tussen nationale grondrechtenbescherming en de waarborging daarvan volgens het EVRM-model. In het Verenigd Koninkrijk hebben
grondrechten immers het karakter van een residu: zij zijn niet gewaarborgd in
algemene formules, maar blijven over na aftrek van de verboden en de beperkingen.
Aldus ligt hierin een verklaring voor het feit dat de EG niet tot het EVRM is toegetreden.'9 Hiernaast bracht het Hof van Justitie in 1996 een advies uit inzake deze
toetreding.20 Het advies luidde dat bij de huidige stand van het gemeenschapsrecht de
Gemeenschap niet bevoegd is toe te treden tot het EVRM. Het Hof baseerde zich
daarbij met name op de strekking van art. 235 van het EG-verdrag. Hoewel de
toetreding van de EG tot het EVRM daarmee op korte termijn van de baan is, neemt
dit niet weg dat op de wat langere termijn de toetreding van de Europese Unie tot het
EVRM aan de orde kan worden gesteld.
In april 1989 aanvaardde het Europees Parlement een resolutie houdende aanneming
van een verklaring, bestemd te gelden voor alle justitiabelen van de EG, waarin een

Memorandum inzake de toetreding van de Europese Gemeenschappen tot het Verdrag van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden, COM (79) 210 def, (2 mei 1979).
16 Memorandum van 19 november 1990, SEC(90) 2087 final. Zie M.C. Burkens, aw. 1993, p. 77
15

17 M.C. Burkens, a.w 1993, p. 78 e.v.
18 Zie ook § 2.6.1 in dit boek.
19 Vgl. M.C. Burkens, a.w 1993, p. 80 e.v., waar Burkens uitgebreid ingaat op de voor- en nadelen van
toetreding tot het EVRM. Zie ook D. Curtin, Y. Klerk, De Europese Unie en het Europees Verdrag
voor de Rechten van de Mens. Een nieuwe fase in een lat-relatie? NJB 1997, p 202-210.
20 Advies 2/94 van het Hof, 28 maart 1996, Jur. 1996, 1-1759, gepubliceerd in SEW, Tijdschrift voor
Europees en economisch recht. Jrg. 45, nr. 1, januari 1997, p. 19-23, m.nt. E M H. Hirsch Ballin
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- waaronder een recht op informatie en een recht op bescherming van
persoonlijke levenssfeer - wordt vastgelegd, dat is ontleend aan de oprichtings-

aantal rechten
de

verdragen, de constituties van de lid-staten, de jurisprudentie van het Hof van Justitie
en aan het EVRM. De andere EG-instellingen, alsmede de lid-staten werd daarin
verzocht zich bij die verklaring aan te sluiten. 21

2.3 Internationale grondrechten 22
2.3.1 Artikel 12 UVRM (1948)

2.3.1.1 Inhoud
No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to
attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to protection of the law against such
interference or attacks.

In art. 12 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) van
de Verenigde Naties (VN) is onder meer neergelegd dat een ieder bescherming
verdient tegen inbreuken op de privacy.23 Op de Internationale Mensenrechtenconferentie van 1968 in Teheran, werd voor de eerste maal in VN-verband aandacht
geschonken aan de negatieve invloed van moderne technologieen op de privacy.
Gesteld werd dat technologische ontwikkelingen de rechten en vrijheden van
individuen kunnen bedreigen en derhalve de voortdurende aandacht behoeven.
In 1990 aanvaardde de Algemene Vergadering van de VN de Guidelines for the
regulation of computerized personal data Jiles.24 Deze aanbeveling bevat een tiental
basisbeginselen als minimum garanties die de nationale wetgeving van de lid-staten
zou moeten bieden. De basisbeginselen hebben betrekking op: rechtmatige verzameling van persoonsgegevens, de nauwkeurigheid van persoonsgegevens, de doelspecificatie, de toegang voor geregistreerden, het discriminatieverbod op basis van
persoonsgegevens, de mogelijkheid van wettelijke beperkingen, de beveiliging van
persoonsgegevens, het toezicht op de naleving van de beginselen, grensoverschrijdend verkeer van persoonsgegevens en de reikwijdte van deze beginselen.

Met inachmeming van deze basisbeginselen is de implementatie daarvan in de
nationale wetgeving aan de lid-staten van de VN overgelaten. De aanbeveling
bepaalt dat via de lid-staten deze beginselen dienen te worden toegepast op persoonsregistraties in de publieke alsmede in de particuliere sectoren. Het is verder aan
de afzonderlijke lid-staten overgelaten of zij de toepassing van de beginselen tevens
uitbreiden tot handmatig aangelegde persoonsregistraties. Tevens kunnen de lidstaten zelf bepalen of zij alle dan wel enkele beginselen wensen te hanteren in

21 Resolutie van

12

april 1989, Pb EG C 120 van 16 mei 1989.

22 Met de term 'internationale grondrechten' wordt hier gedoeld op de fundamentele rechten die zijn
opgenomen in internationale verdragen en ook wei met de term 'mensenrechten' worden aangeduid.

23 Zie ook F W. Hondius, Emerging Data Protection in Europe Amsterdam, Oxford 1975, p. 59
24 Resolution 45/95 (14 december 1990), gepubliceerd in de stukken voor de 46e zitting van de VNcommissie voor de mensenrechten: E/CN.4/1990/72 (20 februari 1990).

INTERNATIONALE BESCHERMING VAN INFORMATIONELE PRIVACY

21

verband met de privacy van rechtspersonen, in het bijzonder wanneer een registratie
van rechtspersonen ook informatie over natuurlijke personen bevat.
2.3.1.2 Rechtskracht
De Universele Verklaring wordt, tezamen met het Internationaal Verdrag inzake
Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESC) en het IVBP25 en het stelsel
van internationaal toezicht, wel beschouwd als een internationale Bill of Rights.26
Hoewel de Verklaring in verschillende landen ook verschillend kan worden
geynterpreteerd en gehanteerd, wordt aan de waarde ervan niet getwijfeld. Naarmate
er veelvuldiger en klemmender een beroep werd gedaan op de UVRM en in bredere
kringen werd verwacht dat deze nageleefd diende te worden, ging de UVRM deel
uitmaken van het gewoonterecht. De Verklaring zou zich in de loop der tijd dan ook
hebben ontwikkeld van een moreel en politiek bindend tot een juridisch bindend
document.27 In de Proclamatie van Teheran uit 1968 beschouwen de vertegenwoordigers van zo'n 100 regeringen de Universele Verklaring als een document "that states
a common understanding of the peoples of the world concerning the inalienable and
inviolable rights of all members of the human family and constitutes an obligation
.
for the members of the international community.

De Guidelines for the regulation of computerized personal data files vormen een
aanbeveling van VN. Aanbevelingen van internationale organisaties hebben formeel
geen bindende kracht. Toch kunnen zij van politieke betekenis zijn en invloed
hebben op de rechtsvorming. Dat geldt met name wanneer zij door een wereldorganisatie als de VN zijn opgesteld en er een gebrek is aan betere rechtsregels.28 Zoals
we nog zullen zien zijn ook door andere internationale organisaties regels in de vorm
van aanbevelingen en richtlijnen opgesteld met betrekking tot de bescherming van
persoonsgegevens. Het is mijns inziens moeilijk objectief vast te stellen in hoeverre
de VN aanbeveling 'betere rechtsregels' zou bevatten. Het is tot nu toe niet eenvoudig gebleken om objectieve criteria te formuleren waaraan de kwaliteit van privacywetgeving kan worden getoetst, bijvoorbeeld voor het bepalen van het bestaan van
een 'passend beschermingsniveau' in een ander land, als bedoeld in art. 25 van de
EU-privacyrichtlijn.29 Anders dan bijvoorbeeld de Raad van Europa en de EU, heeft
de VN een wereldomvattend karakter. Dit karakter draagt bij tot de universele
reikwijdte van die regels, hetgeen van belang is met het oog op de globalisering van

de Universele Verklaring. Zie J.A. Walkate, Het
Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten, in: P. van Dijk e.a., Rechten van de
mens in mundiaa/ en Europeesperspectief Nijmegen 1991 (vierde, herziene druk), p. 83.
26 Th C. van Boven, Internationale instrumenten en procedures ter bevordering en bescherming van de
rechten van de mens, in: P. van Dijk e.a., a it,. 1991, p. 41.
27 Aldus Th.C. van Boven, aw. 1991, p. 44, die aldaar als argumenten onder meer noemt: het veelvuldig
inroepen van de UVRM voor politieke en juridische fora en de invloed die de UVRM had voor de
totstandkoming van de Europese en Amerikaanse Conventies voor de Rechten van de Mens.

25 Welke twee verdragen uitwerkingen zijn van

28
29

H.G. Schermers, H. van Houtte, a w. 1987, p. 119.
Vgl. C.D. Raab, C J. Bennett Protecting Privacy Across Borders: European Policies and Prospects
Public Administration Vol. 72 Spring 1994, p. 109, alwaar zij opmerken: "... the attainment of'levels'
ofprotection will remain a vague legal expectation rather than a practical guide to evaluation." Meer

over de EU-privacyrichtlijn in § 2.6 van dit boek.
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de informatie-infrastructuur. Niettemin bezitten

zij evenwel geen universele rechts-

kracht.

De in deze aanbeveling opgenomen privacybeginselen zijn primair gericht tot de
wetgevers van de bij de VN aangesloten landen. Zij hebben derhalve geen recht-

streekse werking, hetgeen tot gevolg heeft dat belanghebbende geregistreerden er
niet zonder meer rechten aan kunnen ontlenen. Daarnaast gelden zij tevens voor
persoonsregistraties die door intemationale organisaties, zoals UNHCR, UNESCO
en het Internationale Rode Kruis, zijn aangelegd. In een in de aanbeveling opgenomen humanitaire clausule is bepaald dat aan deze beginselen kan worden gederogeerd wanneer het doel van de persoonsregistratie is gericht op de bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van de betrokken persoon, of
wanneer dat doel is de verlening van humanitaire hulp.

2.3.2 Artike! 8 EVRM (1950)

2.3.2.1 Inhoud
2.3.2.1.1 Artikel 8, eerste lid: recht op privacy
1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.
2.

Nadat op 10 december 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties was aangenomen, werd in
1949 de Raad van Europa opgericht, met als bijzonder doel de handhaving en
verdere verwezenlijking van de rechten van de mens.30 Ter realisering van deze
doelstelling werd op 4 november 1950 de Europese Conventie ter bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) te Rome ondertekend. Artikel 8 is gebaseerd op art. 12 UVRM en als dan van de door de Conventie
beschermde rechten en vrijheden in Titel I opgenomen.
De reikwijdte van de privacybescherming door middel van art. 8 EVRM is aan
veranderingen onderhevig, onder meer afhankelijk van maatschappelijke en
informatietechnologische ontwikkelingen.11 In 1970 werd het recht op privacy door
de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa omschreven als:
"... the right to live one's own life with a minimum of interference. It concerns private family and home
life, physical and moral integrity. honour and reputation, avoidance of being placed in a false light, nonrevelation of irrelevant and embarassing facts, unauthorised publication of private photographs, protection
against misuse of private communications, protection from disclosure of information given or received by

30 G.J.H van Hoof, De Europese Conventie ter Bescherming van

de Rechten van de Mens en de

Fundamentele Vroheden, in: P. van Dijke.a., a. w. 1991, p. 101.
31 Vergelijk J. de Boer, Art. 8 EVRM Preadvies Nederlandse Juristen

Vereniging 1990. Zwolle 1990, p

7.
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the individual confidentially. Those who, by their own actions, have encouraged indiscrete revelations
„32
about which they complain later on, cannot avail themselves of the right to privacy.

Uit deze omschrijving blijkt nog maar weinig besef van

de gevaren van de

informatietechnologie. Toch kwam daarin relatiefsnel verandering, toen het Com itt
van Ministers van de Raad van Europa in 1973 en 1974 twee Resoluties aannam
welke de privacy van het individu bescherming moesten bieden tegen het gebruik
van elektronische databanken in de private en de publieke sector.33 In 1981 kwam
34
vervolgens het Databeschermingsverdrag van Straatsburg tot stand.
Artikel 8 EVRM is voor het Nederlandse recht vooral van betekenis geweest in de
periode voorafgaande aan de inwerkingtreding van art. 10 van onze Grondwet. Het
begrip 'persoonlijke levenssfeer' heeft door de internationale en Nederlandse rechtspraak met betrekking tot art. 8 EVRM concrete vormen gekregen. Daarbij is ook
nadere invulling gegeven aan het begrip 'informationele privacy':S
In de Leander-zaak bepaalde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens
(EHRM) dat informatie die voorkomt in een geheim politieregister tot het privtleven behoort.16 in het arrest Gaskin oordeelde het Hof dat ook persoonsgegevens
over iemands verblijf in kindertehuizen en pleeggezinnen tot het privt-leven moeten
worden gerekend:7 Het Hof oordeelde voorts in deze zaak dat een verzoek om
toegang tot stukken waarin dergelijke gegevens zijn opgenomen binnen het bereik

van art. 8 EVRM valt, maar de vraag of daaruit een algemeen recht op toegang tot
persoonsgegevens voortvloeit liet het Hof in het midden.18 Ook het telefoongeheim
valt naar de mening van het Hof onder de bescherming van het privt-leven.39 In de
zaak Klass was niet omstreden dat het afluisteren van telefoongesprekken een
inbreuk vormt op art. 8 EVRM, maar ging het om de vraag of deze inbreuk gerechtvaardigd was.

32 Resolutie nr. 428 (1970). Zie ook G. Overkleeft-Verburg, Het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, in: A.K. Koekkoek, W. Konijnenbelt, F.C.L.M. Crijns (red.), Grondrechten, commentaar op hoofdstuk 1 van de herziene grondwet. Nijmegen 1982 (Jeukensbundel), p. 238; P. van Dijk,
G.J H. van Hoof, De Europese Conventie in theorie en praktjk. Nijmegen 1990, p 408; L.F.M.

\Ierhey, Horizontale werking van grondrechten, in het bijzonder van het recht op privacy. Zwolle
1992, p. 200.

33 F.W. Hondius, a. w. 1975, p 64.
34 Zie § 2.5.
35 Zie onder anderen J. de Boer, a w. 1990, p 26 e.v.; L.F.M. Verhey, a w. 1992, p. 201-203.
36 EHRM 26 maart 1987, NJCM-Bulletin 13-2 (1988), p. 148 e.v., m.nt. Th.L. Bellekom.
37 EHRM 7 juli 1989, NJ 1991,659. De Rechtbank Utrecht heeft in een uitspraak van 12 mei 1993
bepaald dat dossierverzamelingen en de bijbehorende kaartsystemen van de Raad voor de Kinderbescherming, als een samenhangende persoonsregistratie in de zin van de WPR moet worden aangemerkt. Zie E. Vunderink, Hoopvolle rechterlijke uitspraak, Privacy en Registratie 1993/3, p. 31.
38 NJCM-Bulletin 14-1 (1989), p. 841-842. Zie ook L.F.M. Verhey, Het recht op inzage in persoonsdossiers.

NJCM-Bulletin 15-2 (1990), p. 214: de aan het Hof voorgelegde klacht had niet primair

betrekking op het feit dat geen inzage was verleend, maar op de daarbij gevoerde procedures. Daarom
lag het voor de hand dat het Hof niet in abstracto op deze vraag inging.
39 EHRM 6 september 1978, zie hierover E.A. Alkema, Klass e.a. tegen de Duitse Bondsrepubliek. Ars
Aequi 1979, p. 327 e.v.
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In de Nederlandse jurisprudentie is vanaf 1984 bij de invulling van het begrip privtleven uit art. 8 EVRM meer aandacht geschonken aan de informationele privacy. In
verschillende rechterlijke uitspraken is onder meer bepaald dat het registreren, het
verstrekken en het openbaren van persoonsgegevens daaronder vallen.40 De Nederlandse rechtspraak heeft mede op basis van art. 8 EVRM erkend dat in beginsel een
rechtstreeks medisch inzagerecht voortvloeit uit het recht op eerbiediging van het
privd-leven.41 Voorts zijn de lichamelijke en geestelijke integriteit en het telefoongesprek door de Nederlandse rechter erkend als aspecten van het privt-leven in de
zin van art. 8 EVRM.42
2.3.2.1.2 Artikel 8, tweede lid: wettelijke beperkingen
1

2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as in
accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests o f national security, public
safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection
of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.

Het tweede lid van art. 8 EVRM biedt een staat de mogelijkheid om de in het eerste
lid geformuleerde grondrechten aan wettelijke beperkingen te onderwerpen. De
gronden waarop dergelijke beperkingen kunnen worden gebaseerd, zijn in het
tweede lid limitatief opgesomd.
Er is sprake van interference wanneer een inmenging in een grondrecht plaatsheeft
waarvan gesteld kan worden dat deze - in casu - een duidelijke aantasting betekent
van hetgeen door burgers in het algemeen als hun persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd.41 Wanneer op die grond een klacht wordt ingediend, heeft deze betrekking
op het feit dat een staat heeft gehandeld en niet dat hij dat heeft nagelaten. Aldus is
in de rechtspraak niet alleen het daadwerkelijk controleren van post en het afluisteren van telefoongesprekken als interference aangemerkt, maar ook het enkele
bestaan van wetgeving die dat toelaat.44 Met betrekking tot persoonsgegevens in een
geheim politieregister, werd zowel het opslaan als het gebruik daarvan als interference beschouwd.45

Uit de woorden by a public authority blijkt dat het tweede lid slechts geldt in de
verhouding tussen burger en overheid en niet in de verhouding tussen burgers onder-

40 Met betrekking tot het registreren: HR 14 februari 1984, AB 1984,289 (Numansdorp), HR 25 oktober
1988, N,/ 1989, 559 en HR 15 september 1989, NJ 1990, 322; het verstrekken: HR 23 mei 1986, NJ
1987, 702 en Vz ARRS 4 maart 1986, AB 1986,404; het openbaren: Hof's-Gravenhage 5 november

1987, N./1988,1010.
Bijvoorbeeld in: Pres. Rb. Amsterdam, 13 juni 1985, KG 1985, 188; Pres. Rb. Utrecht in kort geding,
26 augustus 1986 en de uitspraak in hoger beroep van Hof Amsterdam, 6 augustus 1987, NJ 1988,
567; HR 2 december 1988, NJ 1989, 752.
42 Met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke integriteit: HR 20 september 1976, NJ 1977, 28, HR
20 oktober 1987, NJ 1988. 447 en HR 23 december 1983, NJ 1985, 170; met betrekking tot het
telefoongeheim: HR 10 april 1979, NJ 1979, 374. Zie ook L.F.M. Verhey, a.w. 1992, p. 202-203.
41

43

44
45

J. de Boer, a. w. 1990, p 52.
EHRM 6 september 1978: de zaak Klass.
EHRM 7 juli 1989, NJ 1991,659: de zaak Leander.
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ling.46 Een staat kan in dit verband wel de verantwoordelijkheid dragen voor het
respecteren van de in het eerste lid genoemde grondrechten, inclusief de doorwerking van dit respect in de verhouding tussen burgers onderling. Zo heeft de overheid

bijvoorbeeld ook een positieve verplichting om bepaalde mogelijkheden tot inzage in
een kinderbeschermingsdossier te creeren.47 Het niet bestaan van dergelijke en
andere mogelijkheden tot inzage, kan leiden tot handelingen tussen burgers die
derhalve in strijd zijn met de in het eerste lid geformuleerde grondrechten. Aldus kan
48
nationale wetgeving deze handelingen legitimeren of direct tot gevolg hebben.
De zinsnede in accordance with the law is in het algemeen gericht op de rechtsstelsels van de verschillende staten. De term law wordt daarin ruim opgevat en omvat
ook het ongeschreven recht of common law. In Nederland verstaan we onder dit
begrip de wet in materiele zin. Ook de lagere wetgever mag in ons land derhalve
beperkingen stellen aan de werking van internationale grondrechten. Anders is dit
ten aanzien van art. 10 Grondwet. Op grond daarvan mogen aan het recht op
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer slechts beperkingen worden aangebracht bij of krachtens een wet in formele zin. Het grondwettelijk vereiste dat dit
grondrecht slechts mag worden beperkt op basis van een formeel-wettelijke grondslag, biedt aldus een betere bescherming dan art. 8 EVRM.
Beperking van het grondrecht wordt als necessag in a democratic society beschouwd, wanneer voor de inmenging een dringende maatschappelijke noodzaak
bestaat en de inmenging proportioneel is ten opzichte van het beoogde legitieme
doel.49 Het proportionaliteitsvereiste brengt met zich dat een afweging moet worden
gemaakt tussen het algemeen belang en het belang dat het individu heeft bij bescherming van zijn grondrecht. De nationale overheden hebben in dit verband de beschikking over een ruime beoordelingsvrijheid, de margin Of appreciation.
Uit het bovenstaande volgt dat inbreuken op de EVRM-grondrechten slechts zijn
toegestaan bij overheidswege (interference by apublic authority), welke bij de wet
ZUn voorzien (in accordance with the law) en noodzakelijk zijn in een democratische
samenleving (necessary in a democratic society). Voorts dienen de inbreuken te
worden gelegitimeerd door 66n of meer van de in het tweede lid genoemde doelcriteria: the interests of national security. public safety, the economic well-being of the
country, the prevention of disorder, the prevention of crime, the protection of health,
the protection of morals en the protection of the rights and freedoms of others.In de
jurisprudentie van het Hof zijn de controle van communicatie en de aanleg van een

46 J. de Boer, a.w 1990, p 53.
47 Op grond van de zaak Gaskin, par. 37. Zie J. de Boer, aw. 1990, p. 23.
48 Young, James en Webster 13 augustus 1981, Publications of the European Court of Human Rights,
Series A, 44, NJCM-Bulletin 1982,400 (par. 49); National Union of Belgian Police 27 oktober 1975,
Publications of the European Court of Human Rights, Series A. 19, NJ 1971, 1 (par. 39)-, Chappell 30
maart 1989, Publications ofthe European Court OfHuman Rights, Series A, 152 (par. 51); Soering 7

juli 1989, Publications of the European Court of Human Rights, Series A, 161, NJ 1990,15% en
NJCM-Bulletin 1989,846 (par. 91). Zie J. de Boer, a. w. 1990, p. 54.
49 Handyside l december 1916, Publications of the European Court of Human Rights, Series A,24, NJ
1978,236 (par. 48,49); Muller 24 mei 1988, Publications of the European Court of Human Rights.
Series A, 133, NJCM-Bulletin 1988,666 (par. 36,43). Zie J. de Boer, a. w 1990, p. 56
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geheime persoonsregistratie in de zaken Klass en Leander getoetst aan het criterium
national security. Het criterium public safety is door de Hoge Raad toegepast op de
gedwongen bloedafname door een door het openbaar gezag aan te wijzen arts.50 In
de zaak Gropperas'is in verband met de internationale telecommunicatie door het
Hof getoetst aan het criterium prevention of disorder. in de zaak Klass is door het
Hof voorts de geheime controle van post, telefoon en dergelijke door de staatsveiligheidsdienst getoetst aan the prevention of disorder or crime samen.
De term 'gezondheid' in het criterium protection of health kan betrekking hebben op
de lichamelijke en geestelijke gezondheid van bepaalde individuen, van bepaalde
groepen of van de gehele bevolking. Het criterium is toegepast ten aanzien van
kinderbeschermingsmaatregelen en ten aanzien van de verplichting een bromfiets-

helm en een autogordel te dragen. Het criterium the protection Of the rights and
freedoms of others is door de Hoge Raad gehanteerd bij het gedwongen psychiatrisch onderzoek van een failliet 2 en - in samenhang met het criterium public safety
- bij de in de vorige alinea genoemde gedwongen bloedafname door een door het
openbaar gezag aan te wijzen arts.
Het criterium the economic well-being of the country is door de Hoge Raad gehanteerd met betrekking tot de inzageplicht van art. 49, eerste lid, van de Algemene wet
inzake rijksbelastingen en inzake de controle op de naleving van de Algemene
bijstandswet.53 Voor the protection of morals is het van belang zich te realiseren dat
een conceptie van de morals kan verschillen van tijd tot tijd en van plaats tot plaats.
De bescherming van health or morals is in het verleden wel toegepast op de controle
van de post van gedetineerde landlopers.S4 In de zaak Dudgeon," over wetgeving
met betrekking tot homoseksualiteit, legde het Hof uit dat morals enerzijds de
morele ethos of morele maatstaven van een samenleving als geheel kunnen betreffen
en anderzijds de morele belangen en het welzijn van bepaalde individuen of klassen
van individuen die wegens onrijpheid, geestelijke tekortkoming of staat van afhankelijkheid bijzondere bescherming behoeven. Zo werd in de zaak Handyside
verwezen naar the protection of the morals of the young. Tevens valt hierbij te
denken aan de belangen van kinderen in de strijd tegen kinderpornografie. De
opkomst van een nieuw medium als Internet brengt nieuwe mogelijkheden met zich
ter verspreiding van dergelijk materiaal, hetgeen een bedreiging betekent voor de
rechten en morals van kinderen.56 In dergelijke situaties kunnen de belangen ter

50 HR 20 oktober 1987, NJ 1988,447.
51

Groppera Radio AG, Publications of the European Court of Human Rights, 28 maart 1990, Series A,
173.

52 HR 23 december 1983, NJ 1985, 170
53 HR 10 december 1974, NJ 1975, 178 (pleziervaartuigen), respectievelijk HR 9 januari 1987, N.1 1987,
928 (bespiede bijstandsmoeder).
54 De Wilde, Ooms and Versyp (preliminary questions) 18 november 1970, PubL'ications of the European
Court OfHuman Rights, Series A, 12 en De Wilde, Ooms and Versyp (merits) 18 juni 1971, Publications of the European Court of Human Rights, Series A. 12. Zic 1. de Beer, a.w. 1990, p. 63.
55

Dudgeon, 22 oktober \981, Publications of the European Court of Human Rights. Series A. 45.

56 Vgl. R. van den Hoven van Genderen, J. Nouwt, J.E.J. Prins (red.), Recht op de elektronische
snelweg?! Alphen aan den Rijn/Diegem 1995, p. 129.
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bescherming van de morals samenvallen met het criterium the rights and freedoms of
others.

57

2.3.2.2 Rechtskracht
De vraag naar de doorwerking van internationale grondrechten in het nationale recht,
werd in het verleden verschillend beantwoord. Enerzijds kon men een dualistische
visie hanteren, waarbu men uitging van twee gescheiden rechtssferen: de internationale en de nationale rechtsorde. Internationale rechten en plichten werken in deze
visie pas door in het nationale recht, nadat deze daartoe volgens voorgeschreven
procedures zijn getransformeerd. Anderzijds beschouwde men in de monistische
visie de nationale rechtsorde als onderdeel van de allesomvattende internationale
rechtsorde. In deze visie zijn de nationale autoriteiten in de betrekkingen tot hun
burgers aan het internationale recht gebonden. Het individu kan daaraan ook
58
rechtstreeks rechten en plichten ontlenen.
Door de totstandkoming van de artikelen 65 en 66 (oud) Grondwet, is dit vraagstuk
echter achterhaald. Het huidige art. 93 Grondwet stelt uitdrukkelijk dat bepalingen
van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties, die naar haar
inhoud een ieder kunnen verbinden, verbindende kracht hebben nadat zij zijn
bekendgemaakt. Voorzover dat daaruit voortvloeit, kunnen verdragsbepalingen dus
se(/lexecuting zijn, hetgeen wil zeggen dat de burger zich er, ten overstaan van een
59
rechter, rechtstreeks op kan beroepen.
De Nederlandse rechter mag volgens art. 94 Grondwet een Nederlandse wet buiten
toepassing laten, wanneer deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.
Een soortgelijke toetsing van Nederlandse wetten aan grondrechtbepalingen die in de
Grondwet zijn opgenomen, is daarentegen verboden op grond van art. 120 Grondwet. Voor de toepassing van grondrechten wordt dit tweeslachtige toetsingssysteem
wel als bezwaarlijk beschouwd.60

Daarvan was sprake in de zaak De Wilde, Ooms and Versyp, de zaak 01sson 24 maart 1988,
Publications of the European Court of Human Rights, Series A, 130 en NJCM-Bulletin 1958,362 en
de zwkEriksson 21 juni 1989, Publications of the European Court of Human Rights, Series A, 156
58 P. van Dijk, Het internationate recht inzake de rechten van de mens, in: P. van Dijk e.a., a. w. 1991,
p. 32; C.W. van der Pot Handboek van het Neder/andse smatsrecht, bewerkt door L. Prakke. Zwolle,
57

twaalfde druk 1989, p. 542.
59 Hetgeen is geschied ten overstaan van het EHRM in de hiervoor reeds genoemde zaken: Leander,
Gaskin, Groppera en Klass.In cassatiezaken voor de Hoge Raad onder andere in: HR 14 februari
1984, AB 1984/289 (recreatiewoning Numansdorp); HR 23 mei 1986, NJ 1987/702; HR 9 januari
1987, NJ 1987/928 (Edamse bijstandszaak); HR 6 maart 1987, NJ 1987/1016; HR 16 oktober 1987,
NJ 1988/850 (Driessen/Van Gelder); HR 15 september 1989, NJ 1990/322. Niet voor de Hoge Raad
maar voor een rechter in lagere instantie werd er cen beroep op gedaan in de Koma-zaak: Rb.
Roermond, 12 september 1985, KG 1985/299 en in hoger beroep: Hof's-Hertogenbosch, 2 juli 1986,
NJ 1987/451.

60 E.A. Alkema, a.w. 1991, p. 211. Amba, waar het EVRM ook geldt, beschikt via art. 1.22 van de
Staatsregeling uit 1985 wei over de mogelijkheid om in een concrect geval een bepaling van een
Arubaanse landsverordening wegens strijd met de in hoofdstuk 1 van de Staatsregeling vastgelegde
grondrechten waaronder het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer - niet toe te
-

passen. \10. H.B. van AHer, Van kolonie toi koninkrijksdeel. De staatkundige geschiedenis van de
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2.3.3 Artikel 17 IVBP (1966)
2.3.3.1 Inhoud
1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or
correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation.
2. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

Bij de proclamatie van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, heeft
de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aan de Commissie voor de
Rechten van de Mens de opdracht gegeven een verdrag te ontwerpen om de naleving
van de Universele Verklaring te kunnen garanderen. Hieruit zijn twee verdragen
voortgekomen, te weten het IVESC en het IVBP, welke beide door de Algemene
Vergadering zijn aanvaard op 16 december 1966.
Evenals art. 8 EVRM is art. 17 IVBP gebaseerd op art. 12 UVRM. Een verschil met
art. 12 UVRM is dat in art. 17, eerste lid, IVBP op twee plaatsen de term unlawful
voorkomt. Vergelijken we art. 17 IVBP met art. 8 EVRM, dan valt niet alleen op dat
de reikwijdte zich uitstrekt over meer lid-staten, maar ook dat art. 17 IVBP extra
bescherming lijkt te bieden tegen de aantasting van iemands honour and reputation.
Men kan daar evenwel vraagtekens bij plaatsen, aangezien de bescherming van
iemands eer en goede naam ook tot iemands privt-leven kan worden gerekend.61 Het
begrip privacy of'privt-leven' is als gevolg van maatschappelijke en technologische
ontwikkelingen aan veranderingen onderhevig. De precieze inhoud ervan staat dan
ook niet vast. Artikel 17 IVBP verschaft derhalve geen aanvullende materiele bescherming ten opzichte van art. 8 EVRM.
In art. 17 IVBP komt de term a public authority niet voor, zoals weI het geval is in
art. 8, tweede lid, EVRM. Een verklaring hiervoor is te vinden in het bestaan van art.
2 IVBP, dat de staten die partij zijn bij het IVBP er in het algemeen toe verplicht de
in dit verdrag erkende rechten te eerbiedigen en deze aan een ieder die binnen zijn
grondgebied verblijft en aan zijn rechtsmacht is onderworpen te verzekeren, zonder
daarbij te discrimineren. Deze algemene bepaling heeft betrekking op alle rechten
die in het IVBP zijn opgenomen, zodat deze niet in elke bepaling afzonderlijk nog
eens is opgenomen. De vraag of art. 17 IVBP horizontale werking heeft is niet uit het
artikel als zodanig af te leiden, maar zal aan de hand van het beginsel van horizontale werking door de nationale rechter moeten worden toegekend. Enige richting

Nederlandse Antillen en Aruba Groningen 1994, p. 423. In Nederland is daarover nog slechts
nagedacht. Zie bijvoorbeeld P.B Cliteur, Argumenten voor en tegen constitutionele toetsing,
Nederlands Juristen Blad 1989/38, pp. 1369-1376; W. van Boven, Naar een schendbare wet' , Ars
Aequi 1990/3, pp. 143-150; C.M. Zoethout, Enkele kanttekeningen bij de Nederlandse discussie over

constitutionele toetsing, NJCM-Bulletin 1990/3, pp. 274-285; H. van Maarseveen, Toetsing, een
politick non-probleem?, Nederiands Juristen Blad 1990/17, pp. 625-626; M.L.P. van Houten,
Constitutionele toetsing van wetgeving, in H.A.M. Backx e.a., Recht doen door welgeving. Feestbundel aangeboden aan E.M.H. Hirsch Ballin, Zwolle 1990, pp. 293-303; J.E. Goldschmidt, Kroniek
staatsrecht, Nederlands Juristen Blad 1991/14, pp 585-592; J. van der Hoeven, Toetsen aan de
Grondwet. Hoe en door wic?, Nederlands Juristen Blad 1991/19, pp. 784-787.
61 G. Overkleeft-Verburg, a. w. 1982, p. 242; J. de Boer, a. w. 1990, p. 15; L.F.M. Verhey, a.w. 1992,
p. 203.

INTERNATIONALE BESCHERMING VAN INFORMATIONELE PRIVACY

29

hiervoor geeft de algemene bepaling in art. 5, eerste lid, IVBP wei aan. Daarin staat
dat geen bepaling uit het IVBP zodanig mag worden uitgelegd "als zou zij voor een
Staat, een groep of een persoon het recht inhouden enige activiteit te ontplooien of
enige daad te verrichten, die ten doel heeft de rechten en vrijheden welke in dit
Verdrag zijn erkend, te vernietigen of deze rechten en vrijheden meer te beperken
i, 62
dan bij dit Verdrag is voorzien .
Met het begrip law dat zowel in art. 17 IVBP als in art. 8 EVRM is gehanteerd
Carbitrary or unlawful interference versus interference ... in accordance with the

law), wordt hetzelfde bedoeld: wet in materiele zin.
2.3.3.2 Rechtskracht
Evenals art. 8 EVRM heeft art. 17 IVBP, op grond van art. 93 Grondwet, directe
werking in de Nederlandse rechtsorde. Ook op deze self-executing bepaling kan
derhalve voor de rechter een beroep worden gedaan. De beperkingscriteria arbitrary
en unlawful zijn evenwel vager dan de doelcriteria zoals die zijn vermeld in art. 8,
tweede lid, EVRM. Artikel 8 EVRM biedt daarmee de burger meer duidelijkheid
omtrent de reikwijdte van de bescherming. Dit kan een oorzaak zijn van het feit dat
art. 17 IVBP in de Nederlandse jurisprudentie nog geen zelfstandige betekenis heeft
63

gekregen.

De sanctiesystematiek van het EVRM en het IVBP kent voorts een belangrijk
verschil. Het EVRM voorziet in toetsing door een onafhankelijke internationale
rechter, te weten het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Het IVBP kent
daarentegen slechts een rapportagesysteem dat is gericht op conciliatie tussen staten
65
via het Comitd voor de rechten van de mens 4 of via een Conciliatiecommissie.
Voor de burger biedt deze systematiek zeker minder rechtsbescherming dan die
welke door het EVRM wordt geboden. Dit bezwaar doet zich echter niet voor bij
toetsing door de Nederlandse rechter van binnen het Koninkrijk geldende wettelijke
voorschriften aan een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten
van volkenrechtelijke organisaties, op grond van art. 94 Grondwet.66

2.4 OESO-privacyrichtlijn (1981)
de OESO-privacyrichtlijn dienen we ons te realiseren dat de
is
gericht op het bevorderen van economische samenwerking
OESO voornamelijk

Bij het bespreken van

tussen lid-staten. Op economisch gebied vindt geregeld internationale uitwisseling
van persoonsgegevens plaats. Met het oog daarop heeft de OESO door middel van
de
de privacyrichtlijn het grensoverschrijdend gegevensverkeer willen bevorderen en

62 Wanneer een rechter een nationaal wettelijk voorschrift niet verenigbaar acht met een ieder verbindendie wettelijke voorschriften niet van
de bepaling van - in casu - het IVBP, dan kan hij besluiten dat
toepassing zijn op grond van art. 94 Gw
63 L.F.M. Verhey, a. w. 1992, p 205.

64 Artikel 28 IVBP.
65 Artikel 42 IVBP.
66 G. Overkleeft-Verburg, a w 1982, p. 243; M G. Bockhorst, Artikel 94, in: Akkermans/Kockkoek, De
Grondwet. Een artike/sgewils commentaar. Zwolle 1992 (tweede druk), p. 873 e.v.
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creatie van onnodige obstakels daarbij zoveel mogelijk willen vermijden. De OESO
acht dit van belang voor de ontwikkeling van economische en sociale relaties tussen
de lid-staten.67
Sinds 1969 toont de OESO reeds belangstelling voor het gebruik van computers en
de mogelijke gevolgen daarvan. In dat jaar startte een Group OfExpens, het Data
Bank Panel, een onderzoek naar privacy-aspecten in verband met geautomatiseerde
gegevensverwerking in de publieke sector. In 1978 richtte de OESO een nieuwe

Group of Experts on Transborder Data Barriers and Privacy Protection op, onder
voorzitterschap van M. Kirby die daarbij werd geassisteerd door Dr. Peter Seipel.
Deze Group of Experts kreeg als opdracht richtlijnen te ontwikkelen ten aanzien van
het grensoverschrijdend verkeer alsmede de bescherming van persoonsgegevens en
privacy. Op basis daarvan diende de nationale wetgeving van de lid-staten geharmoniseerd te kunnen worden, zonder dat daardoor in een later stadium de totstandkoming van een internationaal verdrag zou worden belemmerd. De Group of Experts
verrichtte haar werkzaamheden derhalve in nauwe samenwerking met de Raad van
Europa en de Europese Gemeenschap.68 Overigens erkende men toen al dat de
toename van grensoverschrijdend verkeer van persoonsgegevens niet beperkt blijft
tot de lid-staten. Daarom wilde men de richtlijn tevens onder de aandacht brengen
van landen die geen OESO-lid zijn en van relevante andere internationale organisaties.69

Mede gelet op het toenemende aantal internationale datanetwerken, richtte de OESO
een tweetal fundamentele rechtsbeginselen: (1) de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en (2) het vrije verkeer van gegevens.
Door middel van de privacyrichtlijn heeft de OESO getracht een evenwicht te vinden
tussen deze twee concurrerende beginselen. Daarbij richtte zij zich op het volledig
kunnen benutten van moderne informatietechnologische ontwikkelingen, waaraan
evenwel voorzover nodig grenzen kunnen worden gesteld.'0 Zij realiseerde zich dat
het in balans houden van tegenstrijdige belangen een delicate zaak is, die zij niet
eens voor altijd kon regelen. 71
Deze verschillende belangen corresponderen met het bestaande verschil in rechtsculturele opvattingen ter zake van het omgaan met informatie. Zo kent men bijvoorbeeld in de Europese benadering prioriteit toe aan de bescherming van persoonsgegevens en privacy, terwijl in de Noordamerikaanse opvattingen de toegang tot en de
openbaarheid van informatie prevaleren.72 Het gaat hierbij dus niet zozeer om het

zich in haar privacyrichtlijn op

67 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Guidelines on the Protection of
Privacy and Transborder Flows of Personal Data. Parijs 1981, p. 8.

68 OECD-Guidelines, Explanatory Memorandum, p. 20.
69 Idem, p. 23.
70 Idem, p. 16.
71 Zoals in de jaren negentig de bestrijding van fraude steeds vaker prevaleert in verhouding tot de
bescherming van de informationele privacy.
72 Het primaat van het vrije gegevensverkeer kan men afleiden uit de First Amendment to the Constitution van de Verenigde Staten. R. Pipe, Developments within OECD and its Member Countries, in P
Hewitt (ed.) Computers, Records and the Right to Privacy. Purley (UK) 1979, p. 109; M. Briat,
Personal Data and the Free Flow of Information, in P. Hansen et al, Freedom of Data Flows and EEC
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aanbrengen van een rangorde in de twee genoemde belangen, als wel om het
bereiken van overeenstemming op dit punt in twee verschillende rechtsculturen.
Naast een inhoudelijk verschil, bestaat er tevens een verschil in benadering van het
probleem. De anglo-amerikaanse is een meer curatieve benadering, terwijl de
continentale benadering meer prescriptief van aard is.
De OESO-privacyrichtlijn bevat een raamwerk waarbinnen zowel de bescherming
als het grensoverschrijdend verkeer van persoonsgegevens71 worden gewaarborgd.
Een belangrijk onderdeel daarvan vormen de grondbeginselen van de bescherming
van persoonsgegevens. Met betrekking tot de voorwaarden waaronder persoonsgegevens mogen worden verwerkt, zijn dit:

1. Collection Limitation Principle:
2. Data Quality PrincipleS
3. Purpose Specification Principle;
4. Use Limitation Principle.

Als verplichtingen van de voor

de gegevensverwerking verantwoordelijken en

rechten van individuen gelden:

5. Security Safeguards Principle',
6. Openness Principle',

1. Individual Participation Principle:
8. Accountability Principle.
Deze beginselen nemen in dit onderzoek een centrale plaats in doordat ze tezamen
het toetsingskader vormen voor de beoordeling van de vraag in hoeverre de bepalingen uit de WPR en WGBO, voorzover die van betekenis zijn voor de medische
informationele privacy, daaraan voldoen. Als zodanig komen zij in hoofdstuk 3 van
dit boek uitgebreid aan de orde. We komen dezelfde beginselen ook tegen in het
Verdrag van Straatsburg, dat in de volgende paragraaf wordt besproken.

2.5 Verdrag van Straatsburg (Conventie nr. 108,28 januari 1981)
2.5.1 Het algemene databeschermingsverdrag
De Parlementaire Assemblde van de Raad van Europa richtte reeds in 1968 een
aanbeveling tot het Comit6 van Ministers met het verzoek te onderzoeken in hoeverre het EVRM en het nationale recht van de lid-staten voldoende bescherming boden
aan het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, in het licht van de

Law. (Proceedings of the 2nd CELIM Conference.) Deventer-Boston 1988, p. 48, M Kirby, Legal
Aspects of Transborder Data Flows. Computer/Law Journal 1991/2, p. 237.
73 Het handelt hier eerder om de bescherming van persoonsgegevens dan om de bescherming van de
privacy, aangezien het hier niet gaat om privacy aspecten in verband met bijvoorbeeld het gebruik van
verborgen camera's, fysieke mishandeling

of smaad.
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nieuwe ontwikkelingen in wetenschap en techniek.74 Dit resulteerde in de aanvaarding door het Comit6 van Ministers van een tweetal resoluties in 1973 en 1974,
betreffende de bescherming van persoonsgegevens in de particuliere en de publieke
sector.75 Als vervolg daarop kwam op 28 januari 1981 te Straatsburg het Verdrag tot
bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van
persoonsgegevens (Verdrag van Straatsburg) tot stand.76 Dit verdrag wordt weI
beschouwd als een uitwerking van het begrip privd-leven als bedoeld in art. 8
EVRM. Het legde daarmee de basis voor de erkenning van het recht op bescherming
van persoonsgegevens als een fundamenteel mensenrecht.77
Zoals uit de preambule blijkt, achtte de Raad van Europa het noodzakelijk dat de
fundamentele waarde van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en die van
het vrije verkeer van informatie tussen de volkeren met elkaar in
overeenstemming
worden gebracht. De kern van het verdrag vormt hoofdstuk II, dat de grondbeginselen van gegevensbescherming bevat. Hoofdstuk III (art. 12) regelt het grensoverschrijdend verkeer van gegevens. Tussen de verdragsluitende staten mogen daaraan
geen beperkingen worden gesteld, "louter om wille van de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer". De verdragsluitende staten zijn volgens art. 4 van het
verdrag verplicht om uiterlijk op het tijdstip waarop het verdrag voor hen in werking
treedt, in het interne recht uitvoering te geven aan de grondbeginselen van
gegevensbescherming. Alle verdragsluitende staten bieden aldus een gelijkwaardige
vorm van gegevensbescherming, waardoor er in principe geen beperkingen aan het
grensoverschrijdend gegevensverkeer nodig zijn. De verdragsluitende staten vormen
tezamen als het ware een Equivalent Protection Club.18 Beperkingen aan de grensoverschrijdende verstrekking van persoonsgegevens mogen ook niet worden gesteld,
indien deze plaatsvindt naar derde landen die geen lid-staten zijn, maar die wel een
79
gelijkwaardige gegevensbescherming kennen.
Er zijn enkele verschillen tussen de OESO-privacyrichtlijn en het Verdrag van
Straatsburg te constateren. Het Verdrag van Straatsburg heeft, anders dan de OESOprivacyrichtlijn, wei juridisch bindende werking. De verdragsbepalingen zijn

74 Recommendation No. 509(1968), 31 januari 1968. Zie F.W. Hondius, Emerging Data Protection in
Europe. Amsterdam 1975, p. 65 en Kamerstukken U, 1988-1989,21 093, nr. 3, p. 1.

15 Council of Europe, Resolution (73)22 On the protection of the privacy of individuals vis-6-vis
electronic data banks in the private sector,· Council of Europe, Resolution (74)29 On the protection of

the pri·vacy of individuals vis-a-vis electronic data banks in the public sector. Zie F.W. Hondius, a.w.
1975, p. 63-69.
76

Trb. 1988,7.

L. Early, Data Protection in European Countries and the Consequences of the Internal Market 'Europe
1992' for Privacy Protection, in V.A. de Pous (red.), De IFetpersoonsregistraties: heden en toekomst.
's-Gravenhage 1990, p. 69.
78 R.P. Jay, Transborder Data Flows. New Law Journal 1991, p. 242.
79 Zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten, alwaar men sinds 1974 de federale Privacy Act kent. Daar
komt bij dat de Verenigde Staten lid zijn van de OESO en derhalve is ook de OESO-privacyrichtlijn,
welke inhoudelijk veel overeenkomsten vertoont met het Verdrag van Straatsburg, daarop van
toepassing.
77
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weliswaar niet self-executing, maar verplichten de verdragsluitende staten wel tot
80
implementatie van de gegevensbeschermingsbeginselen in hun nationale recht.
Voorts kan men uit de titel van het verdrag afleiden dat de daarin opgenomen
- anders dan de bepalingen uit de OESO-privacyrichtlijn - uitsluitend
bepalingen
gelden voor geautomatiseerd verwerkte persoonsgegevens. Dit is evenwel niet per
definitie het geval, aangezien de verdragsluitende partijen door middel van een
verklaring kunnen aankondigen dat de grondbeginselen van gegevensbescherming
ook op niet-geautomatiseerd verwerkte persoonsgegevens zullen worden toegepast:'
Daarnaast kunnen verdragspartijen bij de aanvaarding een verklaring afleggen op
zal
grond van art. 3 van het verdrag, waarin wordt aangegeven dat het verdrag niet 82
worden toegepast op bepaalde categorieen geautomatiseerde persoonsregistraties.
Hoewel de grondbeginselen van gegevensbescherming in de OESO-privacyrichtlijn
op enkele plaatsen in andere bewoordingen zijn weergegeven dan die welke in het
Verdrag van Straatsburg worden gebezigd, komen zij voor het overige inhoudelijk
zo goed als volledig met elkaar overeen.
Hoofdstuk V van het Verdrag van Straatsburg (artikelen 18-20) bevat bepalingen
83
aangaande de Adviescommissie of Raadgevend Comita in verband met het verdrag.
Daarmee is het institutionele raamwerk nader uitgewerkt. Elke partij bij het verdrag
kan een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger daarin aanwijzen.s4 Lid-staten die
(nog) geen verdragspartij zijn kunnen zich door een waarnemer in de Adviescommissie laten vertegenwoordigen. De Adviescommissie kan onder meer voorstellen doen
ter verbetering van de toepassing van het verdrag, of tot wijziging daarvan, alsmede
op verzoek van een verdragspartij een oordeel geven betreffende de toepassing
85
ervan. De Adviescommissie komt ten minste eenmaal per twee jaar bijeen.
Zoals uit de aard van de organisaties voortvloeit, is de kring van bij de Raad van
Europa aangesloten landen een andere dan die van de landen die lid zijn van de
OESO. Het lidmaatschap van de Raad van Europa staat open voor de Europese
staten die de beginselen van de rechtsstaat aanvaarden en die de fundamentele
rechten van de mens beschermen.86 Sinds de toetreding van OekraYne en de voorma-

80 De reikwijdte van de OESO is ruimer dan die van de Raad van Europa: behalve de Westeuropese
landen zijn bijvoorbeeld ook Australie, Nieuw-Zeeland, Japan, Canada en de Verenigde Staten lid van
de OESO. Zie ook F.W. Hondius, De meuwe privacywet en zijn internationale kader. Informatie en
informatiebeleid 198812, p 34
81 Anno 1990 had alleen Frankrijk een verklaring afgelegd dat het verdrag ook zou worden toegepast op
niet geautomatiseerde persoonsregistraties. Zie: Kamerstukken Ii, 1989-1990,21 093, nr. 5, p. 3. De
reikwijdte van de grondbeginselen kan zich bovendien uitstrekken tot verbanden van natuurlijke
Datenpersonen, zoals vennootschappen, verenigingen en stichtingen. R. Schweizer, Europaisches
schutzrecht - Was zu tun bleibt. Datenschutz und Datensicherung 1989/11, pp. 542-546.
82 Zoals Nederland dat heeft verklaard ten aanzien van persoonsregistraties als bedoeld in art. 2, eerste,
tweede en derde lid, onderdelen b en c, alsmede art. 54, vierdelid, WPR. Zie S/b. 1991,654.
83 F.W. Hondius, a w. 1988, p. 34; R. Schweizer, a w. 1989, p. 544; Kamerstukken Il, 1989-1990,

21 093, nr 5, p 3.
84 In de praktijk zijn dat over het algemeen ambtenaren. Zie ook Kamerstukken

11,

1989-1990,21 093, nr.

5, p. 3

85 Artikel 20, eerste lid, Verdrag van Straatsburg. Zie ook F.W. Hondius, a w 1988, p. 34-35.
te Londen, art. 3 Statuut
86 Verdrag tot oprichting van de Raad van Europg ondertekend op 5 mei 1949
van de Raad van Europa, Trb. 1992,111.
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lige Joegoslavische republiek Macedonie in november 1995, waren 38 landen lid van
de Raad van Europa. Van hen hadden in 1994 Frankrijk, Noorwegen, Zweden,

Spanje, Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk, Denemarken, Ierland, IJsland, Finland,
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannie en Noord-Ierland (mede van toepassing verklaard op het eiland Man), Portugal, Slovenie, Belgie en het Koninkrijk der
Nederlanden (voor Nederland) het Verdrag van Straatsburg bekrachtigd, aanvaard of
goedgekeurd.87 Naast de coordinatie van de ontwikkelingshulp van de rijke landen
aan de Derde Wereld, is de OESO vooral gericht op het bevorderen van de economische samenwerking tussen de aangesloten landen. Daarbij speelt ook de internationale uitwisseling van persoonsgegevens in toenemende mate een belangrijke rol.
Derhalve is het van belang dat ook OESO landen die geen lid zijn van de Raad van
Europa kunnen toetreden tot het Verdrag van Straatsburg. 88
Het Verdrag van Straatsburg is dusdanig algemeen van aard, dat daarin nauwelijks
concrete antwoorden kunnen worden gevonden op gedetailleerde privacyvraagstukken. Voor verschillende toepassingsgebieden is de Raad van Europa zijn lid-staten te
hulp gekomen door diverse op specifieke onderwerpen gerichte Aanbevelingen uit te
vaardigen. Hieronder wordt ingegaan op enkele van die Aanbevelingen, voorzover
die voor het onderwerp van deze studie relevant zijn.

2.5.2 Aanbeveling R(83)10 ter bescherming van persoonsgegevens gebruikt voor
wetenschappelijk onderzoek en statistiek (23 september 1983)

Recommendation No. R(83)10 van het Comitd van Ministers van de Raad van

Europa inzake de Protection of personal data used for scientific research and
statistics, werd op 23 september 1983 aangenomen.8' Een van de overwegingen die
daaraan ten grondslag lag betrof het streven naar een evenwicht tussen het belang
van wetenschappelijk onderzoek en statistieken aan de ene kant en de noodzaak tot
bescherming van personen in verband met geautomatiseerde gegevensverwerking
aan de andere kant.90 De aanbeveling bevat een tiental voornamelijk procedurele
bepalingen.
De reikwijdte strekt zich uit over het gebruik van persoonsgegevens voor
wetenschappelijk onderzoek en statistiek in de publieke en de particuliere sector en
staat los van de vraag of deze gegevens geautomatiseerd of handmatig worden

87 Council of Europe Progress Report on Data Protection. Transnational Data and Communications
Report November/December 1994, pp 33-34.
88 Artikel 23 van het Verdrag van Straatsburg bepaalt uitdrukkclijk dat het Comitt van Ministers van de
Raad van Europa iedere staat die geen lid is van de Raad van Europa kan uitnodigen tot het verdrag toe
te treden. Dit vloeit voort uit de omstandigheid dat het Verdrag van Straatsburg is opgesteld als een
'open' verdrag in nauwe samenwerking met de OESO en de niet-Europese lid-staten daarvan:
Australie , Canada, Japan en de Verenigde Staten. Bij het ontwerpen van art. 23 had men vooral deze
landen op het oog. Zie Explanatog Report, pp. 9 en 27. Een overzicht van dc lid-staten van de Raad
van Europa is te vinden in Union of International Associations (ed.), Yearbook of International
Organizations. Vol \, 1995/96. Munchen etc. 1995, pp. 343-344.
89 Verwacht wordt dat het Comitd van Ministers eind 1996 een nieuwe aanbeveling inzake het gebruik
van persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek zal aannemen.
90 Explanatory Memorandum, p. 6
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verwerkt.91 Onder personal data verstaat men tot individuele personen herleidbare
gegevens, waarvan evenwel geen sprake is wanneer daarvoor een onevenredige
hoeveelheid tijd, geld en mankracht nodig is.92 De lid-staten kunnen de bepalingen
van deze aanbeveling echter ook toepassen op groepen van personen, verenigingen,
stichtingen, bedrijven en andere organisaties, ongeacht de vraag of zij rechtspersoon-

lijkheid bezitten.91
De aanbeveling bepaalt dat in elk onderzoeksproject waarbij gebruik wordt gemaakt
van persoonsgegevens de informationele privacy van individuen behoort te worden
gerespecteerd. Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek dient zoveel mogelijk
94
met geanonimiseerde gegevens te geschieden.
Aan eenieder die ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek gegevens over
zichzelf beschikbaar stelt, dient voldoende informatie te worden gegeven over de
aard van het onderzoek, het doel ervan en de naam van de persoon of organisatie die
het onderzoek verricht. Voorzover degene om wiens gegevens wordt verzocht niet
verplicht is deze te verstrekken, dient deze erop te worden gewezen dat hij een
zodanige verplichting niet heeft. Bijzondere bescherming verdienen personen van
wie gegevens worden verzameld. maar die niet in staat zijn tot een redelijke waardering van hun belangen of die niet in staat zijn in vrijheid toestemming daartoe te
verlenen.w Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan geestelijk gehandicapten,
psychiatrische patienten en demente ouderen. De bijzondere beschermingsmaatregekunnen
len, zoals het vereiste van toestemming door een vertegenwoordiger,
96
van
in
worden
beroepsorganisaties.
getroffen gedragsregels
bijvoorbeeld
Persoonsgegevens die zijn verzameld voor wetenschappelijk onderzoek mogen niet
voor enig ander doel worden gebruikt,97 Deze gegevens mogen vooral niet worden

91

Artikel 1 1.

92 Artikel 1.2. Vergelijk ook de Memorie van Toelichting bij de WPR: Kamerstukken ji 1984-1985,19
095, nr. 3, p. 35.

93 Artikel 1.3
94

Artikel 2.

95 Artike! 3.
96 Het Nederlandse recht kent als mogelijke vertegenwoordigers van incompetente meerderjarigen de
door de rechter benoemde wettelijke vertegenwoordiger (bijvoorbeeld curator o f mentor), de persoonlijk gemachtigde en de niet-benoemde plaatsvervanger op grond van de WGBO (art 7:465 BW). De
huidige KNMG-richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens (iuni 1995) bevatten geen
Wei bevat
specifieke regels over het gebruik van medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek

het model-privacyreglement van de NRV (1995) in art. 6 regels over de vertegenwoordiging van
minderjarige en incompetente meerderjarige patienten en in art. 8.5 een regeling voor de verstrekking
van persoonsgegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek, waarin bovendien
wordt verwezen naar de gedragscode gezondheidsonderzock van de Raad voor Gezondheidsonderzoek
en de Stichting Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen.
97 Artikel 4.1. In de medische sector komt het nogal eens voor dat bepaalde onderzoeksprojecten
resultaten opleveren die voor de behandeling van patienten van belang kunnen zijn. Niettemin dienen
de onderzoekgegevens en de medische behandelingsgegevens in beginsel functioneel gescheiden te
blijven. Zo'n functionele scheiding zal echter niet altijd houdbaar zijn, bijvoorbeeld bij onderzoek naar
de oorzaken van hart- en vaatziekten of bij kankerregistraties: onderzoeksprojecten op dit terrein
kunnen - en moeten misschien wei - vergezeld gaan van een therapeutische behandeling van de
betrokkenen. Met de toestemming van de betrokkenen bij het onderzoek is het toelaatbaar de
ondermekgegevens voor behandelingsdocleinden te gebruiken. Daar het doel in zo'n geval mede kan

36

HOOFDSTUK 2

gebruikt bij het nemen van beslissingen die de betrokkenen direct aangaan, tenzij dit
uit het onderzoek voortvloeit of geschiedt met instemming van de betrokkene. Onder
bepaalde voorwaarden kan het toegelaten worden dat met de eerder verzamelde
gegevens ook ander wetenschappelijk onderzoek wordt verricht. Ook is het toegestaan dat publiekrechtelijke of particuliere instanties de persoonsgegevens die zij
voor administratieve doeleinden hebben verzameld gebruiken voor eigen onderzoeksdoelen. Dergelijke instanties mogen voorts uitsluitend persoonsgegevens
verstrekken voor onderzoeksdoelen met toestemming van de betrokkene of in
overeenstemming met het nationale recht.98
Onderzoekers dienen op grond van art. 5 van de aanbeveling toegang te kunnen
hebben tot openbare bevolkingsregisters, waardoor zij, met inachtneming van
eventuele wettelijke beperkingen, de beschikking kunnen krijgen over persoonsgegevens zoals: namen, adressen, geboortedata, geslacht en beroep.
Een lid-staat mag een betrokkene beperken in diens recht op inzage en verbetering
van gegevens, wanneer de gegevens uitsluitend voor statistiek of ander wetenschappelijk onderzoek worden verzameld en bewaard, wanneer de resultaten daarvan niet
direct tot individuele personen herleidbaar zijn en wanneer adequate beveiligingsmaatregelen zijn getroffen ter bescherming van de privacy. Dergelijke beperkingen
mogen echter niet worden opgelegd, wanneer de betrokkene een aantoonbaar
specifiek belang heeft dat bescherming verdient. Daarbij kan worden gedacht aan
onderzoek dat zich richt op bepaalde personen, waarvan sprake is bij biografisch
onderzoek, of wanneer gelet op het beperkte aantal personen waarop het onderzoek
zich richt, de anonimiteit daarvan in de praktijk niet bestaat.9 Volgens art. 7 van de
aanbeveling moeten in het kader van onderzoeksprojecten technische en
organisatorische maatregelen worden genomen, gericht op de beveiliging en het
vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens.
Persoonsgegevens die zijn gebruikt bij het onderzoek mogen niet in herleidbare
vorm worden gepubliceerd, tenzij de betrokkenen daarvoor toestemming hebben
gegeven en

too

wanneer dit

in

overeenstemming is met de waarborgen die zijn

opgenomen in het nationale recht. Met betrekking tot elk onderzoeksproject dient
voorzover mogelijk te worden bepaald of na afronding van het onderzoek de
persoonsgegevens vernietigd, geanonimiseerd of bewaard zullen worden en onder
welke voorwaarden. De aanbeveling stelt geen beperkte bewaartermijn omdat,
anders dan in het geval gegevens worden verzameld voor een bepaald te verwezenlijken doel, dergelijke regels ten aanzien van het gebruik voor wetenschappelijk
onderzoek niet toepasselijk worden geacht. Onderzoek is immers een continu proces,

zijn gericht op verbetering van de lichamelijke of geestelijke gesteldheid, zal de toestemming door de
betrokkenen in de meeste gevallen ook worden gegeven. Zie Erphmatog Memorandum, p. 18.
98 Artikelen 4.1 tot en met 4.4.
99 Artikel 6. Zie ook Explanatory Memorandum, p. 21.
100 Artikel 8.1 spreekt van: " given ... consent and in conformity with other safeguards laid down by
domestic law". Opmerkelijk is het verschil met art. 4.4, waar met het oog op de verstrekking door
publiekrechtelijke of particuliere organisaties van gegevens ten behoeve van wetenschappelijk
onderzoek, wordt gesproken van: "... with the consent of the person concerned or in accordance with
other safeguards laid down by domestic law" (cursiveringen van mij, SN).
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waarin zelfs nadat een bepaald doel is bereikt de gegevensvermmeling waardevol
kan blijven voor vervolgonderzoeken:0' Wanneer zij bewaard blijven dan geschiedt
dat evenwel met inachtneming van adequate beveiligingsmaatregelen.
Tenslotte wordt bepaald dat, met het oog op mogelijke conflicterende belangen die
geen juridische oplossing toelaten, een instantie uit de wereld van het wetenschappelijk onderzoek dient te bestaan die dergelijke conflicten, onverminderd de bestaande
rechterlijke voorzieningen, weet op te lossen.'02 Voor ons land kan in dit verband
wellicht de zojuist genoemde Raad voor Gezondheidsonderzoek een rol van betekenis spelen.

2.5.3 Aanbeveling R(87)23 over ziekenhuis-informatiesystemen

Het Comitt van Ministers van de Raad van Europa aanvaardde op 22 oktober 1987
Recommendation No. R(87)23 of the Committee of Ministers to Member States on
Hospital Information Systems. Daarin worden de regeringen van de lid-staten van de
Raad van Europa aangespoord tot het ontwikkelen van ziekenhuis-informatiesystemen, zoveel mogelijk uniform en gestandaardiseerd, waarbij gebruik wordt gemaakt
van de Minimal Basic Data Set (MBDS)'

van de EG en van het door Fetter en

Thompson ontwikkelde patientenclassificatiesysteem op basis van diagnose-relatiei ) 104
groepen (DRG s).
Aan deze aanbeveling ligt een aantal overwegingen ten grondslag. In de meeste lidstaten worden reeds computer-ondersteunde ziekenhuis-informatiesystemen gebruikt.
In veel lid-staten bestaan bovendien plannen om verschillende van die systemen met
elkaar te integreren. Opvolging van deze aanbeveling zou een einde moeten maken
aan het bestaande gebrek aan universele standaardisatie- en codificatiesystemen.
Naar verwachting kunnen uniform ingerichte en gestandaardiseerde ziekenhuisinformatiesystemen het beheer en het bieden van medische zorg bevorderen, alsmede
maken. Dit
regionale en internationale vergelijking van medische zorg mogelijk
wordt bevorderd doordat thans reeds in veel lid-staten de MBDS wordt gehanteerd
als basis voor de informatiesystemen.

101 Artikel 9. Zie ook Explanatory Memorandum, p. 22. Ook in art. 10.2 van

de

Aanbeveling ter

de medische wetenschap
bescherming van medische gegevens wordt bepaald dat in het belang van
medische gegevens langer bewaard mogen blijven dan voor het oorspronkelijke doel noodzakelijk is.
Zie hierna in § 2.5.6.
102 Artikel 10.
103 De volgende dertien items moeten daarbij in elk geval worden gehanteerd: (1) ziekenhuisidentificatie,
(2) patientnummer, (3) geslacht, (4) leeftijd, (5) burgerlijke staat, (6) woon- of verblijfplaats, (7)
maand en jaar van opname, (8) duur van de opname, (9) ontslagstatus, (10) hoofddiagnose, (11)
andere diagnosen, (12) chirurgische en verloskundige verrichtingen, en (13) andere relevante
verrichtingen. Zie J.H. van Bemmel, J.L. Willems (red.), Handboek medische informatica UtrechUde behandelende arts, alsmede
Antwerpen 1989, p. 121, die voorts nog noemen: de identificatie van
de
zorgverzekering.
zijn
en
patient
over
bepaalde bijzonderheden
104 Na een eerste codering van ontslagdiagnosen kunnen patienten in 23 hoofdgroepen worden ingedeeld.
Door nadere opsplitsingen op basis van al dan niet verrichte operaties en andere varianties, werd
uiteindelijk een indeling in 467 DRG's bereikt
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Bij de opstelling van deze aanbeveling was men zich bewust van de noodzaak tot
bescherming van de informationele privacy van personen wier persoonsgegevens in

ziekenhuis-informatiesystemen worden opgeslagen, vooral wanneer het de opslag
van gevoelige persoonsgegevens betreft. In dat verband wordt er in de aanbeveling
uitdrukkelijk gewezen op het bestaan van het Verdrag van Straatsburg, alsmede op
Aanbeveling R(81)1 inzake de regulering van geautomatiseerde medische databanken'05 en de in de vorige paragraaf besproken Aanbeveling R(83)10 betreffende de
bescherming van persoonsgegevens die worden gebruikt ten behoeve van het
verrichten van wetenschappelijk onderzoek en statistiek.
De aanbeveling verlangt van de lid-staten maatregelen met betrekking tot een viertal
onderwerpen: de ziekenhuis-informatiesystemen,'06 de MBDS,m het groeperen van
patienten en van DRG's108 en de intemationale samenwerking. 109 Van de lid-staten
wordt verwacht dat zij het gebruik van medische-informaticatoepassingen door
managers en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg stimuleren. Voorts dienen
zij computer-ondersteunde (interactieve) informatiesystemen, bestaande uit zowel
medische als andere gegevens, te implementeren en daarvan gebruik te maken ter
bevordering van het management, de planning en administratieve taken. Deze
systemen dienen bovendien de handhaving mogelijk te maken van standaarden voor
de kwaliteit van de te verlenen zorg, alsmede de evaluatie van de medische zorgverlening en de optimalisering van de productiviteit daarvan in de lid-staten. Ook de
bewustwording van de noodzaak tot vertrouwelijkheid en beveiliging met betrekking
tot medische gegevens behoort tot de taken van de lid-staten.
De lid-staten worden geacht te bevorderen dat de MBDS de basis vormt voor het
opnemen van medische gegevens in ziekenhuis-informatiesystemen. Dezelfde
basisgegevens dienen voorts te worden gebruikt bij epidemiologisch en klinisch
onderzoek, alsmede voor vergelijkingen op internationaal niveau. Daarnaast dienen
de lid-staten te zorgen voor een betrouwbare classificatie van ziekten en procedures,
voorzover die nog niet in de taal van de betreffende lid-staat beschikbaar zijn.
Eveneens dient betrouwbare informatie daaromtrent landelijk beschikbaar te zijn.
Voorts dient men de standaardisatie van het verzamelen en verwerken van gegevens,
alsmede de interpretatie en het gebruik daarvan in medische dossiers te garanderen.
Tevens moet men met het oog op het belang van nieuwe concepten in de informatiesystemen en op het gebrek aan opleiding van medisch personeel op dit terrein,
zorgen voor voldoende onderwijsprogramma's op universitair, professioneel en
institutioneel niveau.
De lid-staten dienen ontwikkelingen te stimuleren die zijn gericht op het groeperen
van patienten, waardoor medici en para-medici in staat zijn met elkaar te communiceren en waarbij men kan zijn gericht op verschillende doelen samenhangend met de
gespreide verantwoordelijkheden in het stelsel van de zorgverlening (zoals de

105 Zie § 2.5.6.
106 Hoofdstuk A: artikelen 1 tot en met 5.
107 Hoofdstuk B: artikelen 6 tot en met 11
108 Hoofdstuk C: artikelen 12 tot en met 19.
109 Hoofdstuk D: art. 20.
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kwaliteitsbewaking, management, planning en financiering). 1n de lid-staten moet
een uniform coderingssysteem voor diagnose worden aanvaard, dat is gebaseerd op
de International Classification of Diseases (ICD)."0 Landen die het DRG-classificatiesysteem reeds voor toepassing in eigen land bewerken dienen onderlinge coordinatie te garanderen. Voorzover DRG's slechts beperkt blijven tot klinische omgevingen, dient onderzoek te worden verricht naar de mogelijkheden van andere
classificatiesystemen, zoals de Ambulatory Visit Group voor ambulante zorgverlening en de Resource Utilisation Group voor zorgverlening op langere termijn.
Ten behoeve van de internationale samenwerking moeten de lid-staten op internationaal niveau vergelijkingen en uitwisseling van gegevens mogelijk maken. Daartoe
dient men een netwerk op te zetten van betrokken onderzoekscentra en een catalogus
op te stellen van te vergelijken gegevens uit de verschillende landen.
2.5.4 Aanbeveling R(89)4 over het ver:amelen van epidemiologische gegevens

Het Com itt van Ministers van de Raad van Europa aanvaardde op 6 maart 1989
Recommendation No. R(89)4 of the Committee of Ministers to Member States on the

collection of epidemiological data on primary health care. Noorafgaand aan het
eerste hoofdstuk van die aanbeveling worden enkele juridische en ethische aspecten
uiteengezet. Ten eerste vraagt de aanbeveling aandacht voor de juridische en
ethische aspecten in verband met de verzameling, opslag en verwerking van persoonsgegevens. Met name dient men daarbij te handelen conform de beginselen die
zijn uiteengezet in de aanbevelingen R(81)1 over reglementering van geautomatiseerde medische databanken en R(83)10 over de bescherming van persoonsgegevens
voor zover gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek.
In de tweede plaats dienen de betrokkenen waarvan de gegevens worden verzameld
(,data subjects) het recht te worden gegarandeerd op informatie over de aard en de
doelstellingen van de gegevensverzameling en de daarbij gehanteerde methoden,
alsmede hun rechten in verband met de daarop volgende opslag en verwerking van
de gegevens. In het bijzonder dient men daarbij om de uitdrukkelijke en gerichte
toestemming van de betrokkenen te vragen.
Ten derde dienen medische persoonsgegevens strikt vertrouwelijk te worden
verzameld, opgestagen en verwerkt, door daartoe gekwalificeerde personen die goed
gemformeerd zijn over de beginselen van medische vertrouwelijkheid en
beroepsgeheimhouding in het algemeen.
De automatisering van databases met medische gegevens dient zodanig te geschieden
dat de toegang tot die gegevens tot een maximum is beveiligd."' Voorzover mogelijk dienen uitsluitend niet tot individuele personen herleidbare gegevens te worden

110 Zie J.H. van Bemmel, J.L. Willems (red.), a w 1989, p. 123.
beveiligingseis is aanmerkelijk hoger dan de eisen die bijvoorbeeld in de EU-privacyrichtlijn
worden gesteld Daarin worden 'slechts' "passende technische en organisatorische maatregelen"
verlangd, waarbij voorts rekening gehouden mag worden met de stand van de techniek en de realisatiekosten. Zie hierover ook de paragrafen 2.6 en 8.2.5 in dit boek

111 Deze
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gebruikt. Wanneer dat evenwel nodig is, dient een volstrekt geheim coderingssysteem voor de versleuteling van die gegevens te worden ontwikkeld.
In de vijfde plaats wordt verlangd dat optimaal gebruik dient te worden gemaakt van
de technische mogelijkheden om de toegang tot persoonsgegevens te differentieren
en gecodeerde gegevens te gebruiken. Voor sommige doeleinden, zoals in een
ziekenhuis, moeten gegevens tot individuele personen herleid kunnen worden, terwijl
voor andere doeleinden niet-herleidbare gegevens kunnen worden verstrekt aan
centrale instanties ten behoeve van grootschalige statistische analyses.
Alle vijf genoemde beginselen zijn, aldus de aanbeveling, ook van toepassing op
grensoverschrijdend verkeer van persoonsgegevens die zijn verzameld en opgeslagen ten behoeve van epidemiologisch onderzoek.
De inhoud van de aanbeveling is vervolgens in een vijftal hoofdstukken onderverdeeld. Het eerste hoofdstuk heeft betrekking op de doeleinden waarvoor de gegevens
worden verzameld.' 12 Het verzamelen van epidemiologische gegevens dient te
geschieden met het oog op een voldoende duidelijk geformuleerde doelstelling die
normaal gesproken zal vallen onder ddn van de categorieen: patient/client georienteerd doel, voor planningsdoeleinden, voor algemene gezondheidsdoeleinden of
voor onderzoeksdoeleinden. Het personeel dat betrokken is bij het verzamelen van
de gegevens dient volledig geYnformeerd te zijn over de hoofddoelstelling daarvan,
de daarbij gehanteerde methoden en het voorgenomen gebruik dat van de gegevens
zal worden gemaakt. Geschiedt de verzameling van gegevens in een bepaald
bevolkingsgebied, dan dienen beleidsorganen van dat niveau en betrokken belangengroepen daarin te participeren, met name in de planning-fase wanneer het gaat
om een grootschalig epidemiologisch onderzoek. Voorts moet er voldoende informatie worden verstrekt aan diverse bij het onderzoek betrokkenen, zoals degenen van
wie de gegevens worden verzameld, het bij het verzamelen betrokken personeel, het
medisch personeel enzovoorts. Een belangrijk doel van het verzamelen van epidemiologische gegevens dient te zijn gericht op de planning van zorg waaraan binnen een
bepaalde gemeenschap behoefte bestaat.
Het tweede hoofdstuk handelt over de gegevensbronnen:' Epidemiologische gegevens die worden verzameld moeten tevens ziekte- en sterftecijfers omvatten, in het
bijzonder sterfte in verband met geslacht en leeftijd, gezondheidsgegevens over
moeders, kinderen en gezinnen in het algemeen. De gegevensverzameling dient ook
te zijn gericht op sociaal-economische omstandigheden, opleiding, gedragsrisico's en
psychologische factoren, waarvoor bruikbare methoden verder moeten worden
ontwikkeld. Onderzoek op het niveau van huishoudens en op dat van bepaalde
gemeenschappen dient op ad hoc basis plaats te vinden, terwijl landelijke onderzoeken regelmatig kunnen worden verricht voor het volgen van epidemiologische
trends.

Het verzamelen van epidemiologische gegevens wordt nader geregeld in het derde
hoofdstuk: 14 Daarin wordt de aandacht gevestigd op de selectie van een toepasselij-

12 Artikel I.i tot en met I.v.
113 Artikel ll.i tot en met ll.iii
114 Artikel III.i tot en met III.vi.
1
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ke noemer voor de meting van gevolgen en invloeden van ziekte. In de eerstelijns
zorg zal een leefgemeenschap in een bepaalde regio de meest voor de hand liggende
noemer zijn. Veelal worden echter geanonimiseerde volkstellingsgegevens gehan-

teerd ter bepaling daarvan. Derhalve dienen deze volgens de aanbeveling voldoende
toegankelijk te zijn. Verder dient het personeel dat betrokken is bij de verzameling
van de gegevens voldoende geoefend te zijn voor hun taak, met name met het oog op
de doelstellingen van de verzameling, de gehanteerde classificatiesystemen en de
kwaliteit van de gegevens. De medische staf dient naast de zorgverlening aan
individuele patienten tevens mee te werken aan epidemiologisch onderzoek ter
ondersteuning van de volksgezondheid. Voorts dient de kwaliteit van de verzamelde
gegevens in voldoende mate te worden beschermd.
Het vierde hoofdstuk verwijst, voor wat betreft de overeenstemming van verzamelde
gegevens met internationaal overeengekomen indicatoren, slechts op de lijst van te

hanteren indicatoren zoals die door de World Health Organization (WHO) en de
OESO is vastgesteld.
en laatste hoofdstuk behandelt de gegevens over de bezoeken die patienten brengen aan de eerstelijns zorg:8 Erkend wordt dat gegevens daarover van
belang kunnen zijn voor diverse doeleinden, zoals epidemiologie en planning.
Derhalve wordt registratie van dergelijke gegevens aanbevolen. Voorts wordt de
ontwikkeling van diagnostische classificatiesystemen voor de eerstelijns zorg
aanbevolen, welke in overeenstemming dienen te zijn met het ICD systeem. Ook de
redenen waarom patienten hun zorgverleners consulteren zouden geclassificeerd
moeten worden. Het gebruik van een gezondheidsboekje voor iedere patient moet de
verzameling van gegevens vergemakkelijken. Vanuit epidemiologisch perspectief
zijn gegevens over moeders en kinderen van belang, zowel vanuit zorgverlenings- als
vanuit planningsperspectieven. Medische dossiers in de eerstelijns zorg moeten
geharmoniseerd worden naar opmaak en inhoud. Het concept van de MBDS is
bruikbaar gebleken bij de gegevensverzameling over zorgverlening in ziekenhuizen,
derhalve dienen bestaande systemen voor de eerstelijns zorg (zoals de ICPC) verder
uitgetest en ontwikkeld te worden alvorens deze voor algemeen gebruik kunnen

Het vijfde

worden aanbevolen.

2.5.5 Aanbeveling R(92)1 over DNA-analyses in strafprocessen
Op 10 februari 1992 aanvaardde het Comitt van Ministers van de Raad van Europa
Recommendation R(92) 1 on the use of analysis of deoxyribonucleic acid (DNA)

within the framework of the criminal justice system. De totstandkoming daarvan
vloeide onder meer voort uit de overwegingen dat DNA-technieken bepalend kunnen

zijn voor de vaststelling van iemands schuld of onschuld, dat dergelijke technieken
betrouwbaar moeten zijn, maar ook dat bij de introductie daarvan fundamentele
beginselen zoals de menselijke waardigheid en de lichamelijke integriteit gerespecteerd dienen te worden.

115 Artikel V.i tot en met V.vii.
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De aanbeveling is van toepassing op het verzamelen van monsters'16 en het gebruik
van DNA-analyse' 17 ten behoeve van de identificatie van verdachten of andere
personen in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten. De
aanbeveling bepaalt onder meer dat monsters die zijn verkregen van levende
personen voor DNA-analyse voor medische doeleinden, alsmede de informatie die
daaruit is afgeleid, niet mogen worden gebruikt voor de opsporing en vervolging van
strafbare feiten, tenzij dat geschiedt in omstandigheden waarin de wet voorziet.
Dergelijke monsters en de daarvan afgeleide informatie kunnen nodig worden geacht
voor wetenschappelijke en statistische doeleinden. Het gebruik daarvan is toegestaan
voorzover de identiteit van de betrokkenen daar niet uit voortvloeit. Namen en
andere identificerende kenmerken dienen derhalve te worden verwijderd alvorens de
monsters of de informatie voor deze doeleinden worden gebruikt.'18
Het verzamelen van de monsters en het gebruik van DNA-analyse dient voorts in
overeenstemming te zijn met de privacybepalingen van de Raad van Europa zoals
neergelegd in het Verdrag van Straatsburg en de diverse aanbevelingen op het terrein
van de gegevensbescherming."9 Nederland heeft een voorbehoud gemaakt bij de
toepassing van art. 8 van de aanbeveling dat betrekking heeft op het opslaan en
bewaren van de monsters en de daaruit afgeleide gegevens. Het voorbehoud behelst
dat Nederland DNA-profielen wil kunnen bewaren van een persoon die van een
ernstig misdrijf werd verdacht, maar die daarvoor niet is veroordeeld. De reden
hiervan is dat het niet uitgesloten is dat na een vrijspraak nieuwe gegevens worden
ontdekt op grond waarvan een nieuwe strafvervolging wordt ingesteld. In dat geval
Wil Nederland dat van het reeds vergaarde bewijsmateriaal, waaronder DNAprofielen, gebruik kan worden gemaakt. 120
Tot slot bevat art. 12 bepalingen over de grensoverschrijdende uitwisseling van
gegevens. Daarin wordt het toegestaan dat een DNA-analyse mag worden verkregen
vanuit een laboratorium of instituut dat is gevestigd in een ander land, mits dat land
voldoet aan de vereisten die in deze aanbeveling zijn opgenomen. De internationale
uitwisseling van de conclusies van DNA-onderzoeken is tenslotte onderworpen aan
de bepalingen van deze aanbeveling en in het bijzonder aan de internationale
verdragen inzake de uitwisseling van strafrechtelijke gegevens, alsmede aan art. 12
van het Verdrag van Straatsburg.

116 De Engelse tekst spreekt van samples, waaronder wordt verstaan: "any substance of living origin
which may be utilised for the purpose of DNA analysis". Zie art. 1.
117 Volgens art. I van deze aanbeveling heeft DNA analysis betrekking op: "any procedure which may be
employed in the analysis of deoxyribonucleic acid (DNA), the basic genetic material o f human and
other living beings".

118 Artikel 3.
is hiervoor tevens aanbeveling R(87)15 van belang, dat het gebruik van
persoonsgegevens in de politiesfeer regelt (regulating the use ofpersonal data in the pohce sector).
Deze aanbeveling is op 17 september 1987 door het Comite van Ministers van de Raad van Europa
aanvaard.
120 Aldus vermeldt een telexbericht van 17 januari 1992 van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de
PV Straatsburg.

119 Artikel 7. in het bijzonder
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2.5.6 Aanbeveling R(92)3 over genetische tests voor gezondheidsdoeleinden

De Recommendation R(92)3 on genetic testing and screening for health care
purposes is op 10 februari 1992 door het Comitd van Ministers van de Raad van
Europa aanvaard. Deze aanbeveling is gericht op de bevordering van regelgeving in
de lid-staten op het onderhavige terrein. Daartoe bevat de aanbeveling een aantal
beginselen en aanbevelingen welke de lid-staten in hun regelgeving kunnen opnemen. Deze beginselen hebben betrekking op de bescherming van mensenrechten en
de gezondheid van personen die genetische tests ondergaan. Tevens bevat de
aanbeveling een aantal verplichtingen voor degenen die de tests uitvoeren of de
resultaten ervan verwerken. 121

Genetic testing and screening kan worden toegepast op chromosomen, genen
(DNA), proternen, organen of een bepaalde persoon en kan worden aangevuld met
122
In deze aanbeveling
eigenschappen van een familiair medische geschiedenis.
wordt onder genetic tests» health care purposes verstaan: tests welke zijn gericht
op de diagnose en classificatie van genetische ziekten, op de identificatie van dragers
van gebrekkige genen teneinde hen te kunnen wijzen op het risico van het krijgen
van kinderen met genetische afwijkingen, op het opsporen van ernstige genetische
ziekten voordat de symptomen daarvan zich openbaren teneinde de kwaliteit van het
leven te kunnen verbeteren of ter identificatie van personen met verhoogde risico's
op het krijgen van een ziekte, welke kan worden veroorzaakt door zowel een gebrek
in de genen als door een bepaalde levensstijl. De term genetic diagnosis omvat tests
die worden uitgevoerd ter diagnostisering van een veronderstelde kwaal bij een
individu of bij verschillende familieleden, in het kader van een onderzoek binnen die

familie. Genetic screening ziet op genetische tests die worden uitgevoerd op een
gehele bevolking of een deel daarvan zonder dat daaraan voorafgaand een vermoeden van een mogelijke ziekte bestaat. Een essentieel verschil tussen genetic diagnosis en genetic screening is dat de laatste niet is gernitieerd door de persoon die wordt
onderzocht, maar door de instantie die de screening verzorgt.
Het toenemende belang van genetische onderzoeken in de geneeskunde, roept zowel
voor het publiek als voor de medische beroepsbeoefenaren angstbeelden op. Het
publiek is bang voor een toekomst met buitensporig veel genetische tests en discriminatie op grond van genetische kenmerken. In aanvulling daarop bestaat in kringen
van de medische professie de angst dat genetische tests niet altijd zullen worden
gebruikt voor hun oorspronkelijke doelen of dat zij door leken, en derhalve niet
zorgvuldig, worden uitgevoerd waarbij bovendien gevaar bestaat voor het trekken
123
van onjuiste conclusies.

Genetic testing and screening is in beginsel onderworpen aan de artikelen 2 (recht
op leven) en 8 (recht op privt-leven) van het EVRM. Bovendien zijn van het
Verdrag van Straatsburg de artikelen 6 (passende waarborgen in verband met de

121 Explanatory Memorandum, p. 17.
122 Genetic testing andscreeningfor health care purposes. Recommendation No R(92)3 and explanatory
memorandum. Council of Europe Press, 1993, p. 7

\23 Explanatory Memorandum, p. 14.

44

HOOFDSTUK 2

verwerking van medische gegevens) en 7 (passende beveiligingsmaatregelen) mede
van toepassing. In het verlengde daarvan vormen de regels uit de onderhavige
aanbeveling daarop een aanvulling.
Het eerste hoofdstuk van de aanbeveling handelt over de uitvoering van genetic
testing and screening. Het bevat bepalingen ter zake van het verstrekken van
informatie aan individuen en aan de gehele bevolking, kwaliteitseisen voor degenen
die de genetische tests uitvoeren door bijvoorbeeld te voorzien in goede opleidingen
en professionele advisering en ondersteuning van de te testen personen. 124
Het tweede hoofdstuk betreft de toegang tot genetische tests. Op grond van het
gelijkheidsbeginsel en het non-discriminatiebeginsel heeft eenieder evenveel recht
op het ondergaan van een genetische test. 12S Daarnaast bevat art. 5 het beginsel van
zelfbeschikking, doordat het voor het uitvoeren van een genetische test de vrije en
volledig geTnformeerde toestemming van de betrokkene of diens wettelijke vertegenwoordiger vereist. Genetische tests mogen niet verplicht worden gesteld in het kader
van sociale doeleinden, zoals arbeid, onderwijs of sport. Alleen op een wettelijke
grondslag en ter bescherming van individuele personen of van de bevolking kunnen
genetische tests verplicht worden gesteld. De verplichting dient dan wel de toets van
art. 8, tweede lid, EVRM te kunnen doorstaan.
Ook verzekeraars hebben in beginsel niet het recht om een genetische test te eisen
dan wel de resultaten op te vragen van een eerder uitgevoerde test, teneinde die
resultaten als voorwaarden te hanteren voor het aangaan of wijzigen van een verzekeringsovereenkomst. Bij de aanvaarding van deze aanbeveling heeft Nederland zich
echter het recht voorbehouden om al dan niet overeenkomstig deze bepaling126 te
handelen. De reden daarvoor is te vinden in het bestaande moratorium ten aanzien
van erfelijkheidsonderzoek. Daarin heeft het Verbond van Verzekeraars aangegeven
dat medewerking aan erfelijkheidsonderzoek geen voorwaarde is voor het afsluiten
van een levensverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering. Verzekeraars
kunnen volgens dit moratorium echter wel van kandidaat-verzekerden verlangen dat
zij het resultaat van eerder verricht erfelijkheidsonderzoek melden, wanneer het
verzekerd bedrag bij een levensverzekering hoger is dan fl. 300.000,= of het eerste

of volgende jaarrisico bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen fl. 60.000,= respectievelijk fl. 40.000,= bedraagt. Het moratorium is overigens niet van toepassing op
ziektekostenverzekeringen.

127

124 Explanatory Memorandum, p. 18-20.
125 Aldus Explanatory Memorandum, p. 20.

Het beginsel dat eenieder gelijk is voor de wet vinden we
bijvoorbeeld in art. 7 UVRM en is ook weI te lezen in art. 1 EVRM. Het non-discriminatiebeginsel
vinden we in art. 14 EVRM.
126 Artikel 7 van de aanbeveling.
127 Brief van het Verbond van Verzekeraars gericht aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport en aan de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, d.d. 14 september 1995.
Inmiddels is op 19 november 1996 een meerderheid van de Tweede Kamer akkoord gegaan met een
amendement van het kamerlid Van Hoof (VVD) op het initiatief-wetsvoorstel Van Boxtel (D66)
inzake medische keuringen, waardoor het mogelijk moct worden een AIDS-test of een onderzoek naar
een andere ongeneeslijke ziekte uit te voeren bij een medische keuring voor een verzekering onder de
fl. 300 000,=. Bron: Nota Bene ! Nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in beleid en regeigeving in
de gezondheidszorg. Jig. 2, nr. 12, december 1996, p. 5.
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Het derde hoofdstuk behelst de gegevensbescherming en de professionele
geheimhouding. De verzameling en opslag van lichaamsmateriaal en de (genetische)
gegevens die daaruit zijn afgeleid, zijn onderworpen aan de regels van het Verdrag
van Straatsburg en van andere relevante aanbevelingen van de Raad van Europa. Dit
geldt voorts voor alle handelingen die met behulp van genetische gegevens worden
verricht: verzamelen, verwerken, opslaan en daarmee samenhangende handelingen,128 waarvan slechts sprake mag zijn voor behandelings-, diagnose-, preventie- en
onderzoeksdoeleinden.12' Tot individuele personen herleidbare genetische gegevens
mogen deel uitmaken van medische dossiers, maar kunnen ook in bestanden worden
opgeslagen naar de soort van de ziekte of test. De aanleg en het beheer van dergelij131
ke registraties'lo dient te worden geregeld in het nationale recht van de lid-staten.
Personen die omgaan met genetische gegevens dienen in het bijzonder te zijn onderworpen aan nationale regels met betrekking tot het medisch beroepsgeheim.
Persoonsgegevens die zijn verkregen via genetische tests worden op dezelfde basis
beschermd als andere medische gegevens. Wanneer in dit verband evenwel een
ernstig genetisch risico bestaat voor familieleden van de betrokkene, dient men te
overwegen, in overeenstemming met de nationale regels, of deze familieleden niet
toch over de gevaren voor hun gezondheid of die van hun kinderen gernformeerd
dienen te worden. 132
Met het oog op het gevoelige karakter van de gegevens dienen voor medische
doeleinden verzamelde genetische gegevens, maar ook medische gegevens in het
algemeen, apart gehouden te worden van andere verzamelingen van persoonsgegevens. 111 Tot slot van dit hoofdstuk bepaalt art. 11 dat onverwachte bevindingen aan
een geteste persoon slechts meegedeeld mogen worden wanneer dat van direct
medisch belang is voor die persoon of voor diens familieleden. Wanneer een geteste
persoon uitdrukkelijk heeft bepaald dat onverwachte bevindingen niet mogen worden
meegedeeld aan familieleden, dan mogen die bevindingen uitsluitend aan hen
worden meegedeeld op basis van een wettelijk voorschrift, zelfs wanneer het leven
van die familieleden in gevaar lijkt te zijn. Het wordt derhalve aan de nationale
wetgever overgelaten in hoeverre die aan het recht op niet-weten in casu wil derogeren.

Het laatste hoofdstuk van deze aanbeveling bevat een tweetal bepalingen ter zake
van medisch-wetenschappelijke onderzoeken met genetisch materiaal en genetische
gegevens. Deze mogen slechts worden verricht overeenkomstig de standaard van de
medische ethiek, onder rechtstreeks toezicht van een verantwoordelijke arts of, in
uitzonderingsgevallen, een verantwoordelijke onderzoeker.114 Medisch-wetenschappelijk onderzoek met gebruikmaking van genetische gegevens, valt tevens onder de

128 Explanatory Memorandum, p.14.
129 Artikel 8, sub a.
130 Waaronder ook aangelegenheden vallen met betrckking tot de plaats van de registers, bewaartermijnen
en beveiliging. Zie Explanatory Memorandum, p. 24.
131 Artikel 8, sub b.
132 Artikel 9.
133 Artikel 10.
134 Artikel 12.

46

HOOFDSTUK 2

regels van aanbeveling R(90)3.135 In het bijzonder dient de anonimiteit daarbij te zijn
gewaarborgd:16 Over de omgang met genetische gegevens bepaalt art. 13 tenslotte
dat materiaal dat is verkregen voor specifieke medische of wetenschappelijke doelen,
niet zonder toestemming van de betrokken personen mag worden gebruikt op een
wijze die schadelijk voor hen kan zijn. Het gebruik van genetische gegevens voor
bevolkings- en soortgelijke onderzoeken dient in overeenstemming te zijn met de
regels ter zake van gegevensbescherming, in het bijzonder die betreffende de
anonimiteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Dezelfde regels zijn van
toepassing in gevallen waarin genetische gegevens worden gepubliceerd of anderszins openbaar worden gemaakt, en waarbij door interpretatie van die gegevens vrij
137
eenvoudig de afkomst van een persoon is vast te stellen.

2.5.7 Aanbeveling over de bescherming van medische gegevens

De Recommendation on the Protection of Medical Data'38 zal dienen ter vervanging
van de uit 1981 stammende Recommendation No. R(81) 1 on regulationsfor automated medical databanks. Zoals reeds uit de verschillende titels van beide aanbevelingen blijkt, zijn zij gericht op medische gegevens respectievelijk medische databanken, hetgeen een wezenlijk verschil uitmaakt. Dit verschil wordt mede veroorzaakt
door de veranderingen die zich in de informatietechnologie hebben voltrokken. Aan
het begin van de jaren tachtig bestond veeleer de vrees voor het ontstaan van
grootschalige databanken met medische gegevens. De ontwikkeling van de informatietechnologie heeft het echter mogelijk gemaakt dat grote hoeveelheden medische
gegevens fysiek gescheiden van elkaar kunnen zijn opgeslagen en niettemin als een
gemeenschappelijk bestand van op grote afstand kunnen worden geraadpleegd.
Hierdoor laat de verschuivende aandacht van medische databanken naar het niveau
van medische gegevens zich verklaren. 139
Aanbeveling R(81)1 handelt voornamelijk over reglementen voor geautomatiseerde
medische databanken. Het bevat bijvoorbeeld de minimuminhoud van een reglement
dat voor elke geautomatiseerde medische databank moet worden opgesteld, 140
alsmede de verplichting tot bekendmaking van het bestaan van medische databanken.
Voorts worden eisen geformuleerd met betrekking tot de opslag van gegevens, zoals
de rechtmatige verkrijging, de doelbinding, de juistheid en actualiteit van de gegevens. Ook bepaalt de aanbeveling dat identificerende, administratieve, medische en
sociale gegevens slechts gescheiden van elkaar mogen worden opgeslagen. De

135 Recommendation R(90)3 concerning medical research on human beings, aanvaard op 6 februari \990.
Voor de informationele privacy is art. 9 daarvan relevant: "Any information of a personal nature
obtained during medical research should be treated as confidential".
136 Explanatory Memorandum. p. 25
137 Explanatory Memorandum. p. 26
138 Document CJ-PD (96) 15. Verwacht wordt dat deze in 1997 door het Comitd van Ministers zal zijn
aangenomen.

139 Vergelijk F.W Hondius, Privacy en intemationale uitwisseling van persoonsgegevens, in: J.H.
Hubben, H.D.C. Roscam Abbing (red.), Gezondheidsrecht in perspectief Lochem 1993, p. 108-109.
140 Te vergelijken met art. 20 WPR.
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toegang tot de gegevens is in beginsel beperkt tot geneeskundigen. Het gebruik van
de gegevens is onderworpen aan het medisch beroepsgeheim, dat ook geldt voor
personeel dat betrokken is bij het gebruik en onderhoud van medische databanken,
en koppeling van gegevens is toegestaan voorzover het de medische behandeling, de
volksgezondheid of medisch-wetenschappelijk onderzoek ten goede kan komen.
Geregistreerden beschikken op grond van deze aanbeveling over een recht op
informatie omtrent het bestaan en de inhoud van medische databanken, alsmede over
een recht op verbetering van de opgenomen gegevens. In het algemeen mogen tot
individuele personen herleidbare medische gegevens bewaard blijven zolang dat
'redelijk van nut' is voor het bereiken van het voornaamste doel. De lid-staten wordt
tenslotte uitdrukkelijk de bevoegdheid gelaten om wettelijke voorzieningen te treffen
die een verdergaande bescherming bieden.
In de preambule bij de aanbeveling over de bescherming van medische gegevens,
wordt nog eens uitdrukkelijk overwogen dat art. 6 Verdrag van Straatsburg de
geautomatiseerde verwerking van medische gegevens slechts toestaat wanneer het
nationale recht van de betreffende lid-staat voldoende privacy beschermende
maatregelen daartegen biedt. Voorts realiseert men zich het toenemende gebruik van
geautomatiseerd verwerkte medische gegevens voor medische zorgverlening,
medisch-wetenschappelijk onderzoek, ziekenhuismanagement en volksgezondheid,
maar ook voor andere sectoren dan de zorgsector. Tevens wordt gewezen op het
belang van de kwaliteit, de integriteit en beschikbaarheid van medische gegevens
voor de gezondheid van de geregistreerden en hun familieleden. Tot slot is men
overtuigd van de wenselijkheid dat het verzamelen en verwerken van medische
gegevens gereguleerd moet worden teneinde de vertrouwelijkheid en beveiliging van
medische persoonsgegevens te kunnen bewaken en te verzekeren dat zij worden
gebruikt met inachtneming van de fundamentele rechten en vrijheden van burgers,
waarbij in het bijzonder wordt gedacht aan het recht op informationele privacy.
De nieuwe aanbeveling bevat in art. 1 definities van de gehanteerde begrippen:

personal data, medical data en genetic data. Tot het begrip personal data wordt
gerekend alle informatie die betrekking heeft op een geYdentificeerd ofte identificeren individu.141 Daarvan is geen sprake wanneer voor die identificatie een onevenredige hoeveelheid tijd en mankracht nodig is.142 Alsdan worden de gegevens als
anoniem beschouwd. Onder medical data verstaat men in de aanbeveling alle
personal data die betrekking hebben op de gezondheid van een individu. Het begrip
omvat tevens gegevens welke in een duidelijk en nauw verband staan met gezondheid, alsmede genetische gegevens.141 Het begrip genetic data heeft betrekking op
alle gegevens, van welke aard ook, betreffende de erfelijke kenmerken van een

aanbeveling hanteert dezelfde definitic als art. 2 Verdrag van Straatsburg.
11 1984-1985,19 095. nr. 3, p. 35, waar behalve tijd en mankracht ook geld
een rol speelt voor het bepalen van de herleidbaarheid van persoonsgegevens.
143 Volgens de toelichting op art. 6 van het Verdrag van Straatsburg valt onder personal data concerning
health tevens: "information concerning the past, present and future, physical or mental health of an
individual. The information may refer to a person who is sick, healthy or deceased". Zie Explanatory
report, p. 17.
141 De

142

Vergelijk Kamerstukken
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individu of het patroon van overerving van dergelijke kenmerken binnen een
bepaalde groep van personen. Verder betreft het alle gegevens op dragers van
genetische informatie (de genen) in een individuele of genetische lijn, 144 die betrekking heeft op een willekeurig aspect van ziekte of gezondheid, al dan niet aanwezig
als identificeerbaar kenmerk.
Voorts is de nieuwe aanbeveling van toepassing op de verzameling en geautomatiseerde verwerking van medische gegevens, tenzij het nationale recht, in een specifieke context buiten de zorgsector, voldoende andere beschermende maatregelen biedt.
Het is de lid-staten toegestaan om de beginselen uit deze aanbeveling ook toe te
passen op medische gegevens die niet geautomatiseerd worden verwerkt.
De nieuwe aanbeveling bepaalt uitdrukkelijk dat de rechten en fundamentele
vrijheden, waaronder het recht op privacy, gewaarborgd dienen te worden tijdens het
verzamelen en verwerken van medische gegevens. Medische gegevens mogen slechts
worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met passende waarborgen
waarin het nationale recht voorziet. 145 Zowel medische als andere beroepsbeoefenaren dienen te zijn onderworpen aan het medisch beroepsgeheim of daarvan afgeleide
geheimhoudingsplichten.
De aanbeveling geeft in de artikelen 4.1 tot en met 4.3 achtereenvolgens aan hoe,
van wie en wanneer medische gegevens mogen worden verzameld en verwerkt.
Medische gegevens mogen slechts op eerlijke en rechtmatige wijze worden verzameld en verwerkt en alleen voor specifieke doelen. Medische gegevens dienen in
beginsel van de betrokken individuen zelf te worden verkregen. Zij mogen worden
verzameld en verwerkt wanneer dat is vereist volgens een wettelijk voorschrift met
het oog op (i) de bescherming van de volksgezondheid, (ii) in geval van genetische
gegevens: ter preventie, diagnose of behandeling of voor wetenschappelijk onderzoek, ter bescherming tegen daadwerkelijk gevaar (real danger) of ter bestrijding
van een specifiek strafbaar feit, of (iii) een belangrijk algemeen belang. Daarnaast
mogen medische gegevens worden verzameld en verwerkt wanneer dat wetzelijk is
toegestaan (i) voor preventieve medische doeleinden of voor diagnostische of
therapeutische doeleinden ten behoeve van de betrokkene of een familielid in de
genetische lijn, (ii) voor een vitaal belang van de betrokkene of van een derde, 146 (iii)
ter nakoming van een contractuele verplichting in verband met iemands gezondheid'47 of (iv) voor het voeren van een juridische procedure. Tot slot mogen medische gegevens worden verzameld en verwerkt wanneer de betrokkene of diens

144 Een genetische lijn is de lijn die wordt bepaald door genetische overeenkomsten, voortkomend uit

procreatie, tussen twee of meer individuen. Zie hierover ook F W. Hondius, a w. 1993, p. 109.
145 Vergelijk art. 6 Verdrag van Straatsburg
146 Bijvoorbeeld voor een geestelijk gehandicapte die nict in staat is toestemming te geven. Zie Appendix
to the draft recommendation, p. 24.
147 Volgens de toelichting geldt deze optie binnen de EU-lidstaten slechts in de context van cen arbeidsovereenkomst (denk aan medische keuringen of ziekteverzuimregistraties). De andere lid-staten van de
Raad van Europa wordt in overweging gegeven om deze optie toe te passen op andere gebieden, zoals
sport, opleiding en verzekeringen Dit verschil dat wordt gehanteerd hangt uiteraard samen met de
gemeenschappelijke Europese markt welke zich onder meer kenmerkt door cen vrij verkeer van
goederen, personen, diensten en kapitaal.
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wettelijke vertegenwoordiger daarvoor toestemming heeft gegeven voor tan of meer
doelen en voorzover het nationale recht niet anders bepaalt.
Medische gegevens die betrekking hebben op ongeborenen moeten volgens art. 4.5
van de aanbeveling als persoonsgegevens worden aangemerkt. Wat de medische
gegevens betreft dient een vrucht in de status nascendi een in vergelijking met
minderjarigen gelijkwaardige bescherming te hebben. Tenzij in het nationale recht
anders is bepaald, mag de aanstaande ouder of voogd de ongeboren vrucht in diens
rechten vertegenwoordigen. De bepalingen die de informationele privacy van
ongeborenen moeten beschermen hebben, aldus de toelichting, vooral tot doel te
voorkomen dat hun persoonsgegevens openbaar zouden zijn ten tijde van hun
geboorte. Deze bescherming is overigens ook te realiseren door de gegevens over de
ongeborene te beschouwen als persoonsgegevens van de moeder.
Genetische gegevens welke zijn verzameld en verwerkt voor preventieve behande-

ling, diagnostiek of behandeling van de betrokkene, mogen slechts voor deze
doeleinden worden gebruikt of om de betrokkene de mogelijkheid te bieden in
vrijheid en voldoende gernformeerd een beslissing dienaangaande te nemen. Het
verwerken van genetische gegevens voor strafrechtelijke onderzoeksdoeleinden dient
nader te worden geregeld door middel van passende waarborgen. De gegevens
mogen in dergelijke gevallen slechts worden gebruikt ter voorkoming van wezenlijk
gevaar of ter bestrijding van een strafbaar feit. In geen geval mogen zij worden
gebruikt ter bepaling van andere kenmerken die genetisch daarmee verbonden zijn.
In arbeidsverhoudingen mogen van werknemers genetische gegevens slechts worden
verzameld en verwerkt voor gezondheidsdoeleinden en in het bijzonder ter voorkoming van ernstig nadeel voor de betrokkene of voor derden. Daartoe mag de verzameling en verwerking slechts plaatsvinden als de betrokkene toestemming heeft
gegeven en voorzover dat niet verboden is onder het nationale recht. Verstrekking
van voorspellende genetische gegevens aan personen of instanties buiten de zorgsector, zoals voor de toelating tot een verzekering, is alleen toegestaan in het geval van
een overstijgend belang en onder de voorwaarden waarin het nationale recht voorziet.

148

De betrokkenen hebben er recht op te worden gernformeerd over (a) het bestaan van
een bestand met medische gegevens en het soort gegevens dat daarin is of wordt
verzameld, (b) het doel of de doelen waarvoor zij zijn of worden verzameld en
verwerkt, (c) voorzover mogelijk, de personen van wie of instanties waarvan de
gegevens worden betrokken, (d) de personen en instanties waaraan en de doelen
waarvoor zij kunnen worden verstrekt, (e) de mogelijkheid, voorzover aanwezig,
voor betrokkenen om toestemming te weigeren, in te trekken en de consequenties die
dat zal hebben en (0 de identiteit van de houder en diens vertegenwoordiger alsmede
de voorwaarden waaronder de rechten op kennisneming en verbetering kunnen
worden uitgeoefend. Is de betrokkene handelingsonbekwaam dan wordt de informatie verstrekt aan diens wettelijke vertegenwoordiger. De uitoefening van het hier

148 Zie over erfclijkheid ook: H.J.J Leenen, Handboek gezondheidsrecht. Deel 1. Rechten van mensen in
de gezondheidszorg. Alphen aan den Rijn 1994 (derde druk), pp. 61 e.v.
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bedoelde recht op informatie kan wettelijk worden beperkt wanneer dat in een
democratische samenleving noodzakelijk is ter bescherming of bevordering van de
volksgezondheid, ter voorkoming van reeel gevaar, ter bestrijding van strafbare
feiten, of ter bescherming van betrokkenen en de rechten en vrijheden van
anderen.149 Ook in medische noodgevallen mogen gegevens die noodzakelijk worden
geacht voor de medische behandeling worden verzameld voordat de betrokkene
daarover wordt geYnformeerd.
Wanneer de toestemming van de betrokkene is vereist voor de verzameling en
verwerking van diens medische gegevens, dan dient deze in vrijheid, uitdrukkelijk en
op basis van voldoende informatie te kunnen worden gegeven. Niettemin kan de
toestemming worden verondersteld te zijn gegeven in gevallen waarin medische
gegevens van de betrokkene zijn verkregen in een in vrijheid gekozen preventieve,
diagnostische of therapeutische context en onder de voorwaarde dat die gegevens
uitsluitend worden verwerkt ten behoeve van de gezondheid van de betrokkene,
alsmede in diens directe belang. Wettelijke vertegenwoordigers kunnen toestemming
verlenen ten behoeve van handelingsonbekwamen.
Medische gegevens mogen aan derden worden verstrekt wanneer dat relevant is'50 en
wanneer de verstrekking is vereist op grond van een wettelijk voorschrift en het
noodzakelijk is in een democratische samenleving voor (i) de bescherming of
bevordering van de volksgezondheid, (ii) ter bescherming tegen een reeel gevaar of
ter voorkoming van strafbare feiten, (iii) een ander belangrijk openbaar belang of
(iv) ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Daarnaast mogen
medische gegevens worden verstrekt wanneer dat is toegestaan op grond van een
wettelijk voorschrift (i) ter bescherming van de betrokkene of van een bloedverwant
in de genetische lijn, (ii) ter bescherming van een vitaal belang van de betrokkene of
van een derde, (iii) ter nakoming van een contractuele verplichting of (iv) voor het
voeren van een juridische procedure. Ten derde is de verstrekking van medische
gegevens mogelijk wanneer de betrokkene of diens wettelijke vertegenwoordiger
toestemming daarvoor heeft gegeven met het oog op 66n of meer doelen en voorzover het nationale recht niet anders bepaalt. Tenslotte is het mogelijk dat medische
gegevens aan derden worden verstrekt wanneer de gegevens zijn verkregen in een
vrijwillig gekozen preventieve, diagnostische of therapeutische context, terwijl het
doel van de verstrekking niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens
zijn verzameld en verwerkt en voorzover de betrokkene of diens wettelijke vertegenwoordiger niet uitdrukkelijk tegen de verstrekking bezwaar heeft gemaakt.
Een ieder heeft volgens de aanbeveling recht op kennisneming van de eigen medische gegevens, hetzij rechtstreeks hetzij door tussenkomst van een medische beroepsbeoefenaar of, voorzover het nationale recht dat toestaan, door tussenkomst van
een gemachtigde. De gegevens moeten in begrijpelijke vorm toegankelijk zijn. De
toegang tot de gegevens mag evenwel bij wet worden geweigerd, beperkt of ver-

149 Artikel 5.6, sub a
150 Uit de aanbeveling valt niet duidelijk af te leiden voor wie of waarvoor medische gcgevens in dit geval
relevant moeten zijn De tekst van art. 7.3 luidt letterlijk: "Medical data moo, be communicated if*y

are relevant and if..."
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traagd voorzover (a) dit een noodzakelijke maatregel is in een democratische
samenleving in het belang van de veiligheid van de staat, de openbare veiligheid of
de vervolging van strafbare feiten, (b) kennisneming van de gegevens mogelijk
ernstig nadeel voor de gezondheidstoestand van de betrokkene met zich mee kan
brengen, (c) de gegevens mede betrekking hebben op derden of - met het oog op
genetische gegevens - die gegevens ernstig nadeel kunnen opleveren voor bloedverwanten of voor andere personen in de genetische lijn of (d) de gegevens worden
gebruikt voor statistiek of wetenschappelijk onderzoek waarbij geen risico bestaat
dat de privacy van betrokkenen kan worden geschonden en evenmin de mogelijkheid
bestaat dat die gegevens zullen worden gebruikt bij het nemen van besluiten of
maatregelen ten aanzien van een individu. De betrokkene mag om verbetering van
onjuiste hem betreffende gegevens verzoeken en dient bij weigering daarvan over
een beroepsmogelijkheid te kunnen beschikken.
Ter beveiliging tegen toevallige of onrechtmatige vernietiging, toevallig verlies en
ongeoorloofde toegang, wijziging, verspreiding of enige andere vorm van verwerking van persoonsgegevens, moeten passende technische en organisatorische
maatregelen worden getroffen. 151 Dergelijke maatregelen dienen een passend
beveiligingsniveau te garanderen, enerzijds gelet op de stand van de techniek en
anderzijds op het gevoelige karakter van medische gegevens en de evaluatie van
mogelijke risico's. Deze maatregelen moeten bovendien regelmatig worden
herzien: 52 Voorts moeten passende maatregelen worden getroffen ter bevordering
van de vertrouwelijkheid, integriteit en accuraatheid van de verwerkte gegevens.
Deze maatregelen dienen vooral ter controle op de toegang tot het informatiesysteem, gegevensdragers, onrechtmatige consultatie, modificatie en verwijdering van
de verwerkte gegevens, het gebruik, de verstrekking, de invoer, het transport en de
beschikbaarheid van de gegevens. 153
De aanbeveling kent geen in tijd begrensde bewaartermijn voor medische gegevens.
Op grond van de aanbeveling mogen medische gegevens niet langer bewaard blijven
dan voor de periode dat deze noodzakelijk zon ter realisering van het doel waarvoor
zij zijn verzameld en verwerkt. 154 In het rechtmatige belang van de volksgezondheid,
de medische wetenschap, de verantwoordelijke persoon voor de medische behandeling, de houder van de registratie teneinde deze in staat te stellen een juridische
procedure te voeren of om historische of statistische redenen, mogen gegevens
langer bewaard blijven dan voor het oorspronkelijke doel noodzakelijk is. Er moeten
dan wel zodanige technische maatregelen worden genomen dat de bewaring en
controle op correcte wijze en met inachtneming van de privacy van de patienten

geschiedt.Iss Op verzoek van de betrokkene moeten diens medische gegevens
worden verwijderd, tenzij zij zijn geanonimiseerd, er overtuigende en rechtmatige

151 Vergelijk art. 7 Verdrag van Straatsburg.
152 Artikel 9.1.
153 Artikel 9.2.
154 Artikel 10.1.
155 Artikel 10.2.
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belangen bestaan, zoals die welke zojuist zijn genoemd, of wanneer er een verplich156
ting bestaat de gegevens te bewaren.
De bepalingen uit de aanbeveling zijn mede van toepassing op het grensoverschrijdend verkeer van medische gegevens.157 Het grensoverschrijdend verkeer van
medische gegevens naar landen die het Verdrag van Straatsburg hebben geratificeerd
en die beschikken over wetgeving die tenminste voorziet in een gelijkwaardig niveau
van medische gegevensbescherming, mag niet zijn onderworpen aan bijzondere
privacy beschermende voorwaarden."S Ook wanneer de verstrekking plaatsvindt
naar landen die het Verdrag van Straatsburg niet hebben geratificeerd, maar die wei
een wettelijke voorziening kennen die in overeenstemming is met de bepalingen van
dat verdrag, mogen aan die grensoverschrijdende verstrekking geen beperkingen
worden gesteld.159 Is die wettelijke voorziening evenmin in overeenstemming met het

verdrag, noch met deze aanbeveling, dan vindt grensoverschrijdende verstrekking
van medische gegevens naar dat land niet plaats, tenzij (1) noodzakelijke maatregelen'6o ter bescherming van de privacy zijn getroffen en de betrokkene de mogelijkheid heeft om tegen de verstrekking bezwaar te maken of (2) de betrokkene toestemming voor de verstrekking heeft gegeven.161 Ter bescherming van de medische
gegevens bij grensoverschrijdend verkeer dient de daarvoor verantwoordelijke
persoon aan de geadresseerde een indicatie te geven van het dod waarvoor de
gegevens oorspronkelijk zijn verzameld, alsmede van de personen en instanties aan
wie zij mogen worden verstrekt. De ontvanger van de gegevens is op zijn beurt ertoe
gehouden het door de verstrekker aangegeven doel te respecteren en mag de gegevens niet aan andere personen of instanties verstrekken dan die welke door de
verstrekker zijn genoemd.162 Deze bepalingen uit art. 11.5 zijn evenwel niet van
toepassing in spoedgevallen of in gevallen waarin de betrokkene toestemming voor
de verstrekking heeft verleend.
Medisch-wetenschappelijk onderzoek dient zoveel mogelijk te worden verricht met
geanonimiseerde gegevens. Wanneer daardoor een onderzoeksproject echter
onuitvoerbaar is en het project een rechtmatig doel dient, is het toegestaan dat het
onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van persoonsgegevens onder de volgende
voorwaarden:

a. de betrokkene heeft toestemming gegeven voor het gebruik ten behoeve van een
of meer onderzoeksdoelen, of
b. de wettelijke vertegenwoordiger heeft daarvoor toestemming gegeven in het
kader van een onderzoek dat verband houdt met de medische conditie of de
ziekte van de betrokkene, of

156 Artikel 10.3.
157 Artikel 1 1.1

158 Artikel 11.2.
159 Artikel 11.3.
160 Welke ook van contractuele aard kunnen zijn. Vergelijk ook F. Kuitenbrouwer, Grensoverschrijdende
privacybescherming per contract. Computerrecht 1990/4, p. 164-170.
161 Artikel 11.4.

162 Artikel 11.5.
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recht
c. de verstrekking van gegevens is geautoriseerd door een op het nationale
gebaseerde en daartoe bevoegde instantie, maar alleen als:
i. de betrokkene niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt tegen de verstrekking
en

ii. het in redelijkheid niet mogelijk is

de toestemming van de betrokkene te

verkrijgen en
iii. het belang van het onderzoek de autorisatie rechtvaardigt, of
d. het wetenschappelijk onderzoek een wettelijke basis heeft en noodzakelijk is met
163
het oog op de bescherming of bevordering van de volksgezondheid.
Persoonsgegevens welke zijn gebruikt voor medisch-wetenschappelijk onderzoek
mogen niet in tot individuele personen herleidbare vorm worden gepubliceerd, tenzij
de betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven en de publicatie door het
164
Medische beroepsbeoefenaren mogen wetennationale recht wordt toegestaan.
schappelijk onderzoek verrichten met de medische gegevens waarover zij reeds
beschikken, mits de betrokken patienten daarover zijn ingelicht en zij er geen
bezwaar tegen hebben gemaakt.165 Deze beroepsbeoefenaren zijn daarnaast tevens
onderworpen aan aanvullende nationale regelgeving welke bijvoorbeeld uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen of een wettelijke grondslag kan vereisen.
De huidige Aanbeveling R(81)1 gaat nog uit van het inmiddels achterhaalde concept
van grootschalige databanken met medische persoonsgegevens. De aanbeveling
bevat voorts onder meer een reglementsplicht en bekendmakingsplicht voor houders
van zulke databanken. De nieuwe aanbeveling ter bescherming van medische
gegevens bevat regels ter bescherming van de medische informationele privacy, niet
langer op het niveau van databanken maar op het niveau van persoonsgegevens als
zodanig. Zoals nog zal blijken stemt de nieuwe aanbeveling daarmee overeen met de
EU-privacyrichtlijn die eveneens bescherming biedt op het niveau van persoonsgegevens. De nieuwe aanbeveling sluit mijns inziens dan ook beter aan bij de huidige

technologische realiteit.

2.6 EU-privacyrichtlijn (1995)
2.6.1 Achtergrond en rechtskracht van de richtlijn
De Commissie van de EG was reeds in 1979 door het Europees Parlement verzocht
om een richtlijn op te stellen met het oog op de harmonisatie van wetgeving ten
aanzien van gegevensbescherming in de lid-staten. De Commissie besloot toen
echter eerst de ontwikkelingen in het kader van de Raad van Europa af te wachten,
welke in 1981 leidden tot het Verdrag van Straatsburg. In hetzelfde jaar riep de
Commissie de lid-staten op dit verdrag te ratificeren.166 De Commissie behield zich

163 Artikel 12.2.
164 Artiket 12.5.
165 Artikel 12.3.
166 Commission Recommendation van 29 juli 1981, nr. 81/679 EEC, Pb EG L 246/31.
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het recht voor alsnog een richtlijn op te stellen, wanneer de lid-staten het verdrag niet
binnen een redelijke termijn zouden ratificeren. In 1988 riep de toenmalige vice-

voorzitter van de Commissie in een brief de regeringen van de lid-staten die het
167
verdrag nog niet hadden geratificeerd op, dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen.
In 1990 publiceerde de Commissie een ontwerp privacyrichtlijn, mede omdat nog
niet alle lid-staten het verdrag hadden geratificeerd.168 Bovendien vroeg men zich af

of het Verdrag

van Straatsburg de EG-onderdanen weI voldoende privacybescherming biedt, mede doordat verschillen in implementatie mogelijk zijn en de basisbeginselen zeer algemeen van aard zon.169 Deze twijfel betrof met name het dreigende
gebrek aan uniformiteit binnen Europa en had geen betrekking op de inhoud en de
uitvoering van de algemene beginselen. Daarnaast verbiedt het Verdrag van Straatsburg niet om wettelijke beperkingen te stellen die van invloed kunnen zijn op het
nationale en internationale gegevensverkeer. De ontwerp-richtlijn uit 1990 werd nadat daarop veel kritiek was uitgeoefend'70 - in 1992 vervangen door een gewijzigd
ontwerp, dat vervolgens bij de Raad is ingediend'71 en dat op 24 juli 1995 door de
Raad van Ministers is vastgesteld en op 24 oktober 1995 door de Raad en het
172
Europees Parlement is aangenomen.

Hiervoor, in § 2.2, heb ik in het kort de juridische instrumenten genoemd waarover
de EU de beschikking heeft. Gelet op de betekenis van EU-privacyrichtlijnen voor
de harmonisatie van wetgeving met het oog op de totstandkoming van een gemeenschappelijke Europese markt, zal ik op deze plaats even stilstaan bij de rechtskracht
daarvan. Zo wordt met de EU-privacyrichtlijn getracht belemmeringen voor het vrije
verkeer van persoonsgegevens op te heffen, onder gelijktijdige aanpassing van de
Europese privacywetgeving.
Volkenrechtelijke bepalingen werken gewoonlijk pas in ons nationale recht, wanneer
de verdragen waarvan zij deel uitmaken door het Nederlandse parlement zijn

167 L. Early, a w. 1990, p. 68. Met Early kunnen we daaruit afleiden dat het privacybeleid van de Raad van
Europa een acceptabel raamwerk vormt voor toekomstige privacy beschermende initiatieven met het
oog op de interne Europese markt.
168 Zie ook P. Blume, An EEC Policy for Data Protection. Computer/Law Journal 1992/3, p. 407.
169 L.F.M. Verhey, Europese integratie en privacybescherming, in: M.C. Burkens, H.R.B.M.
Kummeling
(red.), EG en grondrechten Zwolle 1993, p. 228. Overigens biedt ook de EU-privacyrichtlijn een
zekere mate van vrijheid bij dc nadere uitwerking ervan op het niveau van de lid-staten, waardoor het
harmoniserende karakter ervan moet worden gerelativeerd. Vgl. M.C. Ploem, Patientenrechten in
Europees perspectief Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1995 nr. 8, p 466.

170 Zie voor een overzkht daarvan: L.F.M. Verhey, a w. 1993, p. 243.
Amended Proposal for a Council Directive on the protection of individuals with regard to the
processing of personal data and on the free movement of such data. COM (92) 422 Final - SYN 287,
October 15, 1992, o.a. gepubliceerd in Transnational Data and Communications Report, November/December 1992, p. 32-41. Het Gemeenschappelijk Standpunt (EG) nr. 1/95 van 20 februari 1995,
vastgesteld door de Raad is gepubliceerd in het Publicatiebladvan de Europese Gemeenschappen, nr.
C 93, 13 april 1995, pp. 1-24.
172 Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995, betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Publicatieb/ad van de Europese Gemeenschappen, nr.
L 281/31,23 november 1995, pp. 31-50
171
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goedgekeurd:n Daarnaast kan een rechter nationale wettelijke voorschriften buiten
toepassing laten, wanneer zij onverenigbaar zijn met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties.174 Ten aanzien
van het communautaire recht ligt de situatie echter anders.
Zo maakt art. 92 Gw. het mogelijk dat bevoegdheden tot wetgeving, bestuur en
rechtspraak bij of krachtens verdrag worden opgedragen aan volkenrechtelijke
organisaties. 05 Aldus geschiedde in 1957 toen het EEG-verdrag door het parlement
werd goedgekeurd. Zoals bekend beschikken de instellingen van de EU over een
groot aantal bevoegdheden tot wetgeving, bestuur en rechtspraak. Van twee gescheiden rechtsordes, een volkenrechtelijke en een nationaalrechtelijke, is in verband met
het EG-recht dan ook geen sprake. Het EG-recht doet als het ware een geheel nieuwe
rechtsorde ontstaan. Aldus heeft ook het Hof van Justitie bepaald in de befaamde

arresten Van Gend en Loos en Costa/Enel.'76 Daaruit valt af te leiden dat de lidstaten door de oprichting van de EG hun soevereiniteit op beperkt terrein'77 hebben
begrensd, waardoor een rechtsstelsel bestaat dat bindend is voor henzelf en hun
onderdanen. Het EG-recht is verder autonoom, hetgeen wil zeggen dat het niet door
een voorschrift van nationaal recht opzij gezet kan worden. Het EG-recht heeft
bovendien voorrang op nationaalrechtelijke bepalingen. De artikelen 93 en 94
Grondwet hebben derhalve geen betekenis voor de doorwerking van het EG-recht,
178
daar dit altijd interne werking heeft.
Op grond van art. 92 Gw. en tevens voortvloeiend uit de jurisprudentie van het Hof
van Justitie kunnen zowel het primaire EG-recht (verdragsbepalingen) als het
secundaire EG-recht (verordeningen, richtlijnen, beschikkingen) rechtstreekse
werking hebben. Van rechtstreekse werking is sprake wanneer een bepaling voor de
rechter inroepbaar is en deze de bepaling ook heeft toe te passen. De rechtstreekse
werking van het EG-recht geldt met name voor bepalingen die 'fundamentele
vrijheden' van de EG betreffen, zoals het vrij verkeer van goederen en diensten.
Nadere criteria ter vaststelling van de rechtstreekse werking zijn door het Hof van
Justitie sinds het Van Gend en Loos arrest aangegeven: 179

173 Vergelijk art. 91 Gw. Bovendien moeten zij krachtens art. 93 Gw tevens zijn bekendgemaakt
174 Vergelijk art. 94 Gw.
175 Zie hierover M.G. Boekhorst, Artikel 92, in: Akkermans/Koekkoek, De Grondwet, pp 855-862. Zoals
hierna zal blijken is een specifieke nationale bepaling voor een zo ver gaande opdracht van bevocgdheden niet noodzakelijk, maar stelt het vooral de constitutionaliteit van een zodanige bevoegdheidsopdracht buiten twijfet.
176 HvJ EG (26/62) 5 febru£tri 1963, Jur. 1963, p. 1 en HvJ EG (6/64) 5 juli 1964, Jur. 1964, p. 1199
177 Dit oorspronkelijk beperkte terrein is bij het Verdrag van Maastricht uitgebreid met onder meer de
volksgezondheid (titel X), consumentenbescherming (titel XI) en de ontwikkeling van infrastructurele
netwerken (Transeuropese netwerken: titel XII).
178 Zie H.R.B.M. Kummeling, De doorwerking van internationale normen, in het bijzonder EEGrichtlijnen, in de Nederlandse rechtsorde, in B.F. de Jong, C.A.J.M. Kortmann, H.R.B.M. Kummeling
(red.), Nijmeegs staatsrecht: bundel opstellen aangeboden aan mr. H.J.M. Beekman. N'ijmegen 1987,
p. 68.

179 Zie H.R.B.M. Kummeling, J.B. Mus, De invloed van het gemeenschapsrecht op de nationale
rechtsorde, in: M.C. Burkens, H.R.B.M. Kummeling (red.), a.w. 1993, p. 19.
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1. de bepaling moet duidelijk en onvoorwaardelijk zijn;
2. zij mag door de lid-staten van geen enkel voorbehoud zijn voorzien;
3. zij moeten geen wettelijke tussenkomst van de lid-staten behoeven;
4. aan de lid-staten mag geen beleidsvrijheid zijn gelaten bij de uitvoering van de

verplichting;
5. de bepaling moet naar haar aard geschikt zijn rechtstreekse gevolgen teweeg te
brengen.

Hoewel EG-richtlijnen zijn gericht tot nationale instellingen en niet tot particulieparticulieren er niettemin een beroep op doen. Aldus is uitgemaakt
door het Hof van Justitie in het Grad-arrestls' en in het Van Duijn-arrest:82 Ook
183
bepalingen uit EG-richtlijnen kunnen derhalve rechtstreekse werking hebben.
Volgens het Hof van Justitie in het Becker-arrest volgt uit het feit dat verordeningen
ex art. 189 naar hun aard directe werking kunnen hebben niet dat andere in dat
artikel genoemde categorieen handelingen nimmer analoge werking kunnen hebben.
Met name in de gevallen waarin de lid-staten bij EG-richtlijn zijn verplicht een
bepaalde gedragslijn te volgen, zou het nuttig effect daarvan worden verzwakt,
wanneer de justitiabelen zich daarop in rechte niet zouden mogen beroepen en de
nationale rechters er geen acht op zouden mogen slaan als element van het gemeenschapsrecht. Het Hof stelt voorts:
ren,180 kunnen

"

Wanneer dus de bepalingen van een richtlijn inhoudelijk gezien onvoorwaardelijk
en voldoende nauwkeurig lijken te zijn en uitvoeringsmaatregelen niet tijdig zijn
getrojfen, kunnen particulieren zich op die bepalingen beroepen tegenover elk
nationaa! voorschrift dat niet met de bepaling in overeenstemming is. Hetzelfde
geldt wanneer die bepalingen rechten vastleggen die de particulieren tegenover de
Staat kunnen doen gelden.

„184

Uit het FNV-arrest kan worden afgeleid dat wanneer een in een richtlijn genoemde
termijn is verstreken, zonder dat een lid-staat maatregelen heeft getroffen ter
uitvoering daarvan, deze richtlijn rechtstreeks werkende bepalingen kan bevatten die
particulieren tegen de Staat kunnen inroepen. Maar ook wanneer een lid-staat weI

tijdig maatregelen heeft getroffen, kunnen deze door de nationale rechter of het Hof
van Justitie buiten toepassing worden gelaten, wanneer die maatregelen in strijd
worden geacht met rechtstreeks werkende bepalingen uit de betreffende richtlijn. 185

180 Zie art 189 EG-verdrag.
181 HvJ EG (9/70) 6 oktober 1970, Jur. 1970, p. 825 e.v.
182 HvJ EG (4/74) 4 december 1974, Jur. 1974, p 1337.
183 H.R.B.M. Kummeling, a w. 1987, p. 71. Deze opvauing is later bevestigd in de arresten VNO HvJ EG
(51/76) 1 februari 1977, Jur. 1977, p. 113, Enka HvJ EG (38/77) 23 november 1977, Jur. 1977,
p. 2203, Becker HvJ EG (8/81) 19 januari 1982, Jur. 1982, p. 53 en FNV HvJ EG (71/85) 4 december
1986, Jur. 1986, p. 3855.
184 Vgl. H.R.B.M. Kummeling, a w. 1987, p. 71.
185 HvJ EG (148/78) Jur. 1976, p. 1629 (Ratti-arrest) Zie H.R B M. Kummeling. a.w. 1987, p. 72
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Bepalingen uit EG-richtlijnen werken in beginsel niet door in de verhouding tussen
particulieren onderling. Het dwingende karakter van een richtlijn bestaat immers
slechts voor 'elke lid-staat waarvoor zij bestemd is:'56 Niettemin kunnen zij een rol
spelen in de verhouding tussen particulieren, met name wanneer de nationale rechter
de uitvoeringswetgeving interpreteert conform de richtlijn. Richtlijnconforme
interpretatie vormt naast het leerstuk van de rechtstreekse werking een controle187
mechanisme op onjuiste of te late omzetting van richtlijnen in nationale wetgeving.
Ter verkrijging van zekerheid omtrent de directe werking van richtlijnen, kunnen
nationale rechters prejudiciele vragen voorleggen aan het Hof van Justitie.

2.6.2 Inhoud van de richtlijn

Hoofdstuk I (art. 1 tot en met 4) bevat enkele algemene bepalingen met betrekking
tot het onderwerp van de richtlijn, enkele definities van daarin gehanteerde begrippen, de reikwijdte van de richtlijn alsmede de toepassing van het nationale recht van
de afzonderlijke lid-staten.
Het eerste artikel geeft het ambivalente karakter van deze EU-privacyrichtlijn weer:
enerzijds dient de richtlijn het recht op informationele privacy van de EU-onderdanen te beschermen, terwijl anderzijds de lid-staten het onderlinge vrije verkeer van
188
persoonsgegevens niet uit privacy-overwegingen mogen beperken of verbieden.
Het laatste vloeit met name voort uit het economische perspectief vanwaar uit de EG
opereert. In het licht van het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en
kapitaal binnen de interne Europese markt, dienen ook persoonsgegevens van de ene
naar de andere lid-staat te kunnen worden getransporteerd, zowel tussen particuliere
ondernemingen als tussen publiekrechtelijke organisaties."8 De ontwikkelingen in de
informatietechnologie maken dergelijke gegevensverstrekkingen bovendien aanmerkelijk eenvoudiger. Door ervoor te zorgen dat alle lid-staten over een gelijkwaardig
stelsel van privacybescherming beschikken, kan het grensoverschrijdend verkeer van
persoonsgegevens binnen de EG in beginsel zonder privacybezwaren worden
190
gewaarborgd. Deze gedachte ligt ten grondslag aan de EU-privacyrichtlijn.
Artikel 2 van de richtlijn geeft invulling aan de begrippen: personal data (persoonsgegevens), processing of personal data (verwerking van persoonsgegevens),
personal data filing system (bestand van persoonsgegevens), controller (yoor de
verwerking verantwoordelijke), processor (verwerker), third party (derde), recipient
(ontvanger) en the data subject's consent (toestemming van de betrokkene). Het

begrip personal data wordt omschreven als: "any information relating to an
identified or identifiable natural person (data subjecO " . Als mogelijk gevolg van

186 HvJ EG (152/84) 26 februari 1986, Jur. 1986, p. 723 (Marshall-arrest).

H.R.B.M. Kummeling, J.B. Mus, a.w 1993, p. 26.
188 Hoewel art. 100A, vierde lid, EG-verdrag de lid-staten de bevoegdheid verleent om ook na een
genomen harmonisatiemaatregel via een beroep op art. 36 EG-verdrag daarvan af te wijken, wordt
deze mogelijkheid in art. 1, tweede lid, van de richtlijn uitgesloten. Vergelijk L.F.M. Verhey, a w.
187

1993, p. 245.

189 Vergelijk P. Blume, a w. 1992, p. 407.
190 Vgl. de overwegingen (1) tot en met (9), voorafgaand aan de tekst van de richtlijn
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een zodanig ruime omschrijving is wei gewezen op het gevaar dat er maar weinig
I,I
Doordat gegevens in
gegevens zullen zijn die niet onder de omschrijving vallen.
een willekeurige relatie tot een object persoonsgegevens worden op het moment dat
er een relatie met een persoon ontstaat, kunnen gegevens over honden en auto-

onderdelen persoonsgegevens worden van hun eigenaren, en kunnen medische
gegevens niet alleen persoonsgegevens worden van een patient, maar ook van diens
ouders en kinderen.
Door de evenzeer ruime definitie van het begrip processing,192 vallen vele handelingen met persoonsgegevens onder de reikwijdte van de richtlijn, ongeacht de moeite
die gepaard gaat met het relateren daarvan aan een natuurlijk persoon. De richtlijn
kan naar mijn idee tevens betrekking hebben op de gegevens van overledenen. 193
Hoewel dit als punt van kritiek kan worden beschouwd,194 moet een zodanig ruime
interpretatie mijns inziens juist als wenselijk worden gezien, in analogie met het
medisch beroepsgeheim.'95 De Nationale Raad voor de Volksgezondheid (NRV) stelt
in dit verband: 196
66

De Raad is van oordeel dat de richtlijn op dit punt geexpliciteerd dient te worden

en wet in die zin dat de richtlijn betrekking heeft op de behandeling ('verwerking',
SN) van gegevens van personen in het kader van het zorgproces inclusief het
eventueel afsluiten van het zorgproces na het overlijden van betrokkene en dat de
richtlijn ook na het overlijden van betrokkene op betreffende gegevens van toepassing is tot het moment dat de gegevens verwijderd dienen te worden als gevolg van
het feit dat de gegevens niet meer relevant zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn
vastgelegd. Er dient dan wei een oplossing te worden gevonden voor de wilze
waarop de toestenimingsvraag ten aanzien van gegevens van overledenen kan
worden beantwoord."

191 Zie J.M.A. Berkvens, Congestie op data-highways. Deventer 1991, p 1;J M.A. Berkvens,
Gegevensbescherming en privacybescherming in Europa Informatie en Informatiebeleid 1991/3,
p. 58; J. Berkvens, M. Schauss, New EC Data Protection Era. Transnational Data and Communications Report November/December 1992, p. 43.
192 Artikel 2, onder b, rekent daartoe het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen,
opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op
enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede
het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. In dit verband wordt geen onderscheid gemaakt
in bewerking, gebruik en verstrekking van persoonsgegevens. Evenmin wordt daarbij erkend dat een
verzameling persoonsgegevens kan worden gebruikt ten behoeve van een vet·werkingsproces, of als
back-up ten behoeve van reconstructiedoeleinden. Vergelijk J.M.A. Berkvens, a. w. 1991, p. 59-61.
193 In de Verklaringen voor de Raadsnotulen (bijlagen 4649/95) bevestigen de Raad en de Commissie met
betrekking tot het begrip "persoonsgegeven" in art. 2 onder 4 dat het aan de lid-staten zelf tockomt om
te bepalen of en in welke mate deze richtlijn wordt toegepast op overleden personen.
194 Vergelijk J. Berkvens, M. Schauss, a. w 1992, p. 43.
195 Nationale Raad voor de Volksgezondheid, EG-ontwerp-privacyricht/u'n. Advies over COM (92) 422
jinal - SYN 287 van 15 oktober 1992. Zoetermeer 1993, p. 8
196 Met ingang van 7 december 1995 is de NRV opgevolgd door de Raad voor de Volksgezondheid en de
zorggerelateerde dienstverlening.
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De omschrijving van het begrip processing geeft voorts aan dat daarbij niet van
belang is of een verrichting of geheel van verrichtingen met betrekking tot
persoonsgegevens langs geautomatiseerde weg plaatsvindt. De richtlijn is derhalve
ook van toepassing op niet-geautomatiseerde bestanden van persoonsgegevens.'97 Dit
volgt ook uit art. 3, eerste lid, van de richtlijn. Daaruit blijkt onder meer dat de
richtlijn betrekking heeft op: "de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking
van persoonsgegevens, alsmede op de niet-geautomatiseerde verwerking van
persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin
te worden opgenomen." Hoewel de reikwijdte van de richtlijn ruimer is dan die van
de WPR, hetgeen in de lijn ligt van de technologische ontwikkelingen, verwacht de
NRV niet dat zich in de praktijk verschillen met de WPR zullen voordoen.

Op grond van de ruime omschrijving van het begrip processing of 'verwerking'
strekt de richtlijn zich ook expliciet uit over de communicatie van persoonsgegevens.'98 Elders is er op gewezen dat de juridische positie van een transportaanbieder
met betrekking tot een EDI-bericht onduidelijk is.199 Voorts is in dit verband gesteld
dat degene die het kale transport van een bericht verzorgt niet als 'bewerker' in de
zin van art. 1 WPR kan worden aangemerkt:00 De grotere reikwijdte van de EUprivacyrichtlijn heeft evenwel tot gevolg dat een transporteur wel als processor of
'verwerker' in de zin van art. 2 van de richtlijn kan worden beschouwd, namelijk als
degene die ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt (i.c. verstrekt of verspreidt). De voor de verwerking verantwoordelijke
afzender of ontvanger dient zich op grond van art. 17 van de EU-privacyrichtlijn
ervan te vergewissen dat hij een verwerker kiest die voldoende technische en
organisatorische beveiligingsmaatregelen in acht neemt. Een en ander moet op grond
van art. 17, derde lid, in een overeenkomst tussen de voor de verwerking verantwoordelijke en de verwerker worden geregeld. Aldus rust mijns inziens ook op de
transporteur van een EDI-bericht dat persoonsgegevens bevat een beveiligingsplicht.
De omschrijving van de begrippen controller en processor komen - met inachtneming van het in de vorige alinea gestelde inhoudelijk in grote lijnen overeen met
de begrippen 'houder' en 'bewerker' uit de WPR. Anders dan in de WPR kan op
grond van de richtlijn alleen de controller en niet de processor aansprakelijk worden

gesteld voor geleden schade of nadeel. Op de controller ligt daardoor een grotere
verantwoordelijkheid, die deze mogelijk niet in alle gevallen zal kunnen waarmaken.
Als extra waarborg voor de geregistreerde en teneinde te voorkomen dat op de
houder een te zware verantwoordelijkheid komt te liggen, acht de NRV het wenselijk
dat niettemin de processor verantwoordelijk kan worden gesteld voor schade of

wordt beschouwd als: "elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd dan weI
gedecentraliscerd is of verspreid op ten functioneel of geografisch bepaalde wijze" (art. 2, sub c).
198 Vgl. ook preambule 47 met betrekking tot het verzenden van persoonsgegevens via een telecommuni197 Een bestand van persoonsgegevens

catie- of elektronische postdienst.
199 R.E. van Esch, Privacywetgeving: EDI en telecommunicatie, in: J.M.A. Berkvens, J.E.J. Prins (red.),

Privacyregulering in theorie en praktijk. Deventer 1994, p. 191.
200 Leidraad, I.Art. 1 Com.-98 en J.M.A. Berkvens, EDI cn privacyregels, in: R.E. van Esch, C. Prins
(red.), Recht en EDI Deventer 1993, p 170.
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nadeel door hem veroorzaakt, voorzover voortvloeiend uit het niet nakomen van de
richtlijnbepalingen.
Het begrip third party (derde) heeft in de gezondheidszorg een ietwat andere
betekenis dan het begrip 'derde' in de WPR. In de gezondheidszorg heeft het
betrekking op een persoon die buiten de relatie arts patient staat.20' Volgens de
WPR is een 'derde' een persoon of instantie buiten de organisatie van de houder van
de persoonsregistratie, met uitzondering van de bewerker en de geregistreerde.202 De
-

richtlijn defmieert het begrip third party als: "the natural or legal person, public
authority, agency or any other body than the data subject, the controller and the
persons who, under the direct authority of the controller or the processor, are
authorized to process the data." Hieruit vloeit de vraag voort in hoeverre de personen uit de organisatie van de houder, volgens de WPR, overeenkomen met de
personen die onder diens rechtstreeks gezag staan of door hem gemachtigd zijn. De
NRV achtte een scherpere definitie van het begrip 'derde' in de richtlijn wenselijk.
Met het oog op de medische zorgverlening achtte de NRV het onwenselijk wanneer
degenen die rechtstreeks bij de zorgverlening zijn betrokken, zoals medebehandelaars en ondersteunend personeel, als 'derde' in de zin van de richtlijn zouden
worden aangemerkt.
Een andere mogelijk bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken actor is de

rec ipient of 'ontvanger' van persoonsgegevens. Deze wordt in de EU-privacyrichtlijn omschreven als: "de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de
dienst of enig ander lichaam aan wie, respectievelijk waaraan de gegevens worden
meegedeeld, ongeacht of het al dan niet een derde betreft; instanties waaraan
gegevens kunnen worden meegedeeld in het kader van een bijzondere onderzoeksopdracht worden evenwel niet beschouwd als ontvangers". De ontvanger kan op grond
van deze omschrijving zowel de hoedanigheid van 'derde' als van 'gebruiker'
hebben.

Hoofdstuk II van de richtlijn bevat algemene voorwaarden voor de rechtmatige
verwerking van persoonsgegevens. Dit hoofdstuk kan als de kern van de richtlijn
worden beschouwd, doordat er enkele materiele beginselen in zijn opgenomen. In
het algemeen geldt, op grond van art. 5, dat de lid-staten ervoor dienen te zorgen dat

de verwerking van persoonsgegevens slechts rechtmatig is wanneer dat geschiedt
overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk.
Artikel 6 noemt enkele beginselen met het oog op de kwaliteit van persoonsgegevens
waaraan de lid-staten uitvoering dienen te geven. Zo dient men op eerlijke en
rechtmatige wijze om te springen met persoonsgegevens, mogen deze slechts voor
gespecificeerde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden
verzameld en in overeenstemming met die doeleinden worden verwerkt. Voorts
dienen zij, gelet op de doelstellingen, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig te zijn. De gegevens moeten evenzeer nauwkeurig zijn en indien nodig worden

201

Dit vloeit onder andere voort uit het karakter van het medisch beroepsgeheim, alsmede uit art. 7:457

BW.
202 Artikel I WPR
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bijgewerkt. Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevenslo] moeten uitgewist of
gecorrigeerd kunnen worden. Hierover merkt de NRV op dat het soms wenselijk kan
zijn dat foutieve gegevens bewaard blijven, bijvoorbeeld om in een later stadium
vast te kunnen stellen in hoeverre een zorgverlener medisch verantwoord heeft
gehandeld op basis van de destijds beschikbare gegevens.204 Vanzelfsprekend dienen
foutieve gegevens wel als zodanig aangemerkt te worden. Naar aanleiding daarvan
stelde de NRV voor dat foutieve gegevens niet mogen worden verwijderd, indien een
aanmerkelijk belang van de betrokkene, van de houder of van de bewerker, zich
daartegen verzet. Daarbij wees de Raad in verband met de elektronische opslag van
gegevens op de noodzaak om bijzondere maatregelen te treffen om te kunnen
verifieren dat er geen gegevens gewijzigd of verwijderd zijn.
Voorts bepaalt art. 6 dat gegevens in tot geregistreerden herleidbare vorm niet langer
bewaard mogen blijven dan noodzakelijk is met het oog op de gestelde doeleinden.
In de zorgsector kan het weI eens van belang zijn, aldus ook de NRV, dat gegevens
langer bewaard blijven dan voor de doelstelling waarvoor zij zijn vastgelegd
noodzakelijk is. Het is denkbaar dat dit geschiedt op verzoek van de geregistreerde,
bijvoorbeeld wanneer het erfelijkheidsgegevens betreft, of ten behoeve van epidemiologisch onderzoek. Hiervoor is de toestemming van de geregistreerde vereist.
De NRV bepleit dan ook het opnemen van de mogelijkheid om in overleg met de
betrokkene de persoonsgegevens langer te mogen bewaren dan strikt noodzakelijk is
voor het doel waarvoor ze zijn vastgelegd. Op grond van de tweede volzin van art. 6,
eerste lid, onder e, van de richtlijn hebben de lid-staten mijns inziens daartoe die
mogelijkheid. Zij mogen voorzien in passende waarborgen voor persoonsgegevens
die langer worden bewaard voor historische, statistische of wetenschappelijke
doeleinden. Ook art. 7, onder a, van de richtlijn, dat de verwerking van persoonsgegevens toelaat indien de betrokkene daarvoor toestemming heeft verleend, biedt
hiervoor naar mijn idee voldoende ruimte. Voorts is het uiteraard mogelijk dat
bijvoorbeeld het verrichten van epidemiologisch onderzoek als 66n van de doelstellingen wordt geformuleerd. In dat geval valt het gebruik van medische persoonsgegevens voor epidemiologisch onderzoek binnen de gestelde doeleinden.
Artikel 7 geeft een limitatieve opsomming van de gevallen waarin persoonsgegevens
mogen worden verwerkt. Dit is toegestaan indien de betrokkene daarvoor zijn
ondubbelzinnige toestemming heeft verleend, dit noodzakelijk is voor de uitvoering
van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor het nemen van
precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene, ter
vervulling van een wettelijke verplichting voor de voor de verwerking verantwoordelijke, ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene, of dit noodzakelijk is
ter vervulling van een taak van algemeen belang. Tenslotte is de verwerking van
persoonsgegevens toelaatbaar op grond van een zeer algemene norm, die eveneens in
art. 7 is opgenomen, te weten: indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de voor de verwerking verantwoordelijke

203 We kunnen ons afvragen in hoeverre persoonsgegevens als zodanig
persoonsgegevens - onvolledig kunnen zijn.

204 NRV, a w 1993, p. 12.

-

anders dan een verzameling
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of van de derde of derden aan wie de gegevens worden verstrekt, mits het belang of
de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet prevaleren.
Artikel 8 van de richtlijn bevat bepalingen voor de verwerking van bijzondere
categorieen gegevens. Volgens het eerste lid is dit artikel van toepassing op gegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdien-

stige of levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, alsook gegevens die iemands gezondheid of seksuele leven betreffen. In
beginsel dienen de lid-staten de verwerking daarvan te verbieden. Naast een vijftal in
het tweede lid geformuleerde uitzonderingsmogelijkheden daarop, ontslaat het derde
lid van art. 8 de lid-staten van hun verplichtingen tot het instellen van een zodanig
verbod, wanneer:
"

de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor de doeleinden van preventieve

geneeskunde of medische diagnose, het verstrekken van zorg of behandelingen of het

beheer van gezondheidsdiensten en wanneer die gegevens worden verwerkt door
een gezondheidswerker die onderworpen is aan het in de nationale wetgeving, of in

de door nationale bevoegde instanties vastgestelde regelgeving, vastgelegde
beroepsgeheim of door een andere persoon voor wie een gelijkwaardige geheimhoudingsplicht geldt."

De omstandigheid dat hier in het algemeen gesproken wordt over "de verwerking
van de gegevens", kan aanleiding geven om te denken dat het hier niet alleen
gegevens over iemands gezondheid betreft, maar dat alle in het eerste lid genoemde
bijzondere categorieen gegevens voor de in het derde lid genoemde doeleinden
verwerkt mogen worden. Deze ongelukkige formulering wordt nog net 'gered' door
het noodzakelijkheidsvereiste met het oog op de genoemde doeleinden.
De artikelen 10 tot en met 15 van de richtlijn bevatten enkele rechten voor betrokkenen. Zo moeten de lid-staten garanderen dat zij onder meer recht hebben op informatie over de identiteit van de voor de verwerking verantwoordelijke of van diens
vertegenwoordiger, de doeleinden van de verwerking en verdere informatie omtrent
bijvoorbeeld de ontvangers van de gegevens, het bestaan van een recht op toegang
tot zijn eigen persoonsgegevens en op rectificatie daarvan. Deze informatie moet
worden verstrekt zowel wanneer de gegevens bij betrokkene zelf (art. 10) als
wanneer deze bij anderen zijn verkregen (art. 11). De verplichting geldt niet wanneer
de betrokkene hiervan reeds op de hoogte is.
Het recht op toegang tot de gegevens is neergelegd in art. 12 van de richtlijn. De lidstaten moeten de rechten van betrokkenen waarborgen op uitsluitsel omtrent het al
dan niet bestaan van verwerkingen van hen betreffende gegevens, alsmede informatie
over de doeleinden daarvan, de betreffende categorieen gegevens en de ontvangers
aan wie zij worden verstrekt. Voorts moeten betrokkenen recht hebben op verstrekking, in begrijpelijke vorm, van de verwerkte gegevens, alsmede de beschikbare
informatie over de oorsprong ervan en op mededeling over de logica die ten grondslag ligt aan de automatische verwerking van gegevens in gevallen waarin individuele besluiten louter zijn genomen op grond van een geautomatiseerde gegevensver-
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werking.205 Vervolgens moeten betrokkenen de verwerkte gegevens kunnen laten
de verplichrectificeren, uitwissen of afschermen (blokkeren). Tot slot bevat art. 12
of
uitwissing
elke
zijn
van
verstrekt
rectificatie,
gegevens
wie
de
aan
ting om derden
afscherming in kennis te stellen. Deze rechten moeten alle vrijelijk en zonder
beperking, met redelijke tussenpozen en zonder bovenmatige vertraging en kosten

kunnen worden uitgeoefend. Artikel 13 bevat de gronden waarop uitzonderingen
eerste
mogelijk zijn op de rechten en plichten van art. 6, eerste lid, art. 10, art. 11,
een
bevat
13
beperlid, art. 12 en art. 21 van de richtlijn. Het tweede lid van art.
de verwerking
12
bedoelde
op
oog
het
met
rechten
art.
in
de
voor
kingsmogelijkheid
van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek.
In gevallen waarin de verwerking plaatsvindt met het oog op de vervulling van een
belang
taak van algemeen belang of voor de behartiging van het gerechtvaardigde
de
derde(n) aan wie de gegevan de voor de verwerking verantwoordelijke of van
vens worden verstrekt,206 heeft de betrokkene op grond van art. 14 het recht om zich
regelgeving
tegen de verwerking te verzetten, behoudens wanneer de nationale
wijze
kan
rechtmatige
op
bijvoorbeeld
anders bepaalt. Een onderzoeksinstelling
een
Wanneer
onderzoek.
voor
verwerken
medische gegevens
epidemiologisch
verneemt
vorrn
in
aldaar
identificeerbare
opgeslagen,
zijn
patient, wiens gegevens
dat een hem bekende persoon voor wie hij zijn ziekte verborgen wil houden bij het
onderzoek betrokken is, kan die patient zich in dat geval verzetten tegen de verdere
een gerechtvaardigd belang bij
verwerking van diens gegevens. Hij heeft er alsdan
om zijn gegevens te laten verwijderen of te anonimiseren.
Voorts biedt deze bepaling uit de richtlijn de nationale wetgever de mogelijkheid
ervoor te opteren aan betrokkenen een recht toe te kennen om zich te verzetten tegen
een voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met het oog op
kennen om daarover te
direct marketing, dan wel aan betrokkenen een recht toe te
met de uitdrukkelijke
gaan
te
worden ingelicht. De tweede optie dient gepaard
verzetten
kunnen
tegen het verstrekmededeling dat de betrokkenen zich kosteloos
voor
direct marketing.
ken of gebruiken van hun persoonsgegevens
De artikelen 16 en 17 bevatten regels omtrent de vertrouwelijkheid en de beveiliging
van de verwerking. De verwerker of degene die handelt onder het gezag van de voor
de verwerking verantwoordelijke en die toegang heeft tot persoonsgegevens, mag
deze slechts in opdracht van de voor de verwerking verantwoordelijke verwerken,
behoudens op grond van wettelijke verplichtingen. Volgens art. 17 moeten de lidstaten bepalen dat de voor de verwerking verantwoordelijke, passende technische en
organisatorische maatregelen dienen te treffen ter beveiliging van de gegevensverwerking. De beveiligingsverplichting strekt zich uit tot persoonsgegevens die over
een netwerk worden verstrekt en tot persoonsgegevens die op afstand toegankelijk

zijn (via remote access). Deze verplichtingen gelden ook voor de verwerkers van
persoonsgegevens.

kunnen onttrek205 Zie hieromtrent ook art. 15 van de richtlijn, dat bepaalt dat betrokkenen zich moeten
ken aan het geautomatiseerd nemen van individuele besluiten.
206 Zie art. 7, onder e en f, van de richtlijn
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draagt de lid-staten op te bepalen dat alvorens over te gaan tot een

volledige of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, de
voor de verwerking verantwoordelijke verplicht is een zodanige verwerking aan te
melden bij de toezichthoudende autoriteit, zoals de Nederlandse Registratiekamer.
Daarbij moeten inlichtingen worden verstrekt, zoals de naam en het adres van de
voor de verwerking verantwoordelijke, het doel van de verwerking, et cetera.207 In
bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden kan met een vereenvoudigde
aanmeldingsprocedure worden volstaan of zelfs een vrijstelling daarvoor worden
verleend.208 Wanneer een inbreuk op de rechten en vrijheden van betrokkenen
onwaarschijnlijk is, kan worden volstaan met een precisering van de doeleinden van
de verwerking, de verwerkte gegevens of categorieen gegevens, de categorieen
betrokkenen, ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt en de periode
gedurende welke de gegevens worden bewaard. Vereenvoudiging of vrijstelling van
de aanmeldingsplicht is voorts mogelijk wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke een functionaris heeft aangewezen die binnen de organisatie onafhankelijk
toezicht uitoefent op de toepassing van de op de richtlijn gebaseerde nationale
maatregelen en een register bijhoudt van de door de voor de verwerking verantwoordelijke verrichte verwerkingen. Aldus kan men ervoor zorgen dat inbreuk op de
rechten en vrijheden van de betrokkenen door de verwerkingen onwaarschijnlijk is.
De lid-staten mogen ook afwijken van de aanmeldingsplicht in geval van verwerkingen die alleen ten doel hebben een register bij te houden dat bedoeld is om het
publiek voor te lichten en voor de verwerking van persoonsgegevens door stichtingen, verenigingen en andere instanties zonder winstoogmerk. Daarentegen kunnen de
lid-staten ook bepalen dat sommige of alle niet-geautomatiseerde verwerkingen van
persoonsgegevens, eventueel in vereenvoudigde vorm, moeten worden aangemeld.
Wanneer een aangemelde verwerking bijzondere privacyrisico's met zich mee
brengt, dan dient het toezichthoudende orgaan of de privacyfunctionaris een onderzoek naar die voorgenomen verwerking in te stellen ex art. 20 van de richtlijn,
alvorens deze mag worden uitgevoerd. Artikel 21 stelt de eis van openbaarheid van
de verwerkingen van persoonsgegevens. De toezichthoudende autoriteiten dienen
een register van aangemelde verwerkingen bij te houden, dat voor een ieder toegankelijk is en dat een aantal in art. 19, eerste lid, voorgeschreven inlichtingen bevat. Op
grond van het derde lid van art. 21 dienen ook inlichtingen te worden verstrekt over
van aanmelding vrijgestelde verwerkingen aan een ieder die daarom verzoekt.
Hoofdstuk iII draagt de lid-staten op de rechtshandhaving in verband met de verwerking van persoonsgegevens nader te regelen. Onverminderd de administratieve
voorziening bij de toezichthoudende autoriteit, dient een ieder zich bij schending van
de door de richtlijn gewaarborgde rechten te kunnen wenden tot een nationale
rechter.209 Voorts dient de betrokkene in dit verband een recht op schadevergoeding

207 Artikel
208 Artikel

eerste lid, sub a tot en met sub f.
richtlijn. In Nederland is voorzien in mogelijke vrijstellingen van de
reglements- en formutierplicht voor persoonsregistraties die vallen onder het op de artikelen 19,24 en
25 WPR gebaseerde Besluit genormeerde vrijstelling, Stb. 1990,16.
209 Artikel 22.
19,

18, tweede lid, van de
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te worden geboden.210 Daarbij mogen de lid-staten evenwel bepalen dat de voor de
verwerking verantwoordelijke geheel of gedeeltelijk van diens aansprakelijkheid kan
worden ontheven, indien deze bewijst dat de schade hem niet kan worden toegerekend.21' Tot slot van dit hoofdstuk bepaalt art. 24 dat de lid-staten in de nationale
wetgeving ter uitvoering van deze richtlijn, met name sancties vaststellen die gelden
bij de niet-naleving van de richtlijnbepalingen. De lid-staten kunnen op grond van de

artikelen 5 en 189 EG-verdrag kiezen voor strafrechtelijke, bestuursrechtelijke of
privaatrechtelijke sancties. Dergelijke sancties dienen in elk geval effectief, doeltreffend, proportioneel en afschrikwekkend te zijn. 212
Hoofdstuk IV regelt de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen. Dit is
slechts toegestaan wanneer een derde land over een passend beschermingsniveau beschikt.213 Waarborgt een derde land geen passend beschermingsniveau, dan is de
doorgifte van persoonsgegevens niettemin toelaatbaar in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld wanneer de betrokkene daarvoor zijn ondubbelzinnige toestemming heeft
gegeven, wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke of tussen de
voor de verwerking verantwoordelijke en een derde en dit in het belang van de
betrokkene is of wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de vrijwaring van een
zwaarwegend openbaar belang of voor de bescherming van het vitale belang van de
betrokkene.214 Wordt geen passend beschermingsniveau geboden en is de doorgifte
evenmin noodzakelijk op de zojuist genoemde gronden, dan kan de doorgifte

niettemin plaatsvinden wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke het
beschermingsniveau contractueel kan bieden.21 S Om te kunnen beoordelen of sprake
is van een passend beschermingsniveau dient in het bijzonder te worden gelet op de
aard van de gegevens, het dod en de duur van de voorgenomen verwerking, het land
van herkomst en het land van eindbestemming, de algemene of sectorale wettelijke
bepalingen die in het betreffende derde land gelden en met de beroepsregels en
veiligheidsmaatregelen die in dat land worden nageleefd.216 De lid-staten zijn voorts

210 Artikel 23, eerste lid.
1. Kolhoop, De Europese ontwerp-richtlijn inzake privacybescherming.
in: J.M.A. Berkvens, J.E.J. Prins (red.), Privacyregulering in theorie en praktijk Deventer 1994,
pp. 327-328.
212 HvJ EG (79/83) 10 april 1984, Harz, Jur. 1984, p. 1921 en HvJ EG (14/83) 10 april 1984, Colson en
Kamann, Jur. 1984, p. 1891. Zie ook H.R.B.M. Kummeling, J.B. Mus, a w. 1993, pp. 29-31 en L.F.M.

211 Artikel 23, tweede lid. Zie ook

Verhey, a. w. 1993, p. 248.
213 Anders dan bijvoorbeeld het Verdrag van Straatsburg vereist de EU-privacyrichtlijn in dit verband
geen 'gelijkwaardig' maar een 'passend' beschermingsniveau
214 Artiket 26, eerste lid, onder a. tot en met f. In het laatste geval kan worden gedacht aan de noodzakelijkheid van doorgifte met het oog op een medische behandeling en de betrokkene niet in staat is tot het
geven van toestemming. Zie ook 1. Kolhoop, a. w. 1994, p. 329.
215 Artikel 26, tweede lid. Zie ook F. Kuitenbrouwer, a.w. 1990 en I. Kolhoop, a w. 1994, p 329.
216 Artikel 25, tweede lid. Overigens kunnen we ons afvragen in hoeverre deze criteria voldoende houvast
bieden voor het vaststellen van een passend privacybeschermingsniveau. Om dat te kunnen zal de
privacywetgeving van de verschillende landen met elkaar moeten worden vergeleken. Dit vereist
criteria waarmee de effectiviteit van privacywetgeving als het ware is te meten, hetgeen tot nu toe
echter nauwelijks mogelijk is gebleken. Zie ook § 2.3.1.2 in dit boek en J.E.J. Prins e.a.,In het licht
van de Wet persoonsregistraties.· zon, maan ofsterp Alphen aan den Rijn/Diegem 1995, pp. 71-73.
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verplicht de Europese Commissie op de hoogte te stellen van gevallen waarin naar
hun oordeel een derde land geen waarborgen voor een passend beschermingsniveau
biedt, waarna de Commissie ter verhelping daarvan onderhandelingen met dat land
kan aangaan.

217

De bepalingen die zijn opgenomen in hoofdstuk V staan de lid-staten toe de bepalingen uit de EU-privacyrichtlijn nader uit te werken in nationale en communautaire
gedragscodes.218 De lid-staten kunnen bepalen dat voor bepaalde sectoren van het
beroeps- en bedrijfsleven via zelfregulering aanvullende maatregelen kunnen worden
vastgesteld. De ontwerpen voor nationale gedragscodes worden vooraf beoordeeld
door de nationale autoriteit.219 Over de ontwerpen voor communautaire gedragscodes
dient de 'Groep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens' te adviseren (zie hierna).
De bepalingen uit hoofdstuk VI verplichten de lid-staten om 6dn of meer toezichthoudende autoriteiten (Supervisory Authority) aan te wijzen, die de naleving van de
richtlijnbepalingen controleert of controleren. In ons land bestaat reeds de Registratiekamer, die is ingesteld op grond van art. 37 WPR. Zo'n toezichthoudende autoriteit dient te beschikken over onderzoeksbevoegdheden, zoals toegang tot gegevens,
over effectieve bevoegdheden om in te grijpen, zoals de vernietiging van gegevens te
gelasten of de bevoegdheid een voor de verwerking verantwoordelijke te waarschuwen of te berispen, alsmede over de bevoegdheid een zaak bij de rechter aanhangig
te maken. De richtlijn voorziet op dit punt in een uitbreiding ten opzichte van de
huidige bevoegdheden van de Registratiekamer. De Registratiekamer heeft thans, op
grond van art. 46 WPR„ de bevoegdheid tot het instellen van een onderzoek op
verzoek van een belanghebbende. Op grond daarvan kan zij haar bevindingen aan
die belanghebbende mededelen. Aan de houder van de betreffende persoonsregistratie kan zij vervolgens een aanbeveling doen. Daarnaast beschikt de Registratiekamer
op grond van art. 34, derde lid , WPR over de bevoegdheid om te bemiddelen in een
gerezen conflict tussen een geregistreerde en een houder. De bevoegdheden die zijn
genoemd in art. 28, derde lid, tweede gedachtestreepje van de EU-privacyrichtlijn
zijn, in vergelijking met de bestaande bevoegdheden, inderdaad meer effectief te
noemen.

Tegen beslissingen van de toezichthoudende autoriteit moet beroep bij een rechter
kunnen worden aangetekend, aldus art. 28, derde lid, van de richtlijn. De WPR kent
in art. 46, vierde lid, uitdrukkelijk geen voorziening van administratieve rechtspraak
toe. Voorts meet volgens de richtlijn iedere burger in eigen persoon of via een
belangenvereniging bij die toezichthoudende autoriteit klachten of bezwaren kunnen
indienen, moet op gezette tijden een verslag over de verrichte activiteiten worden

217 Artikel 26, derde en vierde lid.
218 Artikel 27.
219 In Nederland is dat de Registratiekamer. Zie over zelfregulering in dit verband: L. Early, a w. 1990,
p. 75-76; B.R. Ziegler-Jung, Self-regulation in data protection law - an appropriate solution for the
European Community? Regelmaat 1991/4, p. 123-128; B.R. Dori)eck-Jung, Wettelijk geconditioncerde
zelfregulering; symbolisch concept of instrument met gevolgen? in Ph. Eijlander, P.C. Gilhuis, J.A.F.
Peters (red.J, Overheiden zelfregulering; alibi voor vrijblijvendheid of prikkel tot aktie? Zwolle 1993,
p. 141-155.
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gepubliceerd en moeten de leden en personeelsleden ervan, ook na beeindiging van
hun werkverband, aan het beroepsgeheim zijn onderworpen.
In art. 29 van de richtlijn wordt een communautaire werkgroep ter bescherming van

persoonsgegevens in het leven geroepen (Working Party on the Protection of

Individuals with regard to the Processing of Personal Data). Deze werkgroep

bestaat uit vertegenwoordigers van de gezamenlijke toezichthoudende autoriteiten,
vertegenwoordigers van de voor de communautaire instellingen en organen opgerichte autoriteiten en een vertegenwoordiger van de Commissie. De werkgroep
beschikt voornamelijk over adviserende taken betreffende het beschermingsniveau in
de EU en in derde landen, voorstellen tot wijziging van de richtlijn, alsmede de op
communautair niveau opgestelde gedragscodes. Hiermee dient de werkgroep bij te
dragen aan een homogene toepassing van de ter uitvoering van de richtlijn vastgestelde nationale voorschriften. 220
Hoofdstuk VII van de richtlijn kent aan de Commissie de bevoegdheid toe, daartoe
bijgestaan door een Comitd bestaande uit vertegenwoordigers van de lid-staten, om
communautaire uitvoeringsmaatregelen te nemen. Deze bevoegdheid is met name
toegekend voor de toepassing van de richtlijn ten aanzien van de overdracht van
gegevens naar derde landen. De Commissie mag voorts uitvoeringsmaatregelen
vaststellen ter aanvulling op de in de richtlijn opgenomen beginselen, met het oog op
de specifieke kenmerken van gegevensverwerking in bepaalde maatschappelijke
sectoren.22' De procedure voor de totstandkoming van dergelijke maatregelen is
geregeld in art. 31 van de richtlijn.
Uit de slotbepalingen van de richtlijn vloeit voort dat de lid-staten binnen drie jaar
na de aanneming van de richtlijn de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking laten treden. De op de datum van de inwerkingtreding van de
nationale bepalingen reeds in verwerking zijnde gegevens, moeten binnen een
termijn van drie jaar, te rekenen vanaf die datum, onder de bescherming daarvan
vallen. Binnen een termijn van twaalf jaar na de datum van aanneming van de
richtlijn moet de verwerking van gegevens die op de datum van inwerkingtreding
van de nationale bepalingen reeds in niet-geautomatiseerde bestanden voorkwamen
aan de artikelen 6,7 en 8 van de richtlijn worden aangepast. Geregistreerden hebben
ten aanzien van deze gegevens evenwel het recht op correctie, wissen en blokkering.
De Commissie is verplicht om over de toepassing van de richtlijn op gezette tijden

Cat regular intervals), voor het eerst uiterlijk drie jaar na de datum van aanneming
van de richtlijn, een openbaar verslag uit te brengen aan de Raad en het Europees
Parlement over de toepassing van de richtlijn.222 Zij zal, aldus art. 33, met name de
toepassing van de richtlijn op de verwerking van geluid- en beeldgegevens betreffende natuurlijke personen nagaan en passende voorstellen doen die in het licht van de
ontwikkelingen van de informatietechnologie en de activiteiten in verband met de
informatiemaatschappij nodig mochten blijken.

220 Artikel 30, eerste lid.
221 Overweging 66 en 68.
222 Artikel 33.
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2.7 Samenvatting
In het internationale recht vindt de informationele privacy mede bescherming via de
internationale grond- en mensenrechten. Daarbij wordt onder meer aansluiting
gezocht bij de bescherming van het privd-leven. Artikel 8 EVRM en art. 17 IVBP
zijn vooral gebaseerd op art. 12 UVRM. Het Europese Databeschermingsverdrag
van de Raad van Europa, dat mede ten grondslag ligt aan de Nederlandse WPR, is
weer mede gebaseerd op art. 8 van het EVRM. Dit Verdrag van Straatsburg bevat
voornamelijk algemene beginselen met betrekking tot de bescherming van de
informationele privacy. De Raad van Europa heeft voor diverse sectorale privacyaangelegenheden verschillende context-specifieke aanbevelingen uitgevaardigd. Het
verdrag is evenwel niet uitsluitend opgesteld vanuit de gedachte dat de informationele privacy in internationaal verband juridische bescherming behoeft. Het regelt
immers ook de grensoverschrijdende uitwisseling van persoonsgegevens. Daaruit
blijkt tevens het economisch belang daarvan, dat ook de OESO in haar privacyrichtlijn naar voren heeft willen laten komen. De EU heeft een privacyrichtlijn aangenomen, onder meer omdat enkele lid-staten nalatig bleken bij het ratificeren van het
Verdrag van Straatsburg. De rechtskracht van een dergelijke richtlijn is zeer groot,
daar zij een dwingend karakter heeft voor elke lid-staat waarvoor zij is bestemd. Zij
is van invloed op de bescherming van informationele privacy door de overheid en
privaatrechtelijke organisaties.
Minder rechtskracht bezitten de OESO-privacyrichtlijn en het Verdrag van Straatsburg met de daarop gebaseerde sector-specifieke aanbevelingen. Niettemin is het
belang van deze twee intemationale regelingen door de EU meerdere malen onderstreept. De EU-privacyrichtlijn kan daar zelfs als bewijs van worden gezien: als men
deze niet van belang had gevonden of wanneer alle EU lid-staten het Verdrag van
Straatsburg zouden hebben geratificeerd, dan was de EU-privacyrichtlijn er vermoedelijk niet eens gekomen. Mede vanuit het van oorsprong economische perspectief
van de EU is deze erkenning ook zeer goed te verklaren. De internationale reikwijdte
die de algemene privacybeginselen via de EU-privacyrichtlijn, het Verdrag van
Straatsburg en de OESO-privacyrichtlijn hebben, acht ik van groot belang voor de
vorming van een internationale basis voor privacybescherming, vooral met het oog
op de globalisering van de informatie-infrastructuur.
In het volgende hoofdstuk zullen de algemene privacybeginselen worden besproken
die door de OESO en de Raad van Europa zijn geformuleerd. Tevens zal uit dat
hoofdstuk blijken waar deze beginselen zijn terug te vinden in de EU-privacyrichtlijn. Deze algemene privacybeginselen nemen, zoals ik in hoofdstuk 1 heb uiteengezet, een centrale plaats in dit boek in.

Hoofdstuk 3
De algemene privacybeginselen als toetsingskader
3.1. Inleiding
In het vorige hoofdstuk werd de internationaalrechtelijke achtergrond uiteengezet
nele privacy zich
waartegen de juridische bescherming van de medische informatio
verdragen,
zoals het
zijn
in
internationale
te vinden
afspeelt. De grondslagen daarvan
Andere
internationaalrechtelijke
EVRM, het IVBP en het Verdrag van Straatsburg.
documenten die privacybepalingen bevatten ter bescherming van medische persoonsgegevens zijn de OESO-privacyrichtlijn, de diverse aanbevelingen van de Raad van
voor de mediEuropa en de EU-privacyrichtlijn. Deze laatste is van grote invloed
de
sche informationele privacybescherming in
nabije toekomst, aangezien de EU liddaarin
de
staten verplicht zijn aan
opgenomen opdrachten gevolg te geven. In de
dit
onderzoek
(hoofdstuk 1) is er reeds op gewezen dat deze internatioinleiding op
voor de
erkende
naal
privacybeginselen in dit onderzoek het toetsingskader vormen
bestaande wettelijke regels inzake de medische informationele privacy. In dit
hoofdstuk bespreek ik de inhoud van die algemene privacybeginselen, zoals die zijn
te vinden in de OESO-richtlijn, het Verdrag van Straatsburg en in de EU-privacy-

richtlijn.

mede gebaseerd op
De bescherming van de informationele privacy is in Nederland
deze internationaal - ook door ons land - erkende algemene privacybeginselen.
Tussen dergelijke rechtsbeginselen en de neerslag daarvan in het positieve recht
moet onderscheid worden gemaakt. Rechtsregels bepalen voor een belangrijk deel
wat het recht inhoudt. Het recht bestaat evenwel niet alleen uit rechtsregels. Ook de
onder andere de
interpretatie daarvan is een onderdeel van het recht. Het zijn
inhoud
geven. Rechtsrechtsbeginselen die deze interpretatie van rechtsregels
dan
functie
andere
rechtsregels: Een
beginselen hebben echter in het algemeen een
rechtsregel zal in principe in een concreet geval van toepassing zijn of juist niet.
met elkaar
Beginselen daarentegen kunnen hun waarde behouden wanneer zij
rechtsregels
waarbinnen
denksfeer
morele
een
alsdan
conflicteren: Zij vormen

worden toegepast.
Anderzijds zijn rechtsbeginselen en rechtsregels nauw verweven met elkaar. Algemeen geformuleerde rechtsregels lijken in het algemeen veel op rechtsbeginselen en
zullen in hun toepassing ook als zodanig worden gehanteerd. Voorbeelden hiervan
vormen grondrechten en bepalingen uit mensenrechtenverdragen. Aan grondrechten
wordt ook wel eens een dubbelkarakter toegekend: zowel een regel- als een beginsel-

1

1
2

D.F. Scheltens, Rechtsbeginselen en mensenrechten. Ars Aequi 1991/10, p. 797.
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van
rot
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Over
werk.
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Hercules
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Zie
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Soeteman,
Aequi 1991/10, p. 756.
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dimensie: Ook de privacybeginselen die zijn opgenomen in het internationale recht
zijn daarvan voorbeelden.
In dit onderzoek vormen de internationale privacybeginselen de criteria waaraan de
bestaande regels die betrekking hebben op de bescherming van de medische informationele privacy worden getoetst, mede in het licht van de informatie- en communicatietechnologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Hoewel het intussen vrij
oude beginselen zijn - zij dateren uit 1980 - kunnen zij mijns inziens om verschillende redenen nog steeds een belangrijke functie vervullen in het richting
geven aan

de bescherming van de medische informationele privacy.
Ten eerste zij er op gewezen dat de EU recentelijk die belangrijke functie nog eens
heeft onderstreept, door deze beginselen in de in 1995 aangenomen privacyrichtlijn
op te nemen.4 De privacybeginselen uit het Verdrag van Straatsburg zijn daarin
overgenomen ter verduidelijking en versterking daarvan: De kennelijk binnen
Europa thans bestaande consensus over de waarde en betekenis van deze beginselen
vormt voor mij het voornaamste argument om deze beginselen in dit boek als
toetsingskader te hanteren. Daarnaast spelen andere overwegingen een, zij het meer
ondergeschikte, rol. Een tweede overweging bij het hanteren van deze privacybeginselen heeft te maken met het relatieve technologie-onafhankelijke karakter van de
beginselen. Dit karakter komt mijns inziens voldoende tot uitdrukking in de omschrijving van de verschillende beginselen (zie hierna: § 3.2). Zoals zal blijken komt
in die omschrijvingen geen enkele verwijzing voor naar een of andere
specifieke
toepassing van informatie- of communicatietechnologie. Naar mijn opvatting hebben
deze beginselen bewezen de tand des tijds van informatie- en communicatietechnologische ontwikkelingen te kunnen doorstaan - zij het met een enkele aanpassing.6 In
de derde plaats is het juist met het oog op de snelle
ontwikkelingen van informatieen communicatietechnologieen van belang tot een internationale afstemming van
informationele privacybescherming te komen en deze niet te beperken tot een
nationale bescherming. De huidige ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologiean kenmerken zich door globalisering of mondialisering van de
informatie-infrastructuur. Het streven in bijvoorbeeld de Verenigde Staten en in
Europa naar de ontwikkeling van een wereldwijde elektronische snelweg, zal er in de
nabije toekomst ongetwijfeld toe leiden dat in toenemende mate persoonsgegevens,
waaronder ook medische gegevens, over de gehele wereld worden uitgewisseld. Met
een op nationale handhaving gerichte informationele
privacyregulering kan men

3

4

Zie bijvoorbeeld K. Raes, Rechtsbeginselen en de morele eenheid van het recht. Dworkins constructivisme. Ars Aequi 1991/10, p. 774 Raes merkt aldaar tevens op dat de rechtspraak vaak wordt
gedwongen op meer algemene beginselen terug te grijpen, bijvoorbeeld in verband met de bescherming van (le persoonlijke levenssfeer, in zoverm die onder invloed staat van informatietechnologische

ontwikkelingen.
Ook de Registratiekamer pleitte in 1995 nog voor de inachtneming van de internationaal aanvaarde
privacybeginselen bij het gebruik van chipkaarten. Zie H.J.M. Gardeniers, Chipcar(is en privacy.
Regels voor een nieuw kaartspel Achtergrondstudies en Verkenningen 6. Rijswijk: Registratiekamer,
september 1995.

5

6

EU-privacyrichtlijn, overweging (11).
Zoals bij voorbeeld het begrip 'houder' of controller of the Ble
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alsdan niet langer volstaan. Dit geldt temeer wanneer gelet wordt op de voorwaarde
die art. 25 van de EU-privacyrichtlijn stelt aan de doorgifte van persoonsgegevens

vanuit de EU lid-staten naar een derde land. Dit is slechts toegestaan wanneer dat
land een vanuit EU maatstaven beschouwd 'passend beschermingsniveau' kan
waarborgen. Willen we de huidige ontwikkelingen, bijvoorbeeld in de medische
informatica, die mede zijn gericht op uniformering en standaardisatie met het oog op
de internationale elektronische uitwisseling van medische gegevens, met voldoende
privacywaarborgen kunnen omkleden, dan is internationale acceptatie van de
genoemde privacybeginselen van essentieel belang. De OESO-privacybeginselen
liggen inmiddels ook in de Verenigde Staten ten grondslag aan de in juni 1995 door
de Privacy Working Group van de Information Infrastructure Task Force opgestelde
Principles for Providing and Using Personal Information.'
In het verlengde van dit drietal overwegingen om de internationale privacybeginselen hier als toetsingskader te hanteren, geldt als vierde reden, vooruitlopend op de
beantwoording van de centrale onderzoeksvragen in deel IV van dit boek, dat het
zowel voor de gebruikers van medische gegevens als voor de geregistreerden naar
mijn idee verhelderend zal zijn, zoals ik nog zal aantonen, wanneer de regels ter
bescherming van de medische informationele privacy zoveel mogelijk, althans meer
dan tot nu toe het geval is, bijeen zouden worden gebracht. Voor het beantwoorden
van de vraag of de medische informationele privacy primair door het BW in plaats
van door de WPR kan worden beschermd, is het noodzakelijk te beoordelen in
hoeverre de privacybepalingen uit boek 7, titel 7, afdeling 5 van het BWS op zichzelf
voldoende invulling en uitwerking geven aan de bepalingen van de EU-privacyrichtlijn en de daarin verwerkte privacybeginselen uit het Verdrag van Straatsburg.
De algemene privacybeginselen fungeren in dit onderzoek aldus als toetsingskader,
aan de hand waarvan systematisch kan worden beoordeeld in hoeverre de daarop
gebaseerde nationale regelgeving, onder invloed van de informatietechnologische
ontwikkelingen daaraan voldoet, dan wel tekort schiet. Daarnaast vormen zij tevens
de basis voor de totstandkoming van de fundamentele beginselen voor een behoorlijk
gebruik van medische persoonsgegevens, die in het laatste hoofdstuk van dit boek
zullen worden geformuleerd.
3.2. De algemene privacybeginselen
Teneinde de bestaande regels inzake de bescherming van de medische informationele privacy, mede in het licht van de informatietechnologische ontwikkelingen te
kunnen beoordelen, wordt in dit hoofdstuk het daarvoor gekozen toetsingskader
inhoudelijk uiteengezet. Dit toetsingskader wordt gevormd door de internationaal
erkende algemene privacybeginselen. Die algemene privacybeginselen zijn te vinden
in de richtlijn van 23 september 1980 van de Organisatie voor Economische Samen-

7

8

Zie ook J. Nouwl H.A.C.M. Vorselaars, Privacy in Cyberspace, in: Victor Bekkers, Bert-Jaap Koops

en Sjaak Nouwt (eds.) Emerging Electronic Highways. New Challenges for Politics and Law. The
Hague/ London/Boston 1996, pp. 103-121.
De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling.
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werking en Ontwikkeling (OESO).' Kort na de aanvaarding hiervan werd op 28
januari 1981 te Straatsburg het Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens gesloten. Aangezien
de OESO nauw betrokken was bij de vaststelling van de verdragstekst, is het
verklaarbaar waarom de daarin opgenomen minimumnormen grotendeels overeenkomen met de inhoud van de privacybeginselen uit de OESO-richtlijn. Intussen heeft
de EU, zoals hierboven reeds werd vermeld, in de recente privacyrichtlijn de
privacybeginselen uit het Verdrag van Straatsburg opgenomen. Omdat de EUprivacyrichtlijn geen uitvoerige toelichting bevat, zal de inhoud van de beginselen
hieronder worden beschreven aan de hand van het Explanatory Memorandum
behorend bij de OESO-privacyrichtlijn en het Explanatory Repon van het Verdrag
van Straatsburg.
Deze algemene privacybeginselen vormen de grondslag voor de huidige bescherming van de informationele privacy in ons land. Het verdrag is door het Koninkrijk
der Nederlanden ondertekend op 21 januari 1988' en door het Nederlandse parlement goedgekeurd op 20 juni 1990." Het bestaande Nederlandse stelsel van
12
privacybescherming bevat aldus een nadere uitwerking van de bedoelde beginselen.
De maatregelen die op nationaal niveau zijn getroffen kunnen worden beschouwd als
middelen waarmee invulling wordt gegeven aan de doelen die zijn neergelegd in de
afzonderlijke privacybeginselen. Over de keuze van de middelen is uiteraard
discussie mogelijk, hetgeen ook wordt erkend in het Verdrag van Straatsburg. 11
De internationaal aanvaarde privacybeginselen kunnen in twee groepen worden
onderscheiden. De eerste groep heeft betrekking op de persoonsgegevens als zodanig
en op de voorwaarden waaronder ze mogen worden verwerkt:

1. Collection Limitation Principle (beginsel van het beperkt verzamelen van persoonsgegevens).
Persoonsgegevens mogen niet onbeperkt worden verzameld en zij moeten worden
verkregen met wettige en eerlijke middelen, waar geeigend met toestemming of
medeweten van de betrokkene. 14

9

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Guidelines on the Protection of
Privacy and Transborder Flows of Personal Data Paris 1981. Voor een nadere uiteenzetting van de
inhoud en de rechtskracht van deze en andere internationale documenten inzake de bescherming van
de informationele privacy zij hier verwezen naar hoofdstuk 2 van dit boek.

10 Trb. 1988,7.

11 Stb. 1990,351.
12 Deze stelling kan worden gebaseerd op art. 4 van het Verdrag van Straatsburg.
13 Zie de toelichting op art. 4 in het Explanatory Report, p. 16.
14 In de formulering van dit beginsel worden zowel de termen coUect (verzamelen) als obtain (verkrijgen)
gehanteerd Nu kan men verzamelen als een actieve handeling beschouwen en verkrijgen als een
passieve handeling. Hoewel beide termen derhalve niet volledig met elkaar overeenstemmen acht ik
het evenwel vanzelfsprekend dat het onderhavige beginsel op beide elementen van toepassing is.

1

I
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2. Data Quality Principle (beginsel van de kwaliteit van de persoonsgegevens).
Persoonsgegevens moeten relevant zijn voor de doeleinden waarvoor zij zullen
worden gebruikt en zij moeten met het oog daarop accuraat, volledig en up-to-date
zijn. Het gebruik van persoonsgegevens (het verzamelen, opslaan en verspreiden
ervan) moet evenzeer met de doelstelling in overeenstemming zijn.
3. Purpose Specification Principle (beginsel van de doelspecificatie).
Persoonsgegevens mogen slechts worden verzameld voor een van tevoren gespecificeerd doel. Het gebruik van de persoonsgegevens moet beperkt blijven tot de
vervulling van de gestelde doeleinden of andere doeleinden die daarmee niet
onverenigbaar zijn en die worden gespecificeerd bij elke gelegenheid waarbij het
doel wordt gewijzigd.

4. Use Limitation Principle (beginsel van het beperkte gebruik van persoonsgegevens).
Persoonsgegevens mogen niet worden verstrekt, toegankelijk gemaakt of anderszins
gebruikt voor andere dan de gespecificeerde doeleinden, behoudens toestemming
van de betrokkene of op grond van een wettelijk voorschrift. Zodra de persoonsgegevens niet langer relevant (of in het geval van medische gegevens: noodzakelijk) zijn
voor het gespecificeerde doel, mogen zij niet langer in een herleidbare vorm bewaard blijven.

De tweede categorie beginselen heeft betrekking op de verplichtingen van degenen

die verantwoordelijk zijn voor

de

gegevensverwerking en op de rechten van

geregistreerden.
5. Security Safeguards Principle (beveiligingsbeginsel).
Persoonsgegevens moeten worden beschermd met redelijke beveiligingsmaatregelen
tegen verlies van of ongeoorloofde toegang tot gegevens alsmede tegen ongeoorloofde vernietiging, gebruik, verandering of uitlekken daarvan.

6. Openness Principle (transparantiebeginsel).
Er behoort openheid te bestaan over de aanwezigheid van persoonsgegevens, hun
aard, doeleinden en de identiteit en zetel van de houder van die persoonsgegevens.

1. Individual Participation Principle (beginsel van de individuele rechtsbescherming).
De geregistreerde dient het recht te hebben om van een houder van persoonsgegevens te vernemen of deze de beschikking heeft over hem betreffende persoonsgegevens. Voorts mag de geregistreerde een overzicht verlangen van zijn persoonsgegevens binnen een redelijke termijn, tegen redelijke kosten, op een redelijke wijze en
in een voor hem begrijpelijke vorm. De geregistreerde moet tevens de mogelijkheid
hebben om, wanneer een dergelijk verzoek wordt geweigerd, te vernemen wat de
reden daarvoor is en om deze weigering aan te vechten. De geregistreerde moet
voorts het recht hebben om de aanwezigheid en de juistheid van aanwezige per-
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soonsgegevens te betwisten en, indien hij daarin gelijk heeft, die gegevens te laten
verwijderen, herstellen, aanvullen of wijzigen.

8. Accountability Principle (aansprakelijkheidbeginsel).
De verantwoordelijke houder van persoonsgegevens dient aansprakelijk te kunnen
worden gesteld voor het niet nemen van noodzakelijke maatregelen in verband met
de invulling van de genoemde principes.

Door deze indeling in een achttal privacybeginselen ontstaat al snel de indruk dat zij
strikt te scheiden zijn. Dit is echter niet het geval daar zij aan elkaar gerelateerd zijn
en deels elkaar zelfs overlappen. Het onderscheid moet dus ook als een kunstmatig

onderscheid worden opgevat. Het neemt echter niet weg dat voor een goed begrip
van de reikwijdte van deze beginselen enige structuur hierin kan worden aangebracht. Dit moet in gedachten worden gehouden wanneer in de volgende paragrafen
de verschillende beginselen afzonderlijk de revue passeren.

3.3. De algemene privacybeginselen nader uitgewerkt
3.3.1 Beperkingen aan het verzamelen van persoonsgegevens

Het Collection Limitation Principle heeft betrekking op twee aspecten, te weten (a)
beperkingen aan het verzamelen van gegevens en (b) eisen aan de wijze waarop die
gegevens worden verzameld. In de gezondheidszorg verdient het verzamelen van
gegevens bijzondere aandacht aangezien medische gegevens in het algemeen als een
gevoelige categorie van persoonsgegevens worden beschouwd." Een groep van
experts heeft in het kader van deze OESO-richtlijn getracht een algemene definitie
van gevoelige persoonsgegevens te geven, hetgeen niet is gelukt. Mede als gevolg
hiervan bevat dit beginsel een bepaling ten aanzien van de beperking van het
verzamelen van gegevens in het algemeen. Het wordt vervolgens aan de wetgevers in
de verschillende landen overgelaten hoe aan deze beperking gestalte wordt gegeven.
Anders dan in de OESO-richtlijn zijn in het Verdrag van Straatsburg en in de EUprivacyrichtlijn wei afzonderlijke bepalingen opgenomen die beperkingen opleggen
ten aanzien van de registratie van gevoelige persoonsgegevens.16 De aanduiding

persoonsgegevens welke betrekking hebben op iemands gezondheid omvat historische, huidige en toekomstige medische gegevens betreffende de fysieke en psychi-

15 Zie het Besluit van 19 februari 1993, houdende regels inzake het opnemen in een persoonsregistratie
van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Wet persoonsregistraties (Besluit
16

gevoelige gegevens). Stb. 1993,158.
Wat daaronder wordt verstaan blijkt uit de tekst van art. 6 van het Verdrag van Straatsburg: "Persoonsgegevens waaruit ras, politieke overtuiging, godsdienstige ofandere levensbeschouwing blijkt, alsmede
die welke betrekking hebben op gezondheid of seksueel gedrag, mogen niet langs geautomatiseerde
weg worden verwerki tenzij het interne recht passende waarborgen ter zake biedt " In art. 8, eerste lid,
van de EU-privacyrichtlijn worden bovendien gegcvens waamit het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt als een bijzondere categorie gegevens beschouwd.
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sche gezondheid van een individu.17 Het gaat daarbij bovendien om gegevens die
betrekking hebben op zieke, gezonde en overleden personen." Artikel 6 van het
verdrag richt zich blijkens de toelichting tevens op gegevens inzake alcoholmisbruik
en druggebruik.w Onder de bepalingen van de EU-privacyrichtlijn vallen ook
gegevens betreffende natuurlijke personen die zich op geluid- en beelddragers
bevinden. Die gegevens moeten dan wel geautomatiseerd of anderszins gestructureerd zijn opgeslagen. Hierbij valt te denken aan rontgenfoto's of andere in beelden

vastgelegde gegevens die bijvoorbeeld zijn verkregen via echografie, computertomografie of magnetic resonance imaging en die via een Picture Archiving and
Communication System kunnen worden opgeslagen en getransporteerd.
Leenen noemt als een van de algemene beginselen van informationele privacy dat
niet meer mag worden gevraagd, niet meer onderzoeken mogen worden verricht en
niet meer gegevens mogen worden vastgelegd dan voor het doel (hulpverlening,
keuring, e.d.) noodzakelijk is.20 Dit beginsel wordt van belang geacht als gevolg van
het onvrijwillige karakter dat samenhangt met het vragen naar gegevens bij medische
onderzoeken. Volgens Leenen is het de ziekte die de mens ertoe dringt een medische
behandeling te ondergaan. Inbreuken op de privacy dienen om die reden zoveel
mogelijk te worden geminimaliseerd. Er mag derhalve ook niet meer worden
gevraagd dan voor de medische behandeling noodzakelijk is, ook al bestaat soms de
neiging onnodig meer te vragen en is de informatietechnologie voorhanden.
Het tweede aspect van dit beginsel (de wijze waarop de gegevens worden verzameld)
beoogt de onrechtmatige gegevensverkrijging te voorkomen. In beginsel mogen
gegevens slechts worden verkregen met toestemming of in elk geval met medeweten
van degene aan wie de gegevens worden gevraagd. Er zijn evenwel in de praktijk
situaties denkbaar waarin aan deze eisen niet kan worden voldaan, zoals het geval
waarin een patient in comateuze toestand een ziekenhuis wordt binnengebracht.
Voorts sluit dit principe de mogelijkheid niet uit dat een geregistreerde, bijvoorbeeld
een minderjarige of een geestelijk gehandicapte, wordt vertegenwoordigd door een
ander.

Uit diverse rechterlijke uitspraken komt naar voren wanneer sprake kan zijn van
onrechtmatige gegevensverkrijging of -verzameling. 2' Reeds in 1981, in het arrest
Gielen-Assuradeuren,22 werd de reikwijdte van de informatieverplichting van een
aspirant-verzekerde op grond van art. 251 WvK beperkt tot datgene waar de verze11 Council of Europe, Explanatory report on the Convention for the Protection of Individuals with
regard to Automatic Processing of Personal Data, p. 11.

18 Naar mijn idee kan ook de categorie ongeborenen nog aan dit rijtje worden toegevoegd. Zie hieromtrent §4 2 i n dit boek.
19 Zie ook F.W. Hondius, Privacy en intemationale uitwisseling van persoonsgegevens, in: J.H. Hubben,
H.D.C. Roscam Abbing (red.), Gezondheidsrecht in perspectief Utrecht 1993, p. Ill, over de
omschrijving van het begrip 'medisch gegeven' in de Aanbeveling over de bescherming van medische
gegevens.

20

H.J.1. Leenen, Handboek gezondheidsrecht. Deel 1. Rechten van mensen in de gezondheidszorg
Alphen aan den Rijn 1994 (derde druk), p. 217.
21 Vgl. het rechtspraakoverzicht in G. Overkleeft-Verburg, De Wet persoonsregistraties Norm,
toepassing en eva/uatie. Zwolle 1995, pp. 64-73.
22 HR 18 december 1981, NJ 1982, 570.
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keraar expliciet naar vraagt. Deze beperking werd aangebracht mede met het oog op
de effecten die een zodanige verplichting heeft voor de persoonlijke levenssfeer. In
1984 leidde een beroep op de persoonlijke levenssfeer opnieuw tot een beperking
van de gegevensverzameling, maar nu in een belangenafweging bij de toetsing op
willekeur van een gemeentelijke informatie- en registratieverplichting voor bewoners
van recreatiewoningen.23 Het arrest inzake de bespiede bijstandsmoeder uit 1987
wordt weI als een doorbraak beschouwd.24 De uitspraak betreft de rechtmatigheid
van gegevensverzameling door persoonlijke waarneming door een buurtgenoot,
tevens directeur van een GSD. De doorbraak houdt in dat in deze uitspraak voor het
eerst met zoveel woorden het grondrecht op bescherming van de persoonlijke
levenssfeer wordt aanvaard, mede bepaald door art. 8 EVRM.
De rechtmatigheid van gegevensverkrijging staat mijns inziens onder een toenemende druk van nieuwe technologieen. De beschikbaarheid van de informatie- en
communicatietechnologieen maakt het vergaren van gegevens uit andere bestanden
tot een vrij eenvoudige handeling. Hierdoor bestaat tevens een groter risico dat deze
wijze van verzamelen zonder toestemming of buiten medeweten van betrokkenen
plaatsvindt. Het onderhavige beginsel dient dus ook een dergelijke nieuwe bedreiging voor de informationele privacy te voorkomen.
3.3.2 De kwaliteit van persoonsgegevens

Ret Data Quality Principle stelt een tweetal eisen aan de verzamelde persoonsgegevens, te weten (a) zij moeten relevant zijn voor het gestelde doel van de registratie en
(b) zij moeten accuraat, volledig en up-to-date of actueel zijn. Het eerste aspect dient
met name bescherming te bieden tegen het gevaar dat gegevens die een mening
weergeven of evaluatieve gegevens een misleidende inhoud kunnen krijgen wanneer
zij voor een ander doel zouden worden gebruikt.25 Het doelbindingcriterium heeft
van oorsprong betrekking op bestaande zelfstandige (lokale) persoonsregistraties. De
ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologieen hebben inmiddels
geleid tot de mogelijkheid om gegevens niet slechts via fysieke persoonsregistraties,
maar ook op gedecentraliseerde wijze toegankelijk te maken. In de EU-privacyrichtlijn wordt onder een 'bestand van persoonsgegevens' begrepen: "elk gestructureerd
geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn,

ongeacht of dit geheel gecentraliseerd dan wel gedecentraliseerd is of verspreid op
een functioneel of geografisch bepaalde wijze".26 Het doelbindingbeginsel is op
grond van de richtlijn van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens.
Integratie en koppeling van gegevens zijn vormen van 'verwerking', waardoor

23

HR 14 februari 1984, NJ 1984, 595 (Recreatiewoning Numansdorp).
24 HR 9 januari 1987, AB 1987, 231 en N.11987, 928. Zie G. Overkleeft-Verburg, a. w. 1995, p 64.
25 Explanatory Memorandum, p. 30.
26 Overigens hanteert het Verdrag van Straatsburg sinds 1981 het begrip automated data file ter
vervanging van de term electronic data bank, zoals die voorkwam in de Resoluties (73) 22 en (74) 29
Kennelijk heeft de Nederlandse wetgever hierin destijds geen aanleiding gevonden om in de WPR een
flexibeler en meer technologie-onafhankelijk begrip dan 'persoonsregistratic' te hanteren.
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nieuwe persoonsgegevens kunnen worden verkregen. Ook een dergelijke wijze van
verzameling van persoonsgegevens dient in overeenstemming te zijn met welbepaalDe in gerntegreerde
de, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen.
doelen
eveneens
deze
voor
toereikend, ter
dienen
bestanden verzamelde gegevens
27
bovenmatig
te
zijn.
niet
zake dienend en
Het tweede aspect bevat elementen die bepalend zijn voor de kwaliteit van de
verwerkte persoonsgegevens. Zowel accuratesse, volledigheid als actualiteit dienen
steeds in relatie tot het doel van de registratie te worden beoordeeld. Historische
gegevensverzamelingen kunnen desondanks worden aangelegd, bijvoorbeeld ten
behoeve van longitudinale onderzoeken. Op grond van art. 6 van de EU-privacyte bieden.
richtlijn dienen de lid-staten daarvoor wel passende garanties
Ook de in een gerntegreerd of centraal bestand opgenomen gegevens moeten, gelet
Door gebruik te maken van
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van
zorgverzekeraars, die daar een secundair gebruik

3.3.3 De specificatie van het doel
het Data Quality
Het Purpose Specification Principle vormt een schakel tussen
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voor de geregistreerde om het doel waarvoor zij worden verzameld en waarvoor zij
zullen worden gebruikt, te achterhalen. Artikel 5 van het Verdrag van Straatsburg
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medische gegevens geldt in ons land zelfs het strengere noodzakelijkheidsvereiste.
Wijzigingen in de doelstellingen dienen eveneens bekend te worden gemaakt. Een
nieuwe doelstelling voor een registratie mag slechts worden vastgesteld wanneer

de oorspronkelijke doelstelling. Specificatie van de
nde wegen plaatsvinden, bijvoorbeeld door een
verschille
kan
langs
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Wanneer de opgeslagen persoonsgegevens niet langer dienstbaar zijn aan het
gestelde doel, kan het noodzakelijk zijn dat zij worden geanonimiseerd of uit de
niet langer
registratie worden verwijderd. De achterliggende gedachte hierbij is dat
doel niet
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deze verenigbaar is met

gebruik van deze gegevens.

27 Artikel 6, eerste lid, onder c.
18

Explanatory Memorandum, p. 30.
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Uit de door Leenen gehanteerde omschrijving van hetgeen in enige mate overeenkomt met het Collection Limitation Principle, vloeit ook dit Purpose Specification
Principle voort. Daaronder verstaat hij de eis dat het doel van een persoonsregistratie aanvaardbaar moet zijn en tevens duidelijk moet zijn omschreven.29 Deze eis
beschouwt Leenen eveneens als zelfstandig algemeen privacybeginsel. Overigens
valt te constateren dat doelstellingen voor de verwerking van medische gegevens
tamelijk ruim geformuleerd kunnen worden. In de praktijk wordt de hoofddoelstel-

ling van een persoonsregistraties bijvoorbeeld omschreven als: "de ondersteuning en
instandhouding van de zorg aan patienten, als omschreven in de statuten van het
ziekenhuis". Daarnaast kunnen ook nevendoelstellingen worden geformuleerd, zoals:
1. het vastleggen en beschikbaar stellen van informatie ten behoeve van een doelmatig beleid en beheer van het ziekenhuis;

2. het verstrekken van op geregistreerden betrekking hebbende gegevens aan
behandelend artsen en medisch personeel van andere gezondheidszorginstellingen, die behoren tot het samenwerkingsverband (...);
3. het verstrekken van op geregistreerden betrekking hebbende gegevens aan de
huisarts van de geregistreerde;
4. het geven van ondersteuning bij intercollegiale toetsing door leden van de
medische staf. 30

Met het oog op nieuwe informatie- en communicatietechnologieen geldt dat alvorens
persoonsgegevens mogen worden verzameld en opgeslagen op een zorgpas of in een
gerntegreerd of decentraal bestand, het doel van deze gegevensverzameling duidelijk
moet zijn aangegeven:! Wijzigingen in de doelstelling van een registratie, bijvoorbeeld als gevolg van de aansluiting van een organisatie op een bestaand gelntegreerd
informatiesysteem, moeten evenzeer bekend worden gemaakt. Op grond van art. 19,
tweede lid, van de EU-privacyrichtlijn mogen de lid-staten bepalen volgens welke
procedures wijzigingen in de aan de toezichthoudende autoriteit (de Registratieka-

mer) aangemelde inlichtingen omtrent - onder meer - het doel van een verwerking
moeten worden aangemeld. Een nieuwe doelstelling mag slechts worden vastgesteld
wanneer deze verenigbaar is met de oorspronkelijke doelstelling. Dit betekent onder
andere dat koppeling van een bestand met een gerntegreerd systeem (netwerk)
slechts toelaatbaar is wanneer de doelstelling van het ga'ntegreerde bestand verenigbaar is met het oorspronkelijke doel van het aan te sluiten bestand dat de brongegevens bevat.

Zodra medische persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het gestelde
doel van de persoonsregistratie, moeten zij worden geanonimiseerd of uit het bestand

29 H.J.J. Leenen, a w 1994, p. 217.
30 1.E.1 Prins c.a., In het licht van de Wet persoonsregistraties: zon. maan of ster? Alphen aan den R,jnt
Diegem 1995, p. 252.
31 Vgl. art. 7 van de Privacygedragsregels Nationaal Chipcard Platform, door het NCP-bestuur vastgesteld op 18 september 1996 en gepubliceerd in J.M.A. Berkvens e.a., Wet persoonsregistraties.

Leidraad voor de praktijk Bijl. 9-263-212.

DE ALGEMENE PRiVACYBEGINSELEN ALS TOETSINGSKADER

79

worden verwijderd. Hiervoor is het van belang op te merken dat door de snelle en
bestaat dat
systematische analyse van gegevens met behulp van computers, het risico
vastgeworden
kan
gegevens
toch
persoon
via
de
beschikbare
een
de identiteit van
steld.12

3.3.4 Beperkingen aan het gebruik van persoonsgegevens

Het Use Limitation Principle stelt beperkingen aan het gebruik van verzamelde of
anderszins verkregen persoonsgegevens. De algemene regel luidt dat het gebruik van
de gegevens slechts is toegestaan voorzover dat past binnen de gespecificeerde
doelstelling. Op deze regel zijn volgens het Verdrag evenwel twee uitzonderingen
mogelijk, te weten (a) dat de betrokkene wiens gegevens het betreft (of diens
vertegenwoordiger) toestemming geeft ofwel (b) dat de wet een dergelijke uitzondering mogelijk maakt. Zo mag bij wet worden bepaald dat gegevens die voor administratieve doeleinden zijn verzameld ook mogen worden gebruikt voor wetenschap-

pelijk onderzoek en statistiek.
Dit beginsel valt gedeeltelijk samen met twee van de vier door Leenen gehanteerde
het uitgangsalgemene privacybeginselen. Als eerste noemt Leenen in dit verband

punt dat de patient beschikt over het recht op geheimhouding van hem betreffende
de zorgverlener om
gegevens, welk recht het complement vormt van de plicht voor
dat geheim te bewaren.11 Dit 'recht van de mens om zelf over zijn gegevens te
beschikken' dient de toetssteen te zijn voor de beoordeling van het gebruik van de
met betrekking
gegevens. Ook de nadere regelgeving (wetgeving, reglementen, e.d.)
tot persoonsregistraties dient hiervan uit te gaan. Leenen wijst in dit verband nog op
het spanningsveld dat ontstaat doordat medische informatiesystemen in sommige
gevallen door derden worden beheerd. De arts zal de gegevens over een patient
slechts aan een 'databank' mogen doorgeven, aldus Leenen, wanneer hij ervan
overtuigd is dat het geheim van de patient door de bewerker van die gegevens
voldoende is beschermd. De arts is immers ook onder die omstandigheden aanspraeen eventuele schending van het geheim.
Ten tweede noemt Leenen - in zijn opsomming als zelfstandig vierde beginsel - ook
het uitgangspunt dat de gegevens niet mogen worden gebruikt voor een ander doel
dan waarvoor zij zijn afgegeven.14 Medische persoonsgegevens mogen slechts

kelijk voor

worden gebruikt voorzover dit gebruik noodzakelijk is met het oog op de gespecificeerde doelstelling. Dit vereiste geldt eveneens ten aanzien van de verstrekking en
het toegankelijk maken van medische persoonsgegevens.
De vraag dient zich aan wat onder 'gebruik van persoonsgegevens' kan worden
begrepen. Volgens de EU-privacyrichtlijn maakt het gebruik dat van persoonsgege-

32 A.R. Bakker, Voors en tegens van het systematisch opslaan van patientengegevens, in: L. Boon (red.)
Privacy in de gezondheids:org Amstelveen 1990, p. 59.
33 H.J.J. Leenen, a w 1994, p 216
34 Idem, p. 217. Dit beginsel is ook terug te vinden in art. 6, eerste lid, WPR alsmede in de aanbeveling
van het Comitt van Ministers van de Raad van Europa uit 1981, over reglementering van geautomatiseerde medische databanken. Zie ook § 2.5.6 in dit boek.
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vens wordt gemaakt deel uit van de verwerking ervan en valt het derhalve onder de
reikwijdte van de richtlijn. De richtlijn geeft evenwel geen nadere specificatie van
het begrip 'gebruik'. Vooralsnog zou ik zeggen dat het gebruik van persoonsgegevens alles omvat wat met persoonsgegevens wordt gedaan, inclusief het verzamelen
daarvan en derhalve samenvalt met het begrip 'verwerking:15
Holvast rekent het gebruik van persoonsgegevens tot de uitvoerfase van het informatiebewerkend proces:6 Daaraan vooraf gaan de invoerfase, waarin het verzamelen,
het verkrijgen en het opslaan van persoonsgegevens plaatsvindt, en de bewerkingsfase waarin bijvoorbeeld overzichten van persoonsgegevens tot stand komen door deze
te sorteren, te tellen of anderszins te selecteren. Het resultaat van de bewerking is in de beschrijving van Holvast - de uitvoer van gegevens, waarbij deze zodanig zijn
omgezet in informatie, dat zij voor een bepaald doel kunnen worden gebruikt, zoals
een medische behandeling of het versturen van oproepen voor griepvaccinaties. Het
gebruik omvat aldus mede het plaatsen van de verzamelde gegevens in een bepaalde
context. Afhankelijk van het gebruik kunnen deze gegevens van betekenis veranderen. Zo kan een lijst met namen van patienten van huisarts X bijvoorbeeld van
betekenis veranderen in een overzicht van risico-patienten voor griep. Holvast stelt
evenwel uitdrukkelijk - en mijns inziens terecht - dat een strikt onderscheid in deze
drie fasen in de praktijk moeilijk is te handhaven omdat de onderlinge afhankelijkheid daarvoor te groot is. In dat verband wijst hij erop dat bij het verzamelen van
persoonsgegevens ook sprake is van gegevensopslag, dat bewerking zonder invoer
van gegevens niet mogelijk is en dat de uitvoer ook weer als invoer kan dienen.
Mede op grond hiervan kan mijns inziens worden gesteld dat een onderscheid tussen
het verzamelen en het gebruiken of verwerken begripsmatig weliswaar verhelderend
kan zijn, maar in de praktijk waarin privacyregels moeten worden toegepast niet
goed hanteerbaar zijn.
Berkvens hanteert een duidelijk onderscheid tussen het gebruik en de verstrekking
van persoonsgegevens enerzijds en de bewerking of processing van persoonsgegevens anderzijds:7 Dit onderscheid berust op de opvatting dat bestanden van persoonsgegevens kunnen ontstaan die slechts als hulpmiddelen dienen voor de uiteindelijke verwerking ervan, zonder dat die primair worden gebruikt in relatie tot het
individu. Voorbeelden daarvan zijn bufferbestanden die tijdelijke duplicaten van
bestanden bevatten en die ontstaan wanneer gegevens worden gesorteerd, afgedrukt
of getransporteerd, alsmede back-up bestanden die dienen voor reconstructiedoeleinden. Voor dergelijke hulpbestanden zou, aldus Berkvens, een beveiligingsverplichting volstaan, terwijl alleen voor de 'echte' persoonsregistraties ook de overige
privacyregels van toepassing dienen te zijn.
Berkvens is voorts van mening dat de nadruk van regulering van informationele
privacy dient te liggen op de toelaatbaarheid van het gebruik van persoonsgegevens

35 Meer over het gebruik van persoonsgegevens in § 5.4.3 van dit boek.
36 1.Holvasi Op weg naar een risicoloze maatschappij? De vrijheidvande mens in het informatietijdperk. Schoonhoven 1986, p. 30-31.

37 J.M.A. Berkvens, Gegevensbescherming en privacybescherming in Europa. Informatie en Informatiebe/eid 9 (1991), nr. 3, p. 61.
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in relatie tot individuen." Hij acht het niet zinvol om privacyregels

te moeten
evenwel
aan
Zodra
niet
worden
zij
gebruikt.
toepassen op persoonsgegevens die
moeten
de
worden
anderszins
derden worden verstrekt of
gebruikt,
persoonsgericht
privacyregels er wel op van toepassing zijn. Een persoonsregistratie zal dan alsnog
moeten worden aangemeld bij de Registratiekamer, bijvoorbeeld wanneer objectgegevens persoonsgericht worden gebruikt door eigenaren van objecten persoonlijk
aan te schrijven. Naar mijn idee biedt dat echter een te beperkte bescherming van de
informationele privacy. Inzicht in de verwerking van persoonsgegevens moet als een
essentiele voorwaarde worden beschouwd voor het kunnen uitoefenen van toezicht
op het gebruik en de verstrekking van persoonsgegevens en daarrnee voor het
kunnen handhaven van het recht op informationele privacy. Daartoe dienen de
belangen van geregistreerden niet pas bij de gebruikmaking van persoonsgegevens in
beeld te komen, maar reeds eerder ten tijde van het verzamelen van persoonsgegevens. In dezelfde zin is ook de EU-privacyrichtlijn gericht op het ruime begrip
'verwerking' - inclusief het verzamelen - van persoonsgegevens, mede op grond van
de overweging dat de ontwikkelingen in de ICT de verwerking van deze gegevens
39
aanzienlijk vergemakkelijken.

3.3.5 De beveiliging van persoonsgegevens

Bij het treffen van maatregelen ter beveiliging van persoonsgegevens dient onder
andere te worden gelet op de mate van gevoeligheid van de gegevens, de mate
waarin de toegang tot de gegevens binnen een organisatie beperkt dient te worden en
de behoefte aan het kunnen bewaren van de gegevens gedurende langere tijd.
Beveiligingsmaatregelen moeten zijn gebaseerd op de gangbare methoden en
technieken van gegevensbeveiliging. Zij worden getroffen om persoonsgegevens te
beschermen tegen:

(a)
(b)

(c)

verlies en onbedoeld wissen van gegevens;
onbevoegde toegang tot gegevens, welk gevaar als gevolg van het toenemende gebruik van computers en de aansluiting daarvan op netwerken aanmerke40
lijk is toegenomen;
de ongeoorloofde vernietiging van gegevens, waaronder begrepen het onbevoegd vernietigen en ontvreemden van opslagmedia;

38 J. Berkvens, Van normen en waarden. Computerrecht 1993/6, p. 235.
39 Vgl preambule 4 bij de EU-privacyrichtlijn.
40 Zo kan E-mail privacy worden geschonden doordat inbreken in een E-mail systeem mogelijk is. De
technologie kan daarbij in het nadeel van de privacy werken, bijvoorbeeld door een onjuist gebruik van
het REPLY commando. Vgl. E.A. Kallman, S. Sherizen, In Depth. Private Matters. Computerworld
November 23, 1992, p. 87. in dit verband hebben zij ook gewezen op het gevaar dat de geadresseerde
niet de enige persoon hoeft te zijn die een elektronisch verzonden bericht ontvangt. Zo is het eenvouheeft derhalve
digweg mogelijk dat een dcrde persoon meckest vanaf een beeldscherm. De verzender
geen controle over hetgeen met het bericht gebeurt aan de kant van de ontvanger
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(d)

onbevoegd gebruik van persoonsgegevens inclusief het ongeautoriseerd
kopieren van gegevens, welk gevaar evenzeer is toegenomen als gevolg van
het toenemende computergebruik;
ongeoorloofde wijziging of vervalsing van gegevens, met inbegrip van het
ongeautoriseerd invoeren van gegevens: iemand kan bevoegd toegang hebben
tot bepaaide gegevens teneinde deze te raadplegen, hetgeen echter niet
automatisch het recht inhoudt deze gegevens te wijzigen of nieuwe gegevens
aan het bestand toe te voegen;
ongeoorloofde verspreiding of openbaarmaking, dat een wezenlijk aspect is
van het recht op informationele privacy, dat weI eens kortheidshalve wordt
omschreven als 'het recht op selectieve openbaarmaking'.41

(e)

(f)

'Ret Security Safeguards Principle dient onder meer ter bescherming van persoonsgegevens tegen onbevoegd gebruik en verstrekking daarvan. Beveiligingsmaatregelen kunnen worden getroffen op het niveau van (a) fysieke beveiliging: gesloten
deuren of identificatiepasjes, (b) organisatorische beveiliging: bevoegdhedenregeling
met betrekking tot de toegang tot gegevens of (c) informationele beveiliging:
encryptie of elektronisch toezicht op ongebruikelijke activiteiten. Tot de organisatorische maatregelen wordt ook gerekend de geheimhoudingsplicht voor het gegevensverwerkend personeel. De maatregelen die voortvloeien uit dit beginsel vertonen
deels enige overlap met de toegangs- en verstrekkingenproblematiek.
Een ander onderscheid, dat weliswaar samenvalt met de hierboven gemaakte
driedeling, is dat in maatregelen die betrekking hebben op apparatuur, programmatuur en procedures.42 Tot de apparatuur-maatregelen rekent men dan bijvoorbeeld

de voorziening van een back-up (uitwijk) computersysteem, de mogelijkheid om bij
storing een andere communicatielijn te kiezen (re-routing), het gebruik van cryptografie, het gebruik van magneetkaartlezers bij terminals ter identificatie van de
gebruiker, diverse ruimtelijke voorzieningen zoals een afsluitbaar computercentrum
(toegang via magneetpasjes), brandbeveiliging, airconditioning en beveiliging tegen
wateroverlast. Tot de programmatuur-maatregelen behoren het systematisch ontwerpen van programmatuur, het opnemen van routines waardoor de programmatuur zelf
gegevens controleert op validiteit en consistentie (hoewel een zekere foutmarge
waarschijnlijk altijd blijft bestaan), het opnemen van een toegangsregeling aan de
hand van de identificatie van de gebruiker via een wachtwoordsysteem (waarbij het
gebruik van voor de hand liggende en korte wachtwoorden moet worden voorkomen
en deze regelmatig gewijzigd moeten worden), een elektronisch logboek dat de
invoer en wijziging van gegevens bijhoudt en een mogelijkheid het (oude) gegevensbestand te reconstrueren. Bij het nemen van organisatorische maatregelen denkt men
aan het opstellen van een reglement, functiescheiding, gegevensclassificatie, onderscheid in soorten bevoegdheden, het opstellen van een handboek voor de bediening
van het informatiesysteem, documentatie met het oog op de integriteit van de

41 Vgl J. Holvast, a w. 1986, p. 25.
42 J.H. Van Bemmel, J L. Willems (red.), Handboek medische informatica. Utrecht/Antwerpen 1989,
P. 209.
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gegevens (goede vastlegging van afspraken, hetgeen anderzijds een bedreiging kan
vormen doordat het onbevoegden aanwijzingen kan geven hoe zij toegang kunnen
krijgen), nauwkeurig omschrijven van back-up procedures en opbergprocedures (in
een brandvrije kluis), procedures in verband met het in gebruik nemen van nieuwe
programmatuur en het beheer van bevoegdheden (autorisaties) zoals het verstrekken
van wachtwoorden.
Beveiliging van persoonsgegevens is enerzijds nodig ter bescherming van de
informationele privacy tegen onbevoegde kennisneming van de gegevens. Het
toenemende gebruik van informatie- en communicatietechnologieen brengt met zich
mee dat ook de ge;·aren voor onbevoegde kennisneming van persoonsgegevens
toenemen. Met name de omstandigheid dat steeds meer persoonsgegevens in
netwerken liggen opgeslagen maken deze extra kwetsbaar. Anderzijds is het echter
diezelfde informatie- en communicatietechnologie die juist tot de beveiliging van
persoonsgegevens bijdraagt. In dit verband spreekt men weI van 'privacytechnologie'.41 Elektronische toegangsregelingen via wachtwoorden, het geautomatiseerd
bijhouden van een logboek van gegevensraadplegingen en het toepassen van

encryptie-technieken voor digitale handtekeningen en digitale pseudoniemen zijn
technische maatregelen die juist kunnen bijdragen aan de vertrouwelijkheid rondom
medische persoonsgegevens. De informatie- en communicatietechnologieen spelen
in deze derhalve een dubbelrol.

3.3.6 Transparantie

Het Openness Principle kan worden beschouwd als een eerste vereiste voor een
geregistreerde om informatie te kunnen verkrijgen over diens verzamelde en opgeslagen gegevens en over het gebruik dat daarvan wordt gemaakt (zie hierna het
Individual Participation Principle). Het bestaan van een registratie kan bijvoorbeeld
worden bekendgemaakt via een mededeling door de houder, publicatie in officiele
registers of door registratie bij openbare lichamen. De geregistreerde dient de
informatie omtrent het bestaan van een registratie te kunnen ontvangen binnen
redelijke tijd, zonder veel benodigde extra kennis, binnen redelijke reisafstand en
indien nodig tegen een redelijke kostenvergoeding.
Volgens de toelichting op het Verdrag van Straatsburg behelst het transparantiebeginsel behalve kennisneming van het bestaan en de inhoud van de geautomatiseerd
opgeslagen gegevens ook de rectificatie van onjuiste gegevens alsmede een voorziening voor het geval de informatie omtrent het bestaan en de inhoud of de rectificatie

43 Registratiekamer, Jaarvers/ag /992-1993 p. 7. Zie over privacy technologie voorts de rapporten van de
Registratickamer en Information and Privacy Commissioner/Ontario, Privacy-Enhancing Technologia: 77:epath to anonymity Vol. I en Il, Rijswijk 1995; H. Gardeniers, H. van Rossum, Meer kans op
privacy met Privacy Enhancing Technologies. Privacy en Registratie 1996/1, pp. 4-8, P. Dinnissen,
Een concrete toepassing van Privacy Enhancing Technologies (PED Privacy en Registratie 1996/1,
pp. 9-12; K. Sommer, A. van de Vijver, Privacy-technologie, oplossing of verduistering? Privacy en
Registratie 1996/1 pp. 13-16; J.J. Borking, H.L. van Rossum, Informatietechnologie voor privacybescherming: is het nodig voortdurend persoonsgegevens te verwerken?, in: S. Nouwt, W. Voermans
(red.), Privacy in het infor,natieti/aperk Den Haag: Sdu 1996, p. 31-57.
,
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wordt geweigerd. De opdracht tot het nemen van transparantiemaatregelen is gericht
tot de lid-staten omdat de bepalingen van het Verdrag geen rechtstreekse werking
hebben. Een van die maatregelen is dat de lid-staten bepalen dat voor elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens duidelijk moet zijn wie de houder of - in
termen van de EU-privacyrichtlijn - de 'voor de verwerking verantwoordelijke' is.
In de meeste gevallen zal die houder de geregistreerde omtrent het bestaan en de
inhoud van de gegevens in kennis moeten stellen.
Het beginsel heeft betrekking op de transparantie waarover geregistreerden moeten
kunnen beschikken omtrent de vraag welke instanties er welke gegevens over hem
bezitten oftoegang hebben daartoe. De integratie van gegevensbestanden vertroebelt
steeds meer het zicht op de locaties alwaar de verzamelde persoonsgegevens zich
bevinden. Als gevolg van koppelingen en integratie van gegevensbestanden verliest
het individu voorts aan mogelijkheden om na te gaan welke gegevens voor welke
doeleinden worden gebruikt. Het totale informatiesysteem wordt daardoor ondoorzichtig hetgeen duidelijk op gespannen voet staat met het onderhavige beginsel van
'open vizier'.44 Soms spreekt men in dit verband ook weI van een nadelige verschuiving van de machtsbalans tussen de geregistreerde en degene die de persoonsgegevens verzamelt en gebruikt.45 Onduidelijkheid en ondoorzichtigheid bestaan voorts
met betrekking tot de vraag wie de houder of de 'voor de verwerking verantwoordelijke' is van een gedecentraliseerd bestand van persoonsgegevens. Daardoor is het
eveneens onduidelijk voor de geregistreerde tot wie hij zich dient te wenden om
bijvoorbeeld van zijn recht op inzage gebruik te maken.

3.3.7 De individuele rechtsbescherming

Het Individual Participation Principle omvat onder andere het recht van geregistreerden op inzage en verbetering van diens eigen persoonsgegevens. Als regel moet
iemand rechtstreekse inzage in de eigen gegevens kunnen krijgen. In sommige
gevallen kan het echter wenselijk zijn om slechts indirect inzage in de eigen gegevens te verlenen, bijvoorbeeld wanneer daarin tevens gegevens van anderen voorkomen. 46
Aan het vereiste dat de gegevens binnen redelijke tijd nadat daarom is verzocht
beschikbaar moeten worden gesteld, kan op verschillende manieren worden voldaan.

44 J. Holvast, Privacy en de Wet persoonsregistraties, in: E.C. Visinescu-Voskamp, Lezingenbundel
informaticarecht. Reeks Informaticaen Recht, Bd. 10. Antwerpen, Deventer 1989, p. 51; F. Kuiten45

brouwer, Wanneer computers koppe/en... Deventer 1990, p. 16.
Ng\. G. Overkled-Verburg, Privacy-aspecten van persoonsinformatievooniening door de overheid

's-Gravenhage 1988, p. 57.
46 Ook in de WGBO bestaat een uitzondering op het inzagerecht: voor zover de persoonlijke levenssfeer
van een ander daardoor niet wordt geschaad. Op grond van de WGBO beschikt de patient niettemin in
beginsel over een recht op rechtstreekse inzage, zonder tussenkomst van derden. Dit gedeeltelijk in
tegenstelling tot bijvoorbeeld de Verenigde Staten, alwaar het op grond van Section 101 van de
Medica/ Records Confidentiality Act of 1995 is toegestaan het inzagerecht te weigeren wanneer dat
gevaar zou opleveren voor de betrokkene of wanneer de informatie zou kunnen leiden tot identificatie
van cen persoon die de gegevens in vertrouwen aan de hulpverlener heeft afgestaan.
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Zo kan een houder bijvoorbeeld uit eigen beweging regelmatig overzichten verstrekken aan geregistreerden. Voorts hangt de termijn af van de omstandigheden van het
betreffende geval. Daarbij zal steeds een redelijke termijn in acht moeten worden
genomen. In geautomatiseerde bestanden opgeslagen persoonsgegevens zijn in
beginsel sneller te selecteren dan persoonsgegevens die in handmatige registraties
voorkomen. Ook de kosten die bijvoorbeeld gerelateerd kunnen worden aan de tijd
die nodig is om deze te vinden, zullen daardoor laag kunnen blijven.
De verstrekking van een overzicht van de eigen gegevens dient voorts op een
redelijke wijze plaats te vinden, waarbij rekening moet worden gehouden met
geografische omstandigheden.47 De geregistreerde zou bijvoorbeeld via zijn huisarts
die op een regionaal gezondheidszorg informatiesysteem is aangesloten over de
inhoud van de verzamelde gegevens kunnen worden ingelicht. Het is - althans om
technische redenen - niet nodig dat hij daarvoor per st naar de locatie toe moet
vanwaar uit de gegevens in het systeem zijn ingevoerd (bijvoorbeeld aan de andere
uiterste rand van de regio). Wel zal de patient in kwestie, gelet op de regels van het
beroepsgeheim, toestemming moeten hebben gegeven aan degene die de gegevens in
het systeem heeft ingevoerd, althans wanneer dit een ander dan de huisarts zelf is. De
informatie dient voorts in begrijpelijke vorm beschikbaar te worden gesteld. Dit
houdt in dat geen statistisch overzicht met nietszeggende codes wordt overgelegd. In
de praktijk zal de arts die de gegevens heeft opgeslagen de inzage begeleiden en
waar nodig toelichting geven.
Wanneer op de vraag of iemands persoonsgegevens in een bestand voorkomen het
antwoord wordt geweigerd of wanneer de betreffende gegevens niet ter inzage
worden verleend, heeft men er recht op de reden voor zodanige weigeringen te
kennen. Dit recht heeft in dit verband uitsluitend betrekking op een weigering
omtrent een verzoek om informatie en niet van verzoeken in het algemeen. Op het
recht om een dergelijke weigering of de geregistreerde gegevens als zodanig te
betwisten mag men zich rechtstreeks bij de houder van een persoonsregistratie
instantie
beroepen, ofwel voor een rechter, een onafhankelijke toezichthoudende
medische
tuchtcolgeeigende
zoals
instanties,
(zoals de Registratiekamer) of andere
leges, die daartoe bij wet zijn aangewezen. Ook mogelijke remedies ter oplossing
van een geschil kunnen bij wet worden aangegeven, zoals de mogelijkheid tot
rectificatie of het toekennen van een recht van de geregistreerde om een verklaring te
mogen toevoegen.
Het recht op verwijdering, herstel, aanvulling en wijziging van opgeslagen persoonsgegevens biedt de geregistreerde de mogelijkheid controle uit te oefenen op de
kwaliteit van de over hem opgeslagen of verwerkte gegevens. Dit hangt ook samen
met de in het Data Quality Principle gestelde eisen aan de relevantie voor het

47 Vgl. HR 2 december 1988, RvdW 1988, nr. 210, waarin de Hoge Raad oordeelde dat in het onderhavige geval niet in strijd met het inzagerecht in een medisch dossier van de Gemeenschappelijke
Medische Dienst (GMD) was gehandeld, ondanks het feit dat de GMD slechts bereid was afschrift te
verstrekken aan belanghebbende wanneer deze kennis zou nemen van de gegevens in cen kantoor van
de GMD. Volgens de Hoge Raad stond een dergelijke regel in dit geval aan ecn reele mogelijkheid van

het verkrijgen van inzage en afschrift niet in de weg

86

HOOFDSTUK 3

gestelde doel, de accuratesse, de volledigheid en de actualiteit van de gegevens. Dit
is onder meer van belang omdat in grootschalige netwerken waarbinnen persoonsgegevens liggen opgeslagen weI eens (bewust of onbedoeld) fouten worden gemaakt
bij het invoeren van de gegevens. Het vervolgens met anderen uitwisselen van
onjuiste gegevens kan voor de betrokkene belangrijke nadelige gevolgen hebben.
De verwijdering van persoonsgegevens hoeft niet altijd samen te vallen met de
vernietiging ervan. Persoonsgegevens kunnen immers uit een geautomatiseerd
bestand worden verwijderd, maar bijvoorbeeld bewaard blijven in een ongestructureerde handmatige verzameling en

zij

derhalve niet langer systematisch toegankelijk

zijn. De persoonsgegevens zijn dan weliswaar verwijderd maar niet vernietigd. Mijns
inziens moeten we het algemene beginsel van de individuele rechtsbescherming
evenwel als een minimumnorm beschouwen, waardoor het mogelijk is dat in het
nationale recht voor bepaalde categorieen persoonsgegevens een recht op vernietiging van die gegevens wordt toegekend.4 Een algemeen vernietigingsrecht lijkt mij
evenwel niet mogelijk, met name niet ten aanzien van bepaalde categorieen persoonsgegevens zoals justitiele documentatiegegevens. Een vern ietigingsrecht aan
geregistreerden lijkt derhalve slechts afhankelijk van de context waarin persoonsgegevens worden verwerkt te kunnen worden toegekend. Deze opvatting strookt met de
meer algemene opvatting in dit boek, dat privacyregulering in het algemeen contextafhankelijk zou moeten zijn.
3.3.8 Aansprakelijkheid

Het Accountability Principle tenslotte geeft gestalte aan de idee dat een houder van
persoonsgegevens zich niet aan zijn verantwoordelijkheden mag onttrekken door de
gegevens door een derde te zijner bate te laten verwerken. Anderzijds staat dit
beginsel niet in de weg aan de mogelijkheid om ook een bewerker van persoonsgegevens aansprakelijk te stellen. Aan allen die bij de verwerking van persoonsgegevens
zijn betrokken kan bijvoorbeeld een geheimhoudingsplicht worden opgelegd. De
aansprakelijkheid kan zowel door de wet als bijvoorbeeld in een gedragscode
worden geregeld.
Het aansprakelijkheidsbeginsel stelt de houder van persoonsgegevens in principe
aansprakelijk voor de uitvoering van de op hem rustende verplichtingen. Het is
evenwel niet altijd even duidelijk wie die houder is. Organisationele omstandigheden
kunnen de rechtsverhoudingen vertroebelen, bijvoorbeeld doordat organisaties in
toenemende mate samenwerkingsverbanden aangaan of doordat virtuele organisatievormen kunnen ontstaan.49 Met betrekking tot geTntegreerde informatiesystemen is
soms evenmin voldoende duidelijk wie als houder van het systeem moet worden
beschouwd. Een leverancier van een Value Added Network (VAN) kan in diens
hoedanigheid van bewerker tot op zekere hoogte aansprakelijk worden gesteld,

48 Zo kunnen patienten in ons land in

beginsel om vernietiging vragen van in hun medisch dossier
opgenomen bescheiden, op grond van art. 7:455 BW.
49 J.E.J. Prins e.a, a. w. 1995, pp. 431 en 433. Vgl. ook P.H.A. Frissen, De virtuele staat. Schoonhoven
1996, pp. 169-175
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wanneer deze zijn verplichtingen om de nodige voorzieningen te treffen van technische en organisatorische aard, ter beveiliging van de persoonsgegevens, niet
nakomt.w Een VAN-leverancier biedt veelal naast transmissiefaciliteiten juist ook
extra diensten zoals berichtconversie en beveiliging.S' Teneinde te voorkomen dat
houder en bewerker twisten over de vraag wie aansprakelijk is ten opzichte van de
benadeelde, kent de WPR een risico-aansprakelijkheid voor de houder. Deze is in
beginsel aansprakelijk voor schade, tenzij hij kan bewijzen dat een ander daarvoor
aansprakelijk moet worden gesteld. De EU-privacyrichtlijn zal er naar verwachting
toe leiden dat deze risico-aansprakelijkheid wordt vervangen door schuldaansprake-

lijkheid.
3.4 Samenvatting
In dit hoofdstuk zijn de algemene privacybeginselen omschreven, die in dit onderzoek als toetsingskader worden gehanteerd. Deze privacybeginselen zijn hier als
uitgangspunt gekozen omdat zij, hoewel daterend uit 1981, naar mijn mening nog
steeds voldoende actueel zijn om richting te kunnen geven aan de bescherming van
de informationele privacy. De actualiteit van deze beginselen, welke volgt uit de
acceptatie daarvan in de recente EU-privacyrichtlijn, is het voornaamste argument
om deze als toetsingskader voor dit onderzoek te gebruiken. Hoewel een begrip als
'houder' of controller ofthe file inmiddels door politiek-bestuurlijke en economische
invioeden niet langer hanteerbaar lijkt, doet een dergelijke nuancering mijns inziens
niet af aan het technologie-onafhankelijke karakter van de beginselen zelf. Tenslotte
vervullen de algemene privacybeginselen in mijn ogen een belangrijke rol in de
internationale afstemming van informationele privacybescherming, dat door de
ontwikkeling van een wereldwijde informatie-infrastructuur steeds meer aandacht
vergt.
Een schematische weergave van de beginselen en waar zij te vinden zijn levert het
volgende overzicht op:

50 G. van Duyvenvoorde, F. van der Klaauw, C. Prins, Rechten EDI. Informatie 35 (1993) nr. 2, p. 124125.

51

A.J.de Boer (red),EDI inde gezondheids:org. Alphen aan den Rijn/Zaventem 1992, p. 401.
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Verdrag van
Straatsburg

privacybeginsel

OESO-richtlijn

Collection Limitation

art. 7

art.

Data Quality

art. 8

art. 5(c,d)

art. 6

Purpose Specification

art. 9

art 5(b,e)

art.

Use Limitation

art. 10

art.

art. 5,6,7,8,9,25,26

Security Safeguards

art.

art. 7

Openness

art. 12

11

art.

5(a)

5(b)

8(a)

EU-privacyrichtlijn

art.

5,6,7,8,9

6(lb),

10,11

art. 16,17
art. 10,11,12,18,19,

20,21

Individual Participation

art. 13

art. 8(b,c)

art. 12,13,14,15

Accountability

art. 14

art.

art. 22,23,24

8(d)

Bij deze tabel kan nog worden opgemerkt dat de voorwaarden voor de rechtmatigheid van de 'verwerking van persoonsgegevens' in de artikelen 5 tot en met 21 van
de EU-privacyrichtlijn, zowel betrekking hebben op het verzamelen (Collection
Limitation) als het gebruik (Use Limitation) ervan.

DEELIl
In het eerste deel van dit boek schetste ik de internationale achtergrond waartegen
we de ontwikkelingen in de bescherming van de medische informationele privacy
moeten beschouwen. Zoals nog zal blijken vinden ook de informatie- en communicatietechnologische ontwikkelingen in een internationale context plaats. De globalisering van de informatie-inf'rastructuur maakt dat niet langer uitsluitend met nationale
volstaan.
regels ter bescherming van de medische informationele privacy kan worden
de
In dit deel volgt een beschrijving van het mede op
algemene privacybeginselen
gebaseerde Nederlandse recht ten aanzien van privacybescherming in de gezondheidszorg. De regelingen die daartoe zullen worden geanalyseerd zijn met name de
WPR en de daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten, alsmede de via de WGBO in het
BW opgenomen privacybepalingen.
Met name vanuit een historisch oogpunt bezien ligt het medisch beroepsgeheim aan
de basis van de bescherming van de informationele privacy in de gezondheidszorg.
Derhalve zal dit deel aanvangen met een bespreking daarvan. Het beroepsgeheim
kan in zekere zin als een vorm van privacybescherming avant la lettre worden
beschouwd.' Het recht op informationele privacy omvat echter meer dan een recht op
geheimhouding van patientgegevens. Dit surplus komt bijvoorbeeld tot uitdrukking
in de eisen die aan de kwaliteit van de gegevens kunnen worden gesteld. Daartoe
moet de patient controle kunnen uitoefenen op - onder meer - de vastlegging, de
juistheid, het gebruik, de bewaring en de beveiliging van diens persoonsgegevens.
Dergelijke waarborgen voor de bescherming van de informationele privacy van
geregistreerden in verband met persoonsgegevens, zijn voor een belangrijk deel te
vinden in de WPR. Deze wet bevat een algemene regeling ten aanzien van persoonsregistraties. De WPR is te beschouwen als een uitwerking van het grondrecht op
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals neergelegd in art. 10 Grondwet.
Tevens is daarmee op nationaal niveau nadere invulling gegeven aan de algemene
internationaairechtelijk erkende privacybeginselen.
De WPR is een algemene privacywet en heeft als zodanig ook betrekking op
persoonsregistraties in de gezondheidszorg. Voor deze sector gelden de bijzondere
bepalingen, die zijn te vinden in paragraaf 5 van de WPR. Omdat de registratie van
medische gegevens als een privacygevoelige materie wordt beschouwd, gelden
nadere regels voor de opneming daarvan, die zijn te vinden in een op de WPR

gebaseerde AMvB.
Andere bijzondere privacybepalingen vinden we ook in wettelijke regelingen die niet
primair de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het oog hebben, maar
daar wel op van invloed zijn. In dit verband zijn met name de privacybepalingen uit
het BW inzake de geneeskundige-behandelingsovereenkomst van belang. Daarop zal
in hoofdstuk 6 uitvoerig worden ingegaan.

1

J.K.M. Gevers, Het recht op privacy en het beroepsgeheim, in: J.H. Hubben (red.),De geneeskundige
behandelingsovereenkomst. Tekst en analyse van het wetsvoorstel. Lochem 1990, p. 33.

Hoofdstuk 4
Het medisch beroepsgeheim
4.1 Inleiding
Het medisch beroepsgeheim is - in zekere zin - als een vorm van privacybescherming te beschouwen. Het houdt in dat individuele hulpverleners geen informatie over
hun patienten aan derden mogen verstrekken. Het medisch beroepsgeheim is van
oudsher van invloed geweest op de omgang met medische persoonsgegevens. We
vinden dit geheim reeds terug in de eed die Hippocrates' gezworen heeft en ook zijn
leerlingen deed zweren. In de Nederlandse gezondheidswetgeving is het beroepsgeheim onder meer te vinden in art. 21, eerste lid, Wet verkrijging bevoegdheid arts,
tandarts, apotheker, vroedvrouw en apothekersbediende2 en in art. 7 Wet op de
paramedische beroepen: Ook in de Gedragsregels voor artsen4 treffen we het
beroepsgeheim aan. In art. 88 Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg
(BIG) is voor beroepsbeoefenaren die zijn betrokken bij de zorg voor de gezondheid
van een individuele patient het beroepsgeheim opgenomen.5 Degenen die wei
betrokken zijn bij de behandeling van de patient, maar zich niet kunnen beroepen op
een wettelijk erkende geheimhoudingsplicht - zoals medische studenten, secretaressen en telefonistes hebben een zwijgplicht die van het beroepsgeheim is afgeleid:
De WGBO regek expliciet het reeds geldende recht, dat de geheimhoudingsplicht
van een hulpverlener, behoudens in bij of krachtens de wet geregelde gevallen of in
noodsituaties, alleen met toestemming van de patient kan worden opgeheven:
Het medisch beroepsgeheim behoort toe aan de patient. Het bestaat enerzijds uit een
zwijgplicht en anderzijds uit een verschoningsrecht voor de arts. Aan de hand van
wetgeving, literatuur en rechtspraak zal in de volgende paragrafen op beide elementen worden ingegaan. Daarna worden enkele ontwikkelingen gesignaleerd die het
medisch beroepsgeheim onder druk kunnen zetten. Ter illustratie van de 'vangnetfunctie' van het medisch beroepsgeheim ten aanzien van de verstrekking van medische
gegevens en de relatie tot de WPR in dat verband, zullen enkele daarover verschenen
rapporten van de Registratiekamer worden besproken. Dit hoofdstuk zal met een
samenvatting worden afgesloten.
-

1
2
3
4

De beroemde Griekse geneesheer, geb. 460, grondlegger van de medische wetenschap.
Wet van 25 december 1878, Stb 222.
Wet van 21 maart 1963, Stb. 113.
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Geneeskunst, Gedragsrege/s voor ansen,

gebaseerd op datgene wat door de medische professie verstaan wordt onder zorgvuldig handelen, de
5

6

7

beroepsuitoefening in mime zin betreffende. Utrecht \994.
Wet van 1 1 november 1993, houdende regelen inzake beroepen op het gebied van de individuele
gezondheidszorg (Wet op de beroepen in de individucle gezondheidszorg), Stb. 1993,655.
H.].1. Lecnen, Handboek gezondheidsrecht. Deel 1. Rechten van mensen in de gezondheidszorg.
Alphen aan den Rijn 1994 (derde druk), p. 197.

Kamerstukken

11,

1989-1990,21 561, nr. 3, p. 14.
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4.2 Zwijgplicht
4.2.1 Zwijgplicht in het strafrecht
Schending van het medisch beroepsgeheim is strafbaar gesteld in art. 272 WvSr. Het
eerste lid van dit artikel luidt als volgt:
Hij die enig geheim waarvan hij weetof redelijkerwijs moet vermoeden dat hij uit hoofde van ambt, beroep

of wettelijk voorschrift dan weI van vroeger ambt of beroep vemlicht is het te bewaren, opzettelijk schendt,
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie
(fl. 25.000,=).

Deze strafbepaling geldt slechts ten opzichte van diegenen die over een zelfstandig

of afgeleid beroeps- of ambtsgeheim beschikken. Degenen die niet over een medisch
beroepsgeheim beschikken kunnen mijns inziens onder de strafbepaling van art. 273
WvSr vallen. Dat artikel heeft betrekking op het bekend maken van bedrijfsgeheimen: bijzonderheden aangaande een onderneming van handel, nijverheid of dienstverlening bij welke iemand werkzaam is of is geweests en waarvan hem geheimhou-

ding is opgelegd, bijvoorbeeld via een arbeidsovereenkomst, een bijzondere opdracht of aanneming van werk. Deze geheimhoudingsplicht berust derhalve op een
civielrechtelijke overeenkomst. De term 'bijzonderheden' in art. 273 verschilt van
'gegevens', doordat de eerste ook beschrijvingen van feiten kunnen omvatten die
nog niet op enigerlei wijze zijn vastgelegd. Voorts duidt te term 'bijzonderheden' op
iets eigens van een onderneming dat niet zonder de openbaarmaking bekend kan
worden. Deze eis kan, volgens Noyon-Langemeyer, aan 'gegevens' niet gesteld
worden.' De term 'onderneming' beperkt zich tot de commerciele dienstverlening en
het is derhalve de vraag of een ziekenhuis of andere zorgverlenende instelling
daartoe kan worden gerekend.
Ik zou menen dat een zorgverlenende instelling, zoals een ziekenhuis, wel als een
commerciele dienstverlenende onderneming kan worden beschouwd. Dat geldt te
meer voor de specialistenmaatschappen die binnen de muren van een ziekenhuis
werkzaam zijn. De persoonsgegevens die zij over hun patienten bezitten kunnen we
mijns inziens ook als 'bijzonderheden' aangaande die onderneming van dienstverlening aanmerken, aangezien een patientenbestand ook een zekere commerciele
waarde kan hebben. Voor zover werknemers of andere medewerkers van een
zodanige onderneming niet beschikken over een zelfstandig beroepsgeheim of een
afgeleide zwijgplicht kan hen een contractuele geheimhoudingsplicht worden
opgelegd. De reikwijdte van het 'bedrijfsgeheim' strekt zich daarmee tevens uit over
medische en andere persoonsgegevens. Is sprake van schending van een zodanige

geheimhoudingsplicht dan is vervolging op grond van art. 273 WvSr mogelijk

8

9

Een clientenbestand van een verzekeraar kan door een oud-employee worden meegenomen teneinde
daarmee een concurrerend bedrijf te beginnen. Ook oud-employees kunnen derhalve onder de
geheimhoudingsplicht van art. 273 WvSr vallen.
T J. Noyon - G.E. Langemeyer, Het ;Fetboek van Str€frecht. Zevende druk voortgezet door J.
Remmelink. Arnhem (losbl.), p 875 e v.
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wanneer het bestuur van de onderneming (de directie van het ziekenhuis of de
maatschap) een klacht daartoe bij het OM heeft ingediend.
Het medisch beroepsgeheim is nauw gerelateerd aan de bescherming van de
informationele privacy, omdat het direct verband houdt met de problematiek van
verstrekking van gegevens aan derden. In de WPR is derhalve eveneens een
geheimhoudingsplicht opgenomen in art. 11, derde lid:
De verstrekking van gegevens blijft achterwege voor zover uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk
voorschrift geheimhouding geboden is.

4.2.2 Kring van zwijgplichtigen

Zowel art. 272, eerste lid, WvSr als art. 11, derde lid, WPR hebben betrekking op
geheimhouding voortvloeiend uit ambt (bijvoorbeeld de Inspecteur voor de Gezondheidszorg en ambtelijke artsen, zoals verzekeringsartsen), beroep (allen die een

vertrouwensberoep uitoefenen, zoals de arts, medisch directeur, tandarts, apotheker,
verpleegkundige, verloskundige) of uit een wettelijk voorschrift (bijvoorbeeld de
Wet Afbreking zwangerschap).10 Artikel 88 Wet BIG legt voorts een zwijgplicht op
aan een ieder die een beroep op het gebied van de individuele gezondheidszorg
uitoefent. Dit geldt voor artsen, tandartsen, apothekers, klinisch psychologen,
psychotherapeuten, fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen. Voor
anderen die in de behandeling van de patient participeren zoals assistenten, coassistenten, medische studenten, biochemici, fysici, paramedische beroepsbeoefenaren, secretaressen et cetera geldt een afgeleide zwijgplicht voor zover zij niet zelf
een erkend beroepsgeheim hebben."
12
Hoewel in het verleden wel werd gesteld dat sociaal-geneeskundigen vanwege het
ontbreken van een vertrouwensrelatie met de patient geen zwijgplicht zouden
hebben, is thans algemeen aanvaard dat ook een verzekeringsgeneeskundige een
eigen zwijgplicht heeft.13 Derhalve mag deze geen gegevens van een patient aan een
derde verstrekken zonder toestemming van die patient. Een uitzondering doet zich
voor in het geval waarin gegevens verstrekt worden aan een adviserend geneesheer
van een de behandeling betalende verzekeraar, voor zover het gegevens betreft die
14

nodig zijn voor de financiele afhandeling.
Voor de verstrekking van gegevens door een behandelend arts aan een verzekeringsgeneeskundige in het kader van de sociale wetgeving (zoals Ziektewet, AAW en

10 Zie O.F.C. van der Leer, e.a. (red.), Privacy in de gezondheidszorg Lelystad (losbl.), p. A.7.-2, H.J.J
Leenen, a w. 1994, p. 194 e.v
11 H.J.J. Leenen, a. w 1994, p. 197.
12 Dit zijn bijvoorbeeld bedrijfsartsen en verzekeringsgeneeskundigen. Zie hierover J.K M. Gevers, De
de wetten TZ/Arbo
vertrouwelijkheid van sociaal-medische gegevens, in het bijzonder in verband met
Sociaal Recht 1994/6, pp. 168-172.
13 CMT 26 oktober 1967, NJ 1968/408, waarin door onzorgvuldigheid van de medisch adviscur van een
een ongenceslijke ziekte leed, hetgeen
verzekeringsmaatschappij een patient te weten kwam dat hij aan
de behandelend arts voor hem verborgen had willen houden.
hoofdstuk 17.
14 Vergelijk de KNMG Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens,
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WAO), is de schriftelijk gerichte toestemming van de patient vereist. De verzekeringsgeneeskundige dient weI eerst zelf de patient te onderzoeken alvorens de
behandelend arts om aanvullende gegevens mag worden gevraagd.15 Op grond van
de KNMG-richtlijnen dient de verzekeringsgeneeskundige voorts organisatorische
maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat de vertrouwelijkheid wordt
geschonden.
Voorts heeft bijvoorbeeld de arts werkzaam in een Arbodienst een zwijgplicht.16 Die
arts moet bij het adviseren en begeleiden rekening houden met verschillende
belangen: die van de werknemer, de groep werknemers en die van de werkgever of
onderneming. Het is aldus zeer weI mogelijk dat in bepaalde situaties verschillende
belangen tegenstrijdig zijn aan elkaar. In die gevallen moet de arts werkzaam in de
Arbodienst primair de gezondheid van de werknemer beschermen voor zover dit
geen ernstige schade toebrengt aan derden.17 Wanneer een arts die werkzaam is in
een Arbodienst bepaalde sociaal-medische gegevens meent te moeten verstrekken
aan derden (zoals de werkgever, de arts van de bedrijfsvereniging of een geneeskundig adviseur bij een verzekeraar) dan heeft hij daarvoor de geinformeerde toestemming nodig van de werknemer. Die toestemming heeft hij ook nodig om op zijn
beurt medische gegevens van de behandelende arts van de werknemer te mogen
ontvangen. Het vereiste van gernformeerde toestemming houdt in dat het voor de

werknemer c.q. patient duidelijk moet zijn voor welk doel de gegevens worden
verstrekt, om welke gegevens het gaat en wat de mogelijke consequenties van de
verstrekking zun.
De resultaten van vrijwillige preventieve medische onderzoeken op grond van de
Arbowet mogen uitsluitend aan de betrokken werknemer worden medegedeeld. De
uitdrukkelijke toestemming van de werknemer is nodig om de resultaten aan derden
te mogen verstrekken. Wanneer sprake is van een verplicht arbeidsgezondheidskundig onderzoek, dan wordt de uitslag op grond van art. 25, achtste lid, Arbowet ook
medegedeeld aan de huisarts van de werknemer, de bedrijfsarts en aan de werkgever,
voor zover de uitslag verband houdt met de Arbowet en met uitsluiting van gegevens
van persoonlijke aard van de onderzochte.
4.2.3 Geheim van de patient

Het recht op het medisch geheim komt niet toe aan de zorgverlener maar aan de
patient. De zorgverlener heeft in dit verband geen recht maar een plicht, te weten een
plicht om te zwijgen.'8 Deze zwijgplicht houdt in dat een zorgverlener dient te

Idem, hoofdstuk 18.
Idem, hoofdstuk 10 Vergelijk MT Amsterdam 8 oktober 1973, Medisch Contact 1974, 103, MT
Amsterdam 18 februari 1974, NJ 1974/261 en MT Den Haag 10 november 1976, TvGR 1977/13, in
welke gevallen een keuringsarts meer informatie aan de (toekomstige) werkgever van de keurling zou
hebben meegedeeld dan gerechtvaardigd was.
17 KNMG, Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens, hoofdstuk 10.
18 Deze mening wordt wei als een functioncle opvatting van het beroepsgcheim aangeduid. Vergelijk K.
Troch, Het medisch beroepsgeheim en zijn impact op de levensverzekering. Rechtskundig If'eekblad
1993-1994, nr 34,23 april 1994, p. 1225 e.v
15

16
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zwijgen over al hetgeen hem in zijn beroepsuitoefening bekend is geworden.'9 Op de
achtergrond van de zwijgplicht speelt de wens van de wetgever om in het algemeen
belang een vrije sfeer te creeren waarin de samenleving crop moet kunnen vertrouwen dat men zonder terughoudendheid medische hulp kan inroepen. Dit wordt weI
aangeduid als het collectieve aspect van de zwijgplicht en is van belang voor de
volksgezondheid. Er bestaat daarnaast ook een indkidueel aspect van de zwijgplicht.
De individuele patient moet immers zonder terughoudendheid alles aan een arts
kunnen vertellen en er op kunnen vertrouwen dat die gegevens niet zonder zijn
toestemming aan derden worden verstrekt of voor andere doeleinden zullen worden
aangewend. Een onbelemmerde toegang tot zorgverlening is derhalve tevens een
individueel belang.2 Het beroepsgeheim dient voorts het belang van de artsen zelf,
aangezien het respecteren daarvan de betrouwbaarheid van hemzelf en zijn beroep
ten opzichte van het publiek ten goede komt.21
Gelet op het feit dat het hierbij gaat om het geheim van de patient, kan de zorgverlener zich ten opzichte van die patient niet op zijn zwijgplicht beroepen.22 Het feit dat
een patient om de inhoud te kennen van zijn eigen geheim door diezelfde zorgverlener moet worden gernformeerd neemt niet weg dat het geheim door die patient in
beginsel slechts is toevertrouwd aan die arts. Dit toevertrouwen volgt uit het feit dat
de patient de arts toestaat bij hem waarnemingen te doen.23 De zwijgplicht geldt
aldus in beginsel ten opzichte van iedereen met uitzondering van de patient zelf.
Meer specifiek kunnen in dit verband worden genoemd andere patienten, waarmee
een patient op een zaal ligt, partner en familieleden van de patient.24 De zwijgplicht
geldt evenzeer ten opzichte van andere niet bij de behandeling betrokken zorgverle26
ners,25 alsmede bij overdracht van medische gegevens aan opvolgende artsen.
Het beroepsgeheim geldt ook ten aanzien van andere informatie dan die betreffende
iemands gezondheid welke de arts ter kennis komt. Voorts strekt het zich uit over
gegevens die de zorgverlener over anderen dan de patient verkrijgt, bijvoorbeeld
27
over diens buurman of docent van een school.

19 O.F.C. van der Leer, e.a. (red.), a. w, p. A.7.-2.
20 R.M.S. Doppegieter, Het beroepsgeheim van de arts binnen de (uitkerings)instantie; 'een code voor
zorgvuldig adviseren'. TvGR 1994 nr 2, p 69; idem, Het geheim van de minderjarige patient. Moet de
arts de ouders inlichten? Medisch Contact 1994/16, p. 538.
21 Zie K Troch, a w. 1994, p. 1225.
22 Afgezien van de therapeutische exceptie, op grond waarvan een zorgverlener informatie over een
voorgestelde behandeling aan een patient mag onthouden, wanneer deze anders kennelijk ernstig
nadeel voor de patient met zich mee zou brengen. Zie art. 7:448, derde lid, BW
23 H.J.J. Leenen, a w 1994, p. 199.
24 Tenzij de patient daarvoor toestemming heeft gegeven of wanneer de zorgverlener zich voor een
conflict van plichten ziet gesteld, bijvoorbeeld wanneer sprake is van kindermishandeling. Zie CMT 28
september 1972, NJ 1973, 270 en hierover H.J.J. Leenen, a.w 1994, p. 205
25 MT Zwolle, 18 april 1953, NJ 1954/179.
26 A.J.J.M. Beljaars, Arts en praktijk. Beroepsgeheim: het omgaan met medische gegevens. Medisch
Contact 1994/22, p. 748.
27 O.F.C. van der Leer, e.a. (red.), a. w., p. A.7.-2.
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4.2.4 Geheim van overledenen

Het beroepsgeheim geldt eveneens na het overlijden van een patient, hoewel hierover
verschillend kan worden gedacht. Vanuit de strafrechtelijke hoek wordt met betrekking tot art. 272 WvSr wel gesteld, dat het geheim van een overledene, voorzover het
niet tevens het geheim van een ander is, straffeloos geschonden kan worden, daar er
immers geen bevoegde klager meer is (gelet op het tweede lid van art. 272 WvSr).28
De zwijgplicht geldt echter niet alleen op grond van het Wetboek van Strafrecht. In
het gezondheidsrecht bestaat meer steun voor de opvatting dat het hier gaat om een
strikt persoonlijk recht, zodat de erfgenamen de hulpverlener niet van diens zwijgplicht kunnen ontheffen: Wel is het zo dat in gevallen waarin bijvoorbeeld een
uitkering van een verzekering afhankelijk is van de doodsoorzaak, de hulpverlener
de benodigde gegevens mag verstrekken aan de verzekeraar op grond van de
veronderstelde toestemming. Er wordt dan uitgegaan van de vooronderstelling dat de
overleden patient zijn nabestaanden niet in hun rechtmatige belangen heeft willen
schaden.

De EU-privacyrichtlijn laat het aan de lid-staten zelf over of men de richtlijnbepalingen mede wenst toe te passen op de persoonsgegevens van overledenen. In de

Verklaringen voor de Raadsnotulen (bijlagen 4649/95) bevestigen de Raad en de
Commissie met betrekking tot het begrip 'persoonsgegeven' in art. 2 onder a, dat het
aan de lid-staten toekomt om te bepalen of en in welke mate deze richtlijn wordt
toegepast op overleden personen.30 In overeenstemming met de heersende opvatting
omtrent de reikwijdte van het medisch beroepsgeheim dienen ook de bepalingen uit
de EU-privacyrichtlijn mijns inziens van toepassing te zijn op medische persoonsgegevens van overledenen. Ik zou dit als een typisch context-specifiek argument willen
beschouwen.
De toepassing van de bepalingen uit de EU-privacyrichtlijn op medische persoonsgegevens van overledenen is voorts in overeenstemming met de in het Verdrag van
Straatsburg gehanteerde reikwijdte van het begrip 'persoonsgegevens welke betrekking hebben op iemands gezondheid'. Dat betreft immers gegevens over zieke,
gezonde en overleden personen (zie § 3.3.1 in dit boek). Beginselen als het kwaliteitsbeginsel, het beperkte gebruik, het beveiligingsbeginsel en het aansprakelijkheidsbeginsel dienen mijns inziens ook te gelden voor persoonsgegevens van

28 T.J. Noyon, G.E. Langemeyer, Het Wetboek van Strafrecht (losbl.), p. 874. Anders: C.P.M. Cleiren,
J.F. Nijboer, Tekst & Commenmar Strafrecht. Deventer 1994, aant. 11 bij art. 272 Sr.
29 Zie bijvoorbeeld H.J.J. Leenen, a.w. 1994, p. 200. Ook de NRV is, blijkens zijn advies over de EG-

30

onmerp-privacyrichtlijn: Ackies over COM (92) 422 jinal - Syn 287 van 15 oktober 1992 (Publicaue
15/'93),p. 8, van mening dat de bescherming van persoonsgegevens zich tevens uitstrekt tot na het
overlijden een persoon waarop de gegevens betrekking hcbben. Zie voorts: de KNMG Richtlijnen
inzake het omgaan met medische gegevens, hoofdstuk 1 Ouni 1995), p. 5, J.K.M. Gevers, Het
beroepsgeheim na overlijden van de patient. Neder/ands Tu dschrl# voor Geneeskunde 1993: 137, nr.
11, pp. 533-535; M.J.M.A. van der Put, R.R.M. Berendsen, Houdt de overleden patient zijn gcheimen? Medisch Contact (49) nr. 2 (14 januari 1994), pp. 61-64; A.J.J.M. Beljaars, a. w 1994, p. 748.
Zie ook G. Overkkeft-Verburg, De Wet persoonsregistraties. Norm, toepassing en evaluatie. Zwo\\e
1995, p. 642
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overledenen. Het lijkt mijns inziens niet wenselijk en in strijd met de verkeersopvattingen dat persoonsgegevens van iemand als het ware 'op straat' terecht mogen
komen zodra die persoon is overleden. Los van pieteitsoverwegingen kunnen de
gegevens onder omstandigheden bovendien van betekenis zijn voor de hulpverlening
aan genetisch verwanten, voor de ontvanger van organen of weefsels bij transplantatie, voor verzekeraars ter uitvoering van een levensverzekeringsovereenkomst en
voor medisch-wetenschappelijk onderzoek.

4.2.5 Geheim van ongeborenen
Een soortgelijke redenering als ik hierboven heb uiteengezet geldt naar mijn idee
voor medische persoonsgegevens over ongeborenen. Deze gegevens kunnen tijdens
de zwangerschap worden gegenereerd of nog eerder wanneer sprake is van een

medisch begeleide bevruchting. De gegevens kunnen iets zeggen over de gezondheid
van de foetus (het latere individu), maar kunnen ook iets zeggen over de gezondheid
en het leefgedrag van zijn ouders: tan van de ouders kan drager blijken te zijn van
een defect gen, uit DNA-onderzoek kan blijken dat de echtgenoot van de zwangere
vrouw niet de biologische vader is, de grootte van de foetus kan iets zeggen over de
omgeving, eet- en leefgewoonten van de moeder (alcoholiste, verrichten van zware
arbeid, etc.). Aan de geboorte van een levend en levensvatbaar kind wordt wel een
retroactieve werking toegekend tot op het ogenblik van de verwekking. Dat wil
zeggen dat het met terugwerkende kracht tot het moment van de verwekking alsnog
bekwaam wordt geacht om subjectieve rechten te kunnen bezitten:' Zoals ik
hierboven aangaf dat het mijns inziens aansluit bij de reikwijdte van het medisch
beroepsgeheim om medische persoonsgegevens van overledenen onder de regels van
de informationele privacybescherming te laten vallen, zo komt het mij ook voor dat
de medische persoonsgegevens van ongeborenen daaronder behoren te vallen. Beide

voorbeelden lijken mij voorts belangrijke argumenten op te leveren om te pleiten
voor een context-gerichte regulering van de informationele privacy. Voor medische
persoonsgegevens is het naar mijn idee wenselijk te achten dat de bescherming zich
tevens uitstrekt over de gegevens van ongeborenen en overledenen, maar dat hoeft
bijvoorbeeld niet per definitie te gelden voor persoonsgegevens in abonnementenregistraties, in politieregisters of in registraties van verzekeraars.

4.2.6 Geheim in het BW

De zwijgplicht voor medische hulpverleners is ook in het BW te vinden. De hoofdregel is neergelegd in art. 7:457, eerste lid, BW:
Onverminderd het in art. 448 lid 3, tweede volzin, bepaalde draagt de hulpverlener zorg, dat aan anderen
dan de patient geen inlichtingen over de patient dan wet inzage in of afschrift van de bescheiden, bedoeld in
art. 454, worden verstrekt dan met toestemming van de patient. Indien verstrekking plaatsvindt, geschiedt

31 Vg\. S. Cal\ens, Goed geregeld? Het gebruik van medische gegevens voor onderzoek. At\twerpen Apeldoorn 1995, p. 50 e.v
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deze slechts voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander nict wordt geschaad. De
verstrekking kan geschieden zonder inachtneming van de beperkingen, bedoeld in de voorgaande
volzinnen, indien het bij of krachtens de wet bepaalde daartoe veil)licht

Behoudens het bestaan van een wettelijk voorschrift, is doorbreking van het medisch
beroepsgeheim op grond van deze regel slechts mogelijk met toestemming van de
patient. Voorts mag door middel van een eventuele verstrekking van gegevens de
persoonlijke levenssfeer van een ander niet worden geschaad.
In het BW geldt de zwijgplicht niet ten aanzien van de zorgverlener als beroepsbeoefenaar, maar als contractpartner.12 Dit onderscheid wordt van belang wanneer de
patient niet met een beroepsbeoefenaar, zoals een huisarts, een contract heeft
afgesloten, maar met een instelling waarin beroepsbeoefenaren werkzaam zijn, zoals
een ziekenhuis. Die instelling is in de zin van het BW in dat geval de hulpverlener en
dus contractpartner. In zo'n geval mogen geen patientgegevens worden verstrekt aan
onbevoegden, ongeacht of deze zich binnen of buiten de instelling bevinden. Op de
hulpverlener rust de zorgplicht dat met de in het kader van de behandelingsrelatie
verkregen gegevens op een juiste wijze wordt omgegaan. Dit brengt onder andere
met zich mee dat de nodige maatregelen getroffen dienen te worden om de gegevens

te beveiligen:3
In hoofdstuk 6 van dit boek wordt verder op de medische geheimhoudingsplicht in
het BW ingegaan.
4.2.7 Doorbreking van het geheim

De zwijgplicht van de beroepsbeoefenaar c.q. hulpverlener kan in verschillende
situaties worden doorbroken. In art. 7:457 BW worden het wettelijk voorschrift en
de toestemming van de patient genoemd. Wettelijke gegevensstromen kunnen, onder
meer in verband met planning en tarifering, zijn gebaseerd op bijvoorbeeld de
AWBZ, ZFW, WTG, WZV, en BIG.]4 Het bestaan van deze wettelijke gegevensstromen betekent echter nog geen algemene rechtvaardiging voor het doorbreken van de
zwijgplicht. Dit is ook de opvatting van de Registratiekamer in het rapport inzake de
verstrekking van de ontslagdiagnosecode (zie hierna: § 4.5). Daarnaast kan gegevensverstrekking plaatsvinden op grond van bijvoorbeeld de Wet op de lijkbezorging, de Wet bestrijding infectieziekten en opsporing ziekteoorzaken en de Ambtenarenwet.35 In deze laatste voorbeelden bestaat er wei een wettelijke verplichting tot
doorbreking van de zwijgplicht.
Volgens art. 7:457, eerste lid, BW kan de toestemming van de patient de hulpverlener ontslaan van diens zwijgplicht. In de literatuur wordt wel gesproken van
gerichte toestemming, waarmee wordt bedoeld dat de patient vooraf dient te weten

32 J.K.M. Gevers, a w. 1990, p. 34.

33 Kamerstukken U, 1990-1991,21 561, nr. 6, p. 38.
34 Zie hierover bijvoorbeeld de nota van de Staatssecretaris van WVC, Uitvoeringsorganisatie voor de
wettelijke gegevensstromen in de gezondheidszorg. Leidschendam 1985, alsmede de daarover verschenen adviezen van de Ziekenfondsraad en van de NRV uit 1986.
35 O.F.C. van der Leer, e.a. (red.), a w. ,p. A.7.-6
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waarvoor de toestemming wordt gevraagd (welke gegevens zullen aan wie worden
verstrekt?) en welke consequenties daaraan zijn verbonden. In goed overleg tussen
arts en patient kan de arts zich ervan vergewissen dat de patient zich bewust is van
hetgeen ter kennis van derden kan komen door het geven van zijn toestemming of het
verstrekken van een schriftelijke machtiging.36 Wanneer toestemming is verleend,
mogen de gegevens overigens slechts worden verstrekt voorzover dat niet in strijd
37
komt met de bescherming van de privacy van een ander.
1n sommige gevallen wordt de toestemming van de patient verondersteld. Daarvan is
sprake wanneer het wenselijk is dat gegevens worden verstrekt:
1.

2.

3.

aan degene van wie beroepshalve de medewerking bij de uitvoering van de behandeling of verrichting
noodzakelijk is alsmede de vervanger of waarnemer van de hulpverlener (art. 7:457, tweede lid, van
.]R
het BW),
aan degene die optreedt als plaatsvervanger van de patient omdat deze laatste jonger is dan 16 jaar,
ofwel onder curatele is gesteld ofwel niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van
zijn belangen ter zake (art. 7:457, derde lid, jo. 7:450, tweede lid, 7:465, eerste lid, BW en art. 1 1,
vierde lid, WPR: vertegenwoordiger van minderjarigen; jo. 7:465, tweede lid, BW en art. 1 1, vierde
lid, WPR: curator. jo. art. 7:465, derde lid, BW: schriftelijk gemachtigde, levensgezel, naasten);
ten behoeve van statistisch of ander wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de volksgezondheid
mits aan een aantal voorwaarden is voldaan (art. 7:458, eerste en tweede lid, BW jo. art. 11, tweede
lid, WPR).

Behalve via een wettelijk voorschrift of na verleende toestemming door de patient
kan de zwijgplicht eveneens worden doorbroken wanneer de hulpverlener zich
gesteld ziet voor een conflict van plichten. In zo'n geval dient de hulpverlener het
individuele belang van de patient af te wegen tegen het algemeen belang en tegen
belangen van derden. Dergelijke dilemma's kunnen zich voordoen bij kindermishande ling,39 incest, geslachtsziekte of AIDS bij een van de partners in een relatie, of bij
een epileptische buschauffeur.40 De afweging die de hulpverlener maakt zal in de
praktijk marginaal kunnen worden getoetst aan de hand van een aantal criteria, zoals
die door Leenen zijn weergegeven en waarvan een belangrijke is dat doorbreking
4I
van het geheim vrijwel zeker schade aan een ander kan voorkomen of beperken.
Tenslotte dient men zich in een aantal bijzondere omstandigheden af te vragen in
hoeverre doorbreking van de zwijgplicht mogelijk is. Het gaat dan bijvoorbeeld om
42
de volgende gevallen:

36 Vergelijk CMT 17 september 1992, TvGR 1993/8, p. 39-41.
37 Dit is ieder ander dan de patient zelf, zoals bijvoorbeeld de partner van de patient.
38 Zodra de patient echter bezwaar maakt tegen het verstrekken van gegevens aan andere behandelende
artsen, vervalt de veronderstelling van toestemming. Het hangt voorts van de aard van de gegevens af
of de patient verondersteld wordt toestemming te verlenen voor het opvragen van gegevens over
vroegere behandelingen. Zie ook H.J.J. Leenen, a w 1994, p. 197.

39 CMT 28 september 1972, NJ 1973/270.
40 O.F.C. van der Leer, e.a. (red.), a w. p. A.7.-7.
41 H.J.J. Leenen, a. w. 1994, p 205.
42 Vgl. H.J.J. Leenen, a w. 1994, pp. 206-213.
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• het afgeven van geneeskundige verklaringen,
• het verstrekken van inlichtingen aan de politie,
• idem bij verkeersongevallen,
43

• inlichtingen aan advocaten,
• kwaliteitsbewaking en FONA-beleid,44
• therapie in groepen,
• wetenschappelijke publicaties en
videobanden,
•
longitudinale zorg45 en
• verstrekking van medische gegevens aan verzekeringsgeneeskundigen in het
kader van de sociale wetgeving.

Op de in art. 7:457, eerste lid, BW neergelegde hoofdregel ter zake van de
geheimhoudingsplicht bestaat voorts een nog niet genoemde specifieke uitzondering.
Hiervan is sprake wanneer een zorgverlener inlichtingen aan de patient heeft onthouden, maar het in het belang van de patient noodzakelijk is dat een derde wel wordt
ingelicht (art. 7:448, derde lid, tweede volzin, BW). Gedacht kan worden aan
gevallen waarin het voor de genezing van een patient noodzakelijk is dat de partner
of de kinderen die hem verzorgen, bepaalde gedragsregels in acht nemen. Onder
'
derde' kan in dit verband ook de huisarts van de patient worden verstaan. Met het
oog op de te verlenen nazorg kan het noodzakelijk zijn dat deze over de nodige
informatie beschikt.46

4.2.8 Minderjarigen
Ook minderjarigen hebben recht op hun geheim. De arts heeft derhalve ook een
zwijgplicht ter zake van de informatie waarover hij beschikt van diens minderjarige
patienten. In beginsel geldt deze zwijgplicht ook ten opzichte van de ouders of
voogd van de minderjarige. Als gevolg van de vaak zeer nauwe betrokkenheid van
die ouders of voogd, kan de arts zich daarbij wel eens voor een conflict van plichten
gesteld zien. Welk belang dan voor gaat, zal afhangen van de omstandigheden van
het geval.
Een belangrijke omstandigheid die daarbij een rol speelt is de leeftijd van de
minderjarige. Zoals bekend is iemand minderjarig als hij nog geen achttien is en niet
gehuwd is of gehuwd is geweest.47 De toegenomen mondigheid van minderjarigen in
de samenleving, waarin zij meer en meer zelfstandig kunnen handelen, vereist echter

43

MT Eindhoven 30 september 1991, TvGR 1993/3, p. 29-30 en MT Zwolle 5 juni 1993, TvGR 1993/64,
p. 509-512.

44 Fouten, Ongevallen en Near Accidents.
45 Dit is de zorg die zich uitstrekt over een langere periode, welke bijvoorbeeId aanvangt met de prenatale
zorg en vervolgens de kraamzorg, de zorgverlening door zuigelingen- en kleuterconsultatiebureaus en
de schoolartsendienst omvat.
46 Zie de artikelsgewijze toelichting op art. 1653b (7:448) BW.

47 Artikel 1:233 BW.
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maakt de WGBO een

onderscheid in drie categorieen:
•
minderjarigen vanaf 16 jaar;
•
minderjarigen tussen 12 en 16 jaar;
• minderjarigen tot 12 jaar.
49
Als uitzondering op de algemene handelingsonbekwaamheid van minderjarigen,
bepaalt art. 7:447, eerste lid, BW dat een minderjarige vanaf 16 jaar bekwaam is tot

het zelfstandig aangaan van een behandelingsovereenkomst en tot het verrichten van
rechtshandelingen die daarmee onmiddellijk verband houden, zoals bijvoorbeeld de
aanschaf van geneesmiddelen. Indien de minderjarige dat wenst, zal de arts hierover
50
moeten zwijgen tegenover de ouders of voogd.
ls een minderjarige tussen de 12 en 16 jaar, dan is voor de verrichtingen ter uitvoe-

ring van een behandelingsovereenkomst naast de toestemming van die minderjarige
ook die van de ouders of voogd vereist.51 Wanneer een minderjarige in deze leeftijdscategorie echter niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van
zijn belangen, dan is de toestemming van de ouders of voogd voldoende.S2 Dit
vereiste van de dubbele toestemming kent evenwel enkele uitzonderingen, die
53
gevolgen kunnen hebben voor de informatieverstrekking aan de ouders of voogd.
Een eerste uitzondering bestaat wanneer een verrichting kennelijk nodig is teneinde
ernstig nadeel voor de patient te voorkomen. Of de verrichting van ingrijpende aard
is of niet, is daarbij niet van doorslaggevende betekenis. Een voorbeeld is het geval
waarin een minderjarige aan een geslachtsziekte lijdt en zowel de arts als de minderjarige ervan overtuigd is dat de toestemming van de ouders of voogd niet moet
worden gevraagd. Dan moet het vragen van toestemming aan die ouders of voogd
achterwege worden gelaten. Een tweede uitzondering bestaat wanneer de minderjarige patient ook na weigering van de toestemming van de ouders of voogd, de verrichting weloverwogen blijft wensen. Als voorbeeld zou hier kunnen worden gedacht aan
een bloedtransfusie voor een kind van Jehova's Getuigen of aan een poliovaccinatie
voor een kind van streng religieuze ouders.
Uit het bovenstaande volgt dat de minderjarige vanaf de leeftijd van 12 jaar in
beginsel over een zelfstandig recht op geheimhouding beschikt. Dit recht vloeit voort
uit de artikelen 7:457 en 7:465 BW. Voor het verstrekken van informatie aan derden
is zijn toestemming vereist. Ook de ouders van een minderjarige gelden als derden

48 Vergelijk Th.A.M. te Braake, Rechter, wetgever en minderjarige in de gezondheidszorg TvGR 1987,
p 310; W C.E. Hammerstein, De rechtspositie van de minderjarige en medische behandeling, in: J.H
Hubben (red.), De geneeskundige behandelingsovereenkomst. Tekst en analyse van het wetsvoorstel.
Lochem 1990, p. 93.

49 Artikel 1:234 BW.
Contact 1994/16, p
50 Vergelijk R.M.S. Doppegieter, Het geheim van de minderjarige patient, Medisch
540.

De minderjarige patient, in: J
Legemaate (red.), De WGBO.· van tekst naar toepassing Houten/Diegem, 1995, pp. 48-61.

51 Artikel 7:450, tweede lid, BW. Zie ook L.E. Kalkman-Bogerd,
52 Artikel 7:465, tweede lid, BW.
53 Artikel 7:450, tweede lid, BW.
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wanneer hun toestemming voor de uitvoering van een medische behandeling niet
vereist is, bijvoorbeeld op grond van de hierboven genoemde uitzonderingssituaties.
Voor de ouders van een minderjarige kan een recht op informatie voortvloeien uit
art. 7:457, derde lid, BW. De zorg van een goed hulpverlener kan echter met zich
meebrengen dat een hulpverlener die informatieverstrekking niettemin achterwege
laat.

Voor het verrichten van medische handelingen ten behoeve van minderjarigen jonger
dan 12 jaar, is alleen de toestemming van de ouders of voogd vereist.54 Voor nietingrijpende verrichtingen mag van veronderstelde toestemming van de ouders of
voogd worden uitgegaan.SS De mate van ingrijpendheid wordt onder meer bepaald
door de technische handeling die nodig is voor de verrichting en door hetgeen met de
verrichting wordt beoogd of wat het gevolg daarvan kan zijn. Weet een arts evenwel
dat de ouders de toestemming hebben geweigerd, dan zal hij niet tot behandeling
mogen overgaan, tenzij er een kinderbeschermingsmaatregel is getroffen, zoals een
ondertoezichtstelling.56 Op grond van art. 7:465, vierde lid, BW, komt de hulpverlener zijn verplichtingen, zoals informatieverplichtingen, uit deze afdeling van het BW
na jegens de ouders of voogd als vertegenwoordigers van de minderjarige patient,
tenzij die nakoming niet verenigbaar is met de zorg van een goed hulpverlener.
Van verschillende zijden bestaat kritiek op de schier absolute leeftijdsgrenzen die in
de WGBO zijn opgenomen:7 Ook de KNMG hanteert in dit verband een voorkeur
voor het criterium van 'het oordeel des onderscheids', zoals in art. 1:234, tweede lid,
BW. In de Modelregeling Arts-Patient van de KNMG en het LP/CP is bepaald dat
de arts een minderjarige patient, die in staat kan worden geacht tot een redelijke
waardering van zijn belangen ter zake, dezelfde rechten en plichten zal toekennen als
een meerderjarige patient. Dit geldt derhalve tevens voor het handhaven van de
zwijgplicht tegenover de ouders. De Minister wees er tijdens de behandeling van de
WGBO in de Tweede Kamer mijns inziens terecht op dat de daarin gehanteerde
leeftijdsgrenzen 'grenzen met nuanceringen' zijn.SS In de praktijk zal het aan de
betreffende hulpverlener zijn om deze nuanceringen op de leeftijdsgrenzen zo nodig
aan te brengen.

4.3 Verschoningsrecht
In het verlengde van de zwijgplicht ligt het verschoningsrecht van de hulpverlener. 59
Deze kan zich ten overstaan van een rechter daarop beroepen. De zwijgplicht geldt
voor iedere zwijgplichtige en ten overstaan van iedereen, behalve de patient. Het
verschoningsrecht daarentegen komt met name aan de orde tegenover de rechter en
valt enkel toe aan hen die zich op grond van de wet en de jurisprudentie daarop

54 Artikel 7:465, eerste lid, BW
55

Kamerstukken U 1989-1990,21 561, nr. 3, p. 20

56 Artikel 1:254 BW.
57 Vergelijk W.C.E. Hammerstein, a. w. 1990, p. 93; R.M.S. Doppegieter, a.w. 1994, p. 540
58 Handelingen H, 52-3989 van 17 februari 1994.
59 Zie over zwijgplicht en verschoningsrecht H.J.J. Leenen, a. w. 1994, pp 197-203.
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kunnen beroepen. De categorieen van personen die onder respectievelijk de zwijgplicht en het verschoningsrecht vallen zijn derhalve niet identiek. De zwijgplicht
geldt voor veel mensen, die moeten spreken wanneer zij door de rechter als getuige
worden gehoord. Het recht zich daarvan te verschonen komt slechts toe aan enkele
erkende groepen beroepsbeoefenaren. Degenen die een afgeleide geheimplicht
hebben, zoals assistenten, co-assistenten, medische studenten, biochemici, fysici,
paramedische beroepsbeoefenaren en secretaressen, kunnen hun verschoningsrecht
slechts herleiden tot dat van degene die zich zelfstandig op dit recht kan beroepen.
Wanneer afgeleid geheimplichtigen voor een rechter geacht worden te verschijnen,
dan zal de arts zich als principaal moeten stellen omdat anders zijn eigen beroepsgeheim illusoir zou worden. Afgeleid geheimplichtigen moeten zich dan op het
verschoningsrecht van de arts beroepen.
Het verschoningsrecht is onder meer opgenomen in art. 218 WvSv:
Van het geven van getuigenis of het beantwoorden van bepaaide vragen kunnen zich (ook) verschonen zij
die uit hoofde van hun stand, hun beroep of hun ambt tot geheimhouding verplicht zijn, doch alleen
omtrent hetgeen waarvan de wetenschap aan hen als zodanig is toevertrouwd.

Voorts vinden we het verschoningsrecht in art. 191, tweede lid, onder b, Rv. en in
art. 13 Medische Tuchtwet, waarin het is opgenomen voor geneeskundigen, tandartsen, verloskundigen en apothekers. Het medische tuchtrecht zoals dat in de MTW is
geregeld wordt overigens vervangen door de bepalingen die onder meer zijn opgenomen in hoofdstuk VII (Tuchtrechtspraak) van de Wet BIG en strekt zich daardoor
tevens uit over klinisch psychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten en
verpleegkundigen.60
Tuchtrechtszaken inzake het beroepsgeheim hebben doorgaans betrekking op
gevallen waarin de arts zijn zwijgplicht heeft of zou hebben geschonden jegens de
rechter en andere derden:' In civiele rechtszaken over het medisch beroepsgeheim
gaat het veelal over de betekenis van de zwijgplicht in het kader van gerechtelijke
procedures. Daarbij kan het met name gaan om het verschoningsrecht,62 maar ook
over de zwijgplicht van een behandelend psychiater in procedures betreffende
dwangopname en dwangmedicatie.61 Ook in strafrechtelijke en administratiefrechtelijke procedures kan het medisch beroepsgeheim aan de orde komen.64

60 Artikel 47 BIG Zie hierover ook G. van der Wal, Tuchtrecht in de BIG. De belangrijkste veranderingen voor de Mts. Medisch Contact 1994/16, pp. 525-527; J.J. van Uchelen, Medische tuchtrechtspraak
na invoering van de Wet BIG Medisch Contact 1994/16, pp 527-528.
61 Zie voor een overzicht: J.K.M. Gevers, De rechter en het medisch hande/en Deventer 1991 (tweede
druk), pp. 147-167 en M.E.F. Heineman, J.H. Hubben, De huisarts in de medische tuchirechtspraak
/982-/993. Lelystad 1995, pp. 228-253
62 Hof 's-Hertogenbosch 19 mei l 931, N./ 1931, p. 1613. Rb Dordrecht 3 september 1959, NJ 1960/241 ;
Rb. Assen 24 september 1963, NJ 1964/75. Zie hierover ook J.K M Gevers, a w 1991, p. 162
63 Rb Haarlem 11 december 1984, TvGR 1985/58 en in cassatie HR 6 maart 1987, TvGR 1989/20; Hof
's-Gravenhage 30 januari 1986, TvGR 1987/19
64 In strafrechtelijke procedures: Hof 's-Gravenhage 12 november 1986, TvGR 1987/11 en HR 16 mei
1989,

TYGR

1990/26

en

in

administratiefrechtelijke

procedures:

ARRS

19

december 1977, AB

1978/157 (uitkering op grond van de Wet Buitengewone Pensioenen), ARRS 3 I augustus 1979, AB
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Het verschoningsrecht heeft een dualistisch karakter. Enerzijds is het een bevoegdheid van de hulpverlener ten opzichte van de rechter; anderzijds heeft de arts ten
opzichte van de patient de plicht tot verschonen. Het gaat er immers om het geheim
van de patient te beschermen. Wie zich ten onrechte niet op het verschoningsrecht
beroept, kan daarop civielrechtelijk, tuchtrechtelijk en strafrechtelijk (via art. 272
WvSr) worden aangesproken.65 Wie desondanks meent zich niet op het verschoningsrecht te hoeven beroepen, en derhalve de zwijgplicht meent te moeten doorbreken, zal daarvoor een beroep moeten doen op overmacht (art. 40 WvSr, of ook art.
6:75 BW).
Een veroordeling op grond van art. 272 WvSr is slechts mogelijk, wanneer het
beroepsgeheim opzettelijk is geschonden. Het is mogelijk dat naast de straf die een
strafrechter oplegt de medische tuchtrechter daar bovenop nog een tuchtmaatregel
kan nemen. Bij schuldig of nalatig schenden van het beroepsgeheim is geen strafrechtelijke maar wel tuchtrechtelijke vervolging mogelijk, indien althans een klacht
is ingediend. De tuchtrechter zal op grond van de MTW toetsen in hoeverre het
vertrouwen in de stand der geneeskundigen is ondermijnd. De nieuwe tuchtnormen
waaraan op grond van art. 47 van de Wet BIG zal worden getoetst betreffen: (1) enig
handelen of nalaten in strijd met de zorg die een geregistreerde beroepsbeoefenaar
behoort te betrachten ten opzichte van de patient of diens naaste betrekkingen en (2)
enig ander handelen of nalaten in die hoedanigheid in strijd met het belang van een
goede uitoefening van individuele gezondheidszorg.
Het wordt weI als een lacune beschouwd dat verschoningsgerechtigden die niet
onder het tuchtrecht vallen en degenen met een afgeleide zwijgplicht, bij schuld en
nalatigheid vrijuit gaan.66 Hierin zal naar ik meen verandering komen op grond van
art. 8 van de EU-privacyrichtlijn: de lid-staten dienen de verwerking van medische
gegevens te verbieden, tenzij het geschiedt door personen met een wettelijke of
daaraan gelijkwaardige geheimhoudingsplicht. Er zal dus op grond van nieuwe
regelgeving opgetreden moeten kunnen worden tegen personen die zonder zo'n
geheimhoudingsplicht medische gegevens hebben verwerkt.67
Bij personen met een verschoningsrecht mogen geen brieven of andere geschriften
tot welke hun plicht tot geheimhouding zich uitstrekt, in beslag worden genomen,
tenzij zij daarvoor toestemming geven.68 Het verschoningsrecht geldt voorts ten

65

66
67

68

1980/302 (intrekking rijbewijs op basis van een medisch rapport), ARRS 21 augustus 1980, AB
1981/167 (medische indicatie voor verhuizing), CRvB 15 oktober 1986, TvGR 1987/32 (weigering
bedrijfsvereniging om gegevens afte staan aan de Raad van Beroep).
Vergelijk bijvoorbeeld MT Zwolle 20 november 1954, NJ 1955/71 ; MT Groningen 28 november 1956,
NJ 1957/366; en de uitspraak van het College van Toezicht van de Stichting Kwaliteitsbewaking
Psychotherapie d d. 19 oktober 1992, TvGR 1993/46, p. 305-307.
H.J.J. Leenen, a. w. 1994, p. 202,
Zoals bekend omvat het begrip 'verwerking van persoonsgegevens' onder meer het verstrekken en
verspreiden ervan, maar ook het verzamelen, vastleggen, bewaren et cetera. Artikel 8 van de richtlijn
reikt derhalve verder dan alleen de schending van de zwijgplicht.
Artikel 98, eerste lid, WvSv.
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opzichte van de Inspectie voor de Gezondheidszorg,69 die derhalve geen recht op
inzage heeft in medische dossiers. Uitzonderingen daarbij gelden voor de namen van
in psychiatrische ziekenhuizen opgenomen patienten, het recept in een apotheek en
70
het verslag van een verloskundige.
In besloten zittingen van de medische tuchtrechter kan een arts geen beroep doen op
het verschoningsrecht. Op een openbare zitting is dat wel mogelijk, zij het dat de
patient wiens geheim het betreft, toestemming kan geven om dat geheim te doorbreken. In een zitting van de strafrechter zal een arts veelal als getuige of getuigedeskundige gevraagd worden op te treden. Is hij zelf verdachte, dan hoeft een arts
zich niet op het verschoningsrecht te beroepen, maar is hij reeds op grond van art.
29, eerste lid, WvSv niet tot antwoorden verplicht.

4.4 Bedreigingen voor het beroepsgeheim
Een diversiteit aan ontwikkelingen die zich in de afgelopen jaren hebben voltrokken,
is er de oorzaak van dat het beroepsgeheim van verschillende kanten onder druk
komt te staan. Knox noemt drie verschillende omstandigheden die een dergelijk
7I
gevaar kunnen opleveren.
In eerste instantie wordt gewezen op de ontwikkeling waardoor zorgverlening meer
en meer plaatsvindt in de context van medische behandelingsteams, terwijl deze
voorheen in de regel door individuele zorgverleners werd verricht. Medische
persoonsgegevens die bij een dergelijke behandeling een rol spelen, komen aldus ter
kennis van een grotere groep van bij de zorgverlening betrokkenen. Daarbij kan men
denken aan artsen, verpleegkundigen, technici, et cetera. Ook de behoefte aan
communicatie tussen (specialistische) behandelingsteams is navenant toegenomen.
Tezamen met veranderde ziektepatronen, beschikbare behandelingsmethoden,
toename van continuneit van de individuele zorgverlening en dergelijke, bestaat ook
noodzakelijkerwijs meer aandacht voor het documenteren van medische gegevens.
Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat medische dossiers steeds meer naar de eisen
van de noodzaak tot communicatie worden ingericht. Ten aanzien van de daarin
opgeslagen gegevens bestaat dan een zogenaamde 'gedeelde vertrouwelijkheid'. Het
zou, volgens Knox, naref zijn te denken dat hierin geen potentiele gevaren voor de
geheimhouding schuilen.
Ten tweede is van belang de toenemende complexiteit van financiele en administratieve ondersteunende systemen, waarop de zorgvoorzieningen tegenwoordig zijn
gebaseerd. Te denken valt hierbij aan het in ons land herziene stelsel van
ziektekostenverzekeringen. Medische dossiers, althans gegevens daaruit, komen
langs deze weg ter kennis van administratieve medewerkers, managers, secretariaten,

69 Sinds I januari 1995 zijn de Geneeskundige Inspectie van de Volksgezondheid, de Geneeskundige
Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid en de Inspectie voor de Geneesmiddelen geYntegreerd
in den Inspectie voor de Gezondheidszorg
70 Respectievelijk art. 58 Wet Bopz, art. 31 Besluit Uitoefening Artsenijbercidkunst en art. 17, tweede
lid, Wet Uitoefening Geneeskunst.
71 E.G. Knox, The Conjidentiality Of Medical Records. Luxemburg 1984, pp. 5-9.
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incassobureaus en gegevensverwerkend personeel. Dit speelt zich met name af
binnen ziekenhuizen, maar ook steeds meer bij individuele hulpverleners en zorgverzekeraars.
Een derde en laatste bedreiging voor de vertrouwelijkheid van medische gegevens
vormt het medisch-wetenschappelijk onderzoek dat wordt verricht op basis van
medische dossiers. Medisch wetenschappelijk onderzoek naar aanleiding van de
behandeling van patienten is van groot belang voor het bevorderen van medische
kennis en inzicht. Problemen ontstaan in dit verband dan ook niet doordat hier
sprake is van een nieuwe ontwikkeling, maar eerder als gevolg van het groeiende
tempo waarin de ontwikkelingen thans plaatsvinden. De mogelijkheden die de
informatie- en communicatietechnologieen hiervoor bieden leiden ertoe dat weliswaar hetzelfde kan worden onderzocht, maar nu sneller en goedkoper dan voorheen.
Bovendien is het nu eenvoudiger om met behulp van de informatie- en communicatietechnologiean reeds beschikbare gegevens bijeen te verzamelen voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.
Het wetenschappelijk onderzoek is voorts, evenals de medische behandeling, steeds
meer een team-aangelegenheid geworden. Voor zover daarbij tot individuele
personen herleidbare gegevens worden gebruikt, wordt ook in dit verband de
vertrouwelijkheid door samenwerkende onderzoekers gedeeld, wanneer aan de
voorwaarden voor het gebruik daarvan althans is voldaan.72 De informatie- en
communicatietechnologieen maken het daarbij bovendien eenvoudiger om medische
gegevens tot individuele personen te herleiden.
Dergelijke veranderingen in de omgeving waarbinnen medische gegevens worden

gebruikt zijn vrijwel algemeen erkend, aldus Knox, door beroepsbeoefenaren en
patienten. Niemand zal vermoedelijk nog verlangen naar de periode van nietgespecialiseerde, strikt persoonlijke wijze van zorgverlening. Ook het toenemende
belang van wetenschappelijk onderzoek en de daarmee gepaard gaande behoefte aan
toegang tot medische dossiers, is algemeen erkend. Veel bekende resultaten van
dergelijk onderzoek spreken thans tot ieders verbeelding: de verhouding tussen
roken en longkanker, bijwerkingen van diverse geneesmiddelen, de signalering en
controle van epidemieen, de ontdekking van geografische variaties in het v66rkomen
van bepaalde vormen van kanker, enzovoorts. Deze en andere kennis zou door
medische wetenschappers niet zijn vergaard zonder toegang te hebben tot medische
dossiers.
Niettemin dient mijns inziens steeds het informationele zelfoeschikkingsrecht van
patienten ten aanzien van het gebruik van hen betreffende medische gegevens als
uitgangspunt in het oog te worden gehouden. Dit geldt temeer wanneer we ook
andere, niet door Knox genoemde ontwikkelingen in ogenschouw nemen, zoals de
ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologieen en de schaalvergroting, doordat medische zorg in toenemende mate wordt verleend door instellingen in
plaats van door individuele beroepsbeoefenaren.

72 Zoals die bijvoorbeeld zijn te vinden in art. 7:458 BW.
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In de volgende paragraaf zal onder meer blijken in hoeverre elementen van de drie
hier genoemde factoren in de praktijk een rol van betekenis spelen.
4.5 Het medisch beroepsgeheim en de Registratiekamer

Uit het vorenstaande moge blijken dat het beroepsgeheim in de medische privacypraktijk een belangrijke plaats inneemt. Zoals we hebben gezien is er in de WPR

grote waarde aan het beroepsgeheim toegekend. Zowel art. 11, derde lid, als art. 18,
derde lid, kennen aan het beroepsgeheim een soort 'vangnetfunctie' toe: "de verstrekking van gegevens blijft achterwege voor zover uit hoofde van ambt, beroep of
wettelijk voorschrift geheimhouding geboden is". De WPR-bepalingen inzake de
verstrekking van gegevens aan derden gelden derhalve niet als een vrijbrief tot
schending van een ambts- of beroepsgeheim. Uit onderzoek is voorts gebleken dat
het beroepsgeheim waarschijnlijk meer nog dan de regels van de WPR een bepalende factor is in de vertrouwelijke omgang met medische gegevens.71 In de EUprivacyrichtlijn vormt het medisch beroepsgeheim tevens een voorwaarde waaronder
medische gegevens mogen worden 'verwerkt'.74
Sinds de inwerkingtreding van de WPR heeft de Registratiekamer in diverse rapporten aandacht geschonken aan de plaats van het medisch beroepsgeheim in de praktijk
ten opzichte van de WPR. Hieronder zullen de belangrijkste van deze rapporten kort
worden besproken.75 Een bespreking van deze rapporten kan mijns inziens illustreren
in we Ike verhouding het medisch beroepsgeheim staat ten opzichte van de WPR,
alsmede, gelet op het bovenstaande, in het licht van toekomstige privacyregelgeving.
In enkele gevallen wordt verwezen naar de artikelen zoals die ten tijde van de
totstandkoming van deze rapporten in het toenmalige wetsvoorstel WGBO waren
opgenomen (art. 1653-1653x) Uiteindelijk zijn deze artikelen bij de invoering ervan
in het BW hernummerd (art. 7:446-468).
4.5.1 Casusregisters in de geestelijke gezondheidszorg

Dit rapport 6 bevat de visie van de Registratiekamer op een tweetal informatieverzoeken77 van de Stichting Waakzaamheid Persoonsregistratie en de Clientenbond in
de Geestelijke Gezondheidszorg. Daarnaast is dit rapport tevens een advies van de
Registratiekamer aan het Ministerie van WVC. In dit rapport onderzoekt de Registratiekamer in de eerste plaats of de WPR en de WGBO van toepassing zijn op de
casusregisters. Vervolgens wordt nagegaan weike consequenties daaruit voortvloeien.

13

J.E.1. Prins c.a., In het licht van de Wet persoonsregistraties: zon. maan of ster? Alphen aan den Ronl

Diegem 1995, pp. 287-288
74 Artikel 8, derde lid.
75 Niet besproken worden bijvoorbeeld: Reikwijdte artikel 50 OSV, van 11 juni 1994, Ziekteverzuim en
privacy, van maart 1995 en Medisch advies & privacy, van 14 fcbruari 1996.
76 Nr. 93.B.003, juni 1993.

77 Gebascerd op art. 46 WPR
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een psychiatrisch casusregister systematisch verzamelde
contacten
van inwoners binnen een geografisch omschreven
alle
gegevens over
gebied met intra-, semi- en extramurale instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg, zoals psychiatrische ziekenhuizen, RIAGG's en psychogeriatrische verpleeghuizen. De gegevens worden per patient c.q. bewoner geordend en gedurende een
lange periode bijgehouden. Het doel van een casusregister is het verkrijgen van
inzicht in patientencarrieres, feitelijke patientenstromen tussen diverse voorzieningen
en het gebruik dat van de geestelijke gezondheidszorg wordt gemaakt. Het register
dient als informatiebron voor epidemiologisch onderzoek, planning en beleid, aldus

In het algemeen bevat

de Registratiekamer.
Het onderhavige rapport heeft in het bijzonder betrekking op het Casusregister
Drenthe. De deelnemende instellingen verstrekken per patient de gegevens uit hun
patientenregistraties aan het verzamelbureau van het casusregister in Assen. Door
gebruikmaking van speciale intake-, diagnose- enfollow-up-formulieren worden niet
de volledige naam en het adres van de patient verstrekt, maar weI bijvoorbeeld de
eerste letter van de geboorteachternaam, geboortedatum, geslacht en woongemeente.
Het verzamelbureau in Assen bewaart de identificatiegegevens en de instellings- en
hulpverleningsgegevens (de registergegevens) in afzonderlijke registraties. De
registratie met de registergegevens bevat tevens een uniek identificatienummer (het
registernummer) dat correspondeert met de identificatiegegevens van de patient.
De identificatiegegevens zijn voor de werking van het register van grote betekenis.
Met behulp daarvan kan worden vastgesteld of de aangeleverde gegevens een
vervolgmelding van een patient betreffen, dan wei betrekking hebben op een patient
die nog niet in het register voorkomt. Tezamen met een drietal identificatiegegevens
(woongemeente, geslacht en geboortejaaO worden de registergegevens uit het
casusregister van het verzamelbureau op hun beurt weer verstrekt aan de Afdeling
Sociale Psychiatrie van de Rijksuniversiteit Groningen, waar de gegevens worden
opgeslagen en geanalyseerd in het kader van epidemiologisch onderzoek, planning
en beleid.
Na toetsing van de alhier aan de orde zijnde registraties en gegevensverstrekkingen
aan de WPR, komt de Registratiekamer tot de volgende conclusies:

1. de in de (patienten) registraties van de deelnemende hulpverleners en zorginstellingen opgenomen gegevens zijn herleidbare persoonsgegevens in de zin van art.
1 WPR;
2. niettegenstaande het feit dat het verzamelbureau in Assen de gegevens in gescheiden registraties opslaat, zijn de gegevens van de beide registraties binnen het
verzamelbureau voorhanden. Mede op grond daarvan concludeert de Registratiekamer vervolgens dat de beschikbaarheid van aanvullende informatie, in de
vorm van direct of indirect identificerende gegevens, mede bepaalt dat een
substantieel deel van de gegevens bij het verzamelbureau als tot individuele
natuurlijke personen herleidbare gegevens is aan te merken;
3. behalve persoonsgegevens van patienten, beschikt het verzamelbureau in Assen
ook over direct identificerende gegevens over artsen en behandelaars.
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De verstrekking van persoonsgegevens door de berichtgevers aan het verzamelbureau te Assen kan, volgens de Registratiekamer, worden aangemerkt als het verstrekken ten behoeve van te verrichten wetenschappelijk onderzoek. De werkzaamheden
van het vermmelbureau staan immers, aldus de Registratiekamer, ten dienste van aan
de Rijksuniversiteit Groningen te verrichten wetenschappelijk onderzoek, mede ten
behoeve van planning en beleid.
Nu de uit twee delen bestaande registratie bij het verzamelbureau in Assen voldoet
aan de vereisten van art. 1 WPR met betrekking tot het begrip 'persoonsregistratie',
is de WPR daarop van toepassing, met inbegrip van bijvoorbeeld de artikelen 11 en
18, welke tevens bepalingen bevatten omtrent de geheimhoudingsplicht. Het derde
lid van art. 11 verbiedt het verstrekken van gegevens uit een persoonsregistratie,
voor zover uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift geheimhouding
geboden is. Voor zover het gaat om de verstrekking van patientgegevens uit een
patientenregistratie, is ook het medisch beroepsgeheim van toepassing. De inhoud
daarvan wordt mede bepaald door art. 1653/ WGBO, waarop art. 1653m een
uitzondering maakt.
Voor de verstrekking van patientgegevens is op grond van art. 1653l WGBO de
gerichte toestemming van de patient nodig. Daarvan is, aldus de Registratiekamer, in
casu geen sprake. Ook de uitzondering op deze regel, te vinden in het tweede lid, is
niet van toepassing, aangezien evenmin sprake is van een verstrekking aan personen
die 'rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst'.
Zonder de toestemming van de patient mag een hulpverlener voorts slechts gegevens
over die patient verstrekken ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, wanneer
aan alle criteria van art. 1653m WGBO is voldaan.78 De Registratiekamer twijfelt ten
aanzien daarvan met name aan het criterium of het vragen van toestemming in
redelijkheid niet mogelijk is.
De Registratiekamer is derhalve van oordeel dat de uitzondering van art. 1653m
WGBO onvoldoende ruimte biedt voor een stelselmatige verstrekking van gegevens
aan het casusregister. Is art. 1653m niet van toepassing, dan is voor het verstrekken
van gegevens aan het verzamelbureau de gerichte toestemming van de patient of een
daartoe strekkend wettelijk voorschrift nodig. Tenslotte zou, volgens de Registratiekamer, een wijziging van art. 1653m WGBO een oplossing voor de onderhavige
problematiek kunnen bieden.
Na het verschijnen van dit rapport is art. 1653m uit het wetsvoorstel in gewijzigde
vorm uiteindelijk in het BW opgenomen. De hoofdvoorwaarden waaronder zonder
toestemming van patienten gegevens voor wetenschappelijk onderzoek aan derden
mogen worden verstrekt zijn thans tweeerlei.79 Ten eerste geldt dat het onderzoek
zodanig moet worden uitgevoerd dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen
niet onevenredig wordt geschaad indien het vragen van toestemming in redelijkheid

78 Dit is art. 1653m van het wetsvoorstel, dat na het verschijnen van het rapport van de Registratiekamer
in een nogal gewijzigde vorm als art. 7:458 in het BW is terechtgekomen.
79 Vgl. E.T.M. Olsthoorn-Heim, Wetenschappelijk onderzoek met gegevens of lichaamsmateriaal, in: J.
Legemaate (red.), De WGBO: van tekst naar toepassing. Houten/Diegem 1995, pp. 78-79. Wat ik
hierna de hoofdvoorwaarden nocm, beschouwt zij aldaar als randvoorwaarden en andersom.
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niet mogelijk is om redenen gelegen aan de kant van de patient.s' Een patient kan
immers zijn overleden, onbereikbaar zijn of extra kwetsbaar zijn voor psychische
schade als gevolg van een onverhoedse confrontatie. Ten tweede dient de hulpverlener ervoor te zorgen dat herleiding van de gegevens tot individuele natuurlijke
personen redelijkerwijs niet mogelijk is wanneer de toestemming niet kan worden
verlangd om redenen gelegen in de aard van het onderzoek: Daarvan is sprake
wanneer gebruik wordt gemaakt van zeer grote aantallen gegevens of wanneer een
reele kans bestaat op selectieve respons welke tot onbetrouwbare onderzoeksresultaten kan leiden. In dergelijke situaties moet de hulpverlener de te verstrekken gegevens vooraf coderen, zodat de onderzoeker de onderzochte personen zelf niet kan
identificeren. Als randvoorwaarden gelden voorts: het doel van de verstrekking is
gezondheidsonderzoek, de onderzoeker moet om de gegevens hebben verzocht, het
onderzoek dient een algemeen belang, het onderzoek kan niet zonder de betreffende
gegevens worden verricht en de patient heeft niet uitdrukkelijk bezwaar gemaakt.82
Voor de hierboven weergegeven conclusies van de Registratiekamer hebben deze
wijzigingen mijns inziens echter geen gevolgen: slechts de toestemming of een
wettelijk voorschrift zal de verstrekking in casu kunnen legitimeren.
4.5.2 De verstrekking van de ontslagdiagnosecode

In dit rapportu staat de vraag centraal of het verstrekken van de ontslagdiagnosecode
door medisch specialisten aan ziekenfondsen en particuliere ziektekostenverzekeraars, zoals overeengekomen in het kader van het Vijf Partijen Akkoord van 11
december 1989,84 in overeenstemming is met de WPR.
De ontslagdiagnosecode is een gegeven dat cijfermatig gecodeerde medische
informatie bevat over de ontslagdiagnose van een patient. Deze diagnose wordt
gesteld bij het ontslag van de patient uit het ziekenhuis. Anders dan de waarschijnlijkheidsdiagnose die wordt gesteld bij de opname, vormt de ontslagdiagnosecode de
definitieve diagnose. In het kader van het Vijf Partijen Akkoord is afgesproken dat
medisch specialisten de ontslagdiagnosecode op declaraties aan ziekenfondsen en
andere ziektekostenverzekeraars dienen te vermelden. Door middel van deze code
kunnen de verzekeraars beschikken over informatie aan de hand waarvan de doelmatigheid en de kwaliteit van het medisch handelen kan worden beoordeeld, alsmede

80 Art. 7:458, eerste lid, onder a.
81 Art. 7:458, eerste lid, onder b.
82 Art. 7:458, tweede lid.
83 Nr. 93.B.06, augustus 1993. Zie over de onderhavige problematiek ook H.D.C. Roscam Abbing,
Privacy-bescherming en vij fpartijenakkoord. Het verstrekken van de ontslagdiagnose-code als testcase.
Medisch Conmct 17 augustus 1990, pp. 966-968. De vraag of de ontslagdiagnosecode behoort tot de
gegevens die voor cen bedrijfsvereniging noodzakelijk zijn voor de uitvocring van de Ziektewet en
derhalve vallen onder de reikwijdte van art. 50e, eerste lid, Organisatiewet Sociale Verzekering
beantwoordde de Registratiekamer in haar advies aan de KNMG: Reikwijdte artikel 50 OSV, van 17
juni 1994. Het antwoord van de Registratiekamer luidde positief, zij het met de kanttekening dat de
mogelijkheid dient te bestaan dat op verzoek van een werknemer de verstrekking ervan achterwege
wordt gelaten.
84 Raamovereenkomst gesloten tussen KLOZ, KPZ, LSV, NZR en VNZ op 11 december 1989.
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bepaalde handelingen onderling vergeleken kunnen worden en de declaraties van de
specialist op juistheid kunnen worden gecontroleerd.
In het kader van het Vijf Partijen Akkoord is onder andere de Modelovereenkomst

specialist-ziekenfonds tot stand gekomen. Artikel 18, eerste lid, daarvan bevat de
verplichting tot het verstrekken van de ontslagdiagnose in gecodeerde vorm aan het
ziekenfonds. Ter beantwoording van de vraag in hoeverre deze verstrekking in
overeenstemming is met de bepalingen van de WPR, toetst de Registratiekamer in dit
rapport achtereenvolgens in hoeverre de ontslagdiagnosecode als een persoonsgegeven in de zin van de WPR kan worden aangemerkt, in hoeverre de verstrekking
daarvan geschiedt met de toestemming van de geregistreerde, deze voortvloeit uit het
doel van de registratie of geschiedt op grond van een wettelijk voorschrift.
De Registratiekamer stelt vast dat de verstrekking van de ontslagdiagnosecode als
een verstrekking van een persoonsgegeven in de zin van de WPR moet worden
beschouwd. Naar de mening van de Registratiekamer is de ontslagdiagnosecode geen
informatieloze getallenreeks, daar het in gecodeerde vorm informatie bevat over de
ontslagdiagnose. De code is voorts te beschouwen als een voor ingewijden begrijpelijke weergave van een medisch gegeven over een patient. De patient is aan de hand
van andere gegevens, waaronder diens naam, adres en woonplaats, die met de code
worden verstrekt, direct identificeerbaar.
Aangezien de ontslagdiagnosecode in de regel verstrekt wordt uit een (patienten)
registratie in de zin van art. 1 WPR, is het verstrekkingenregime van de WPR hierop
mede van toepassing. In de eerste plaats onderzoekt de Registratiekamer of hier
sprake is van een wettelijk voorschrift waarop de gegevensverstrekking zou kunnen

zijn gebaseerd. Daarbij wordt uitvoerig ingegaan op art. 13, eerste lid, Ziekenfondswet (ZFW), het daarop gebaseerde Besluit controletaak ziekenfondsenr alsmede de
artikelen 44 tot en met 46 (oud) ZFW. Daaruit concludeert de Registratiekamer dat
de juridische gehoudenheid tot gegevensverstrekking ten behoeve van een doeltreffende controle door de verzekeraars op de naleving van de medewerkersovereenkomsten die zij met de medisch specialisten hebben gesloten, niet voortvloeit uit de
Ziekenfondswet, noch uit enigerlei andere wettelijke verplichting, maar uitsluitend
uit die (privaatrechtelijke) overeenkomst. Deze conclusie baseert de Registratiekamer op haar opvatting dat art. 44, derde lid, ZFW slechts een opsomming geeft van

onderwerpen die in een medewerkersovereenkomst moeten worden geregeld. Omdat
een dergelijke overeenkomst niet kan worden aangemerkt als een wettelijk voorschrift in de zin van art. 11, eerste lid, WPR, vindt de Registratiekamer in deze
86
bepalingen geen rechtvaardiging voor de verstrekking van de ontslagdiagnosecode.
Nu er naar de mening van de Registratiekamer geen wettelijk voorschrift bestaat dat
de verstrekking van de ontslagdiagnosecode toestaat, komt zij vervolgens toe aan de
vraag of een dergelijke verstrekking voortvloeit uit het doel van de registratie.
Wanneer dat het geval mocht zijn, dan bepaalt het derde lid van art. 11 WPR, dat de
verstrekking niettemin achterwege blijft voor zover uit hoofde van ambt, beroep of

85 Stb. 1978,708.
86 In dezelfde zin: H.D.C. Roscam Abbing, a w 1990, p. 967.
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wettelijk voorschrift geheimhouding geboden is. Derhalve gaat de Kamer eerst in op
de eisen die het medisch beroepsgeheim in dit verband stelt.
Eerder in haar rapport, kwam de Registratiekamer tot de conclusie dat de
ontslagdiagnosecode als een medisch gegeven over een patient moet worden
beschouwd. Op grond daarvan stelt zij vervolgens dat verstrekking van de ontslagdiagnosecode onder de regels van het medisch beroepsgeheim valt. De daarop gebaseerde zwijgplicht van de arts kan worden doorbroken door de toestemming van de

patient. Hiervan is in casu geen sprake. Evenmin is hier, naar de mening van de
Registratiekamer, sprake van veronderstelde toestemming. Volgens art. 18 van de
Modelovereenkomst specialist-ziekenfonds heeft de verstrekking een tweeledige
doelstelling. Het eerste doel is de controle op de verzekeringsgerechtigdheid van de
patient en de medische indicatie voor de verleende hulp. Het tweede doel is het
controleren van de handelingen van de medisch specialisten op doelmatigheid,
kwaliteit en kostenbeheersing. Derhalve is niet primair de directe financiele afwikkeling van de verleende hulp het doel van de verstrekking van de ontslagdiagnosecode.
Er bestaat aldus geen direct verband met het belang van de betrokken patient bij de
ordelijke financiele afhandeling. De Registratiekamer is dan ook van mening dat bij
het verstrekken van de ontslagdiagnosecode niet van de veronderstelde toestemming
van de patient kan worden uitgegaan, maar dat diens uitdrukkelijke toestemming
moet worden verkregen teneinde rechtens de zwijgplicht te kunnen doorbreken. 87
Ter beantwoording van de vraag in hoeverre de verstrekking voortvloeit uit het doel
van de registratie beschouwt de Registratiekamer de ondersteuning van de zorg- en
hulpverlening aan de geregistreerde patient primair als doel van de patientenregistraties zoals die door de medisch specialisten worden bijgehouden. Hoezeer het
belang van doelmatigheidstoetsing van het medisch handelen door ziektekostenverzekeraars ook door de Registratiekamer wordt erkend, dit betekent haars inziens nog
niet dat daarmee de verstrekking van tot de patient herleidbare gegevens uit de
patientenregistratie van medisch specialisten zou voortvloeien uit het doel daarvan:8
De Registratiekamer concludeert mijns inziens terecht dat de verstrekking van de
ontslagdiagnosecode zoals die is gebaseerd op het Vijf Partijen Akkoord, zich niet
verdraagt met de WPR, dat er geen wettelijk voorschrift bestaat waarop die verstrekking kan worden gebaseerd en dat evenmin van uitdrukkelijke of veronderstelde
toestemming van patienten sprake is, welke is vereist voor doorbreking van het
medisch beroepsgeheim. De verstrekking vloeit ook niet voort uit het doel van de
patientenregistratie van de medisch specialisten. Zowel de verstrekkers als de
ontvangers van de ontslagdiagnosecode kunnen voorts onrechtmatig handelen
worden verweten, aangezien niet alleen de verstrekking, maar ook het opnemen van

87 In de praktijk komt het voor dat een ziekenhuis principieel geen ontslagdiagnosegegevens verstrekt aan
de zorgverzekeraar. Zie J.E.1. Prins c.a., in het licht van de Wet persoonsregistraties: zon. maan of
ster? Alphen aan den Rijn 1995, p 263.

88 Mogelijke doelstellingen van bestanden met medische persoonsgegevens zijn te vinden in § 8 3.3 van
dit boek. De 'kwaliteitstoetsing' die aldaar wordt genoemd dient mijns inziens eerder begrepen te
worden als een vorm van intercollegialc toctsing door leden van de medische staf dan als doelmatigheidstoetsing door zorgverzekeraars. Vgl. J.E.J. Prins e a., a w 1995, p. 252.
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in strijd met de wet verkregen persoonsgegevens, in casu door de ziektekostenverzekeraars in hun persoonsregistraties, onrechtmatig kan zijn op grond van art. 5, eerste
lid, WPR.
In haar slotbeschouwing wijst de Registratiekamer nogmaals op het belang dat de
zorgverzekeraars in de toekomst hebben bij het kunnen beschikken over voldoende
informatie, mede gelet op de wijzigingen in het stelsel van ziektekostenverzekeringen. Wanneer daartoe niet kan worden volstaan met het gebruik van niet tot de
patient herleidbare gegevens, kan slechts via een wettelijke regeling aan de toestemming van de patient worden voorbijgegaan. Zoals wel vaker leiden alsdan overwegingen van politieke opportuniteit eerder tot nieuwe mogelijkheden van gegevens89
verstrekking dan tot verdergaande bescherming van de informationele privacy.

4.5.3 Griepvaccinatie

Centraal in dit rapportgo staat de vraag in hoeverre apothekers ten behoeve van de
griepvaccinatie aan huisartsen gegevens over patienten mogen verstrekken. De
Registratiekamer bespreekt hierin de relevante feiten, het wettelijk toetsingskader, de
vraag of de griepvaccinatiecampagne zich verdraagt met de WPR en geeft tenslotte
enkele suggesties die tot een zorgvuldige en de privacy respecterende opzet van de
griepvaccinatie kunnen leiden.
In september 1992 namen de Geneeskundig Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid en de Minister van WVC het initiatief voor een landelijke campagne, met als
doel het aantal gevaccineerden tegen griep onder zogenoemde 'risicopatienten"' te
verhogen. Hoewel de huisartsen daarover reeds vele jaren een brief van de Geneeskundig Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid ontvangen, bleek dat slechts 36%
van de huisartsen elk jaar de risicopatienten persoonlijk oproept voor de griepprik.
Een van de mogelijke oorzaken daarvan kan zijn geweest dat slechts 20 tot 30% van
92
de huisartsen over een geautomatiseerde patientenregistratie beschikte.
De Geneeskundig Hoofdinspecteur wendde zich in maart 1992 schriftelijk tot de
KNMP, met het verzoek medewerking te verlenen aan de griepvaccinatiecampagne.
Daarbij werd opgemerkt dat apothekers daaraan een bijdrage zouden kunnen leveren
door de risicogroepen te selecteren op basis van geneesmiddelenprofielen. Door de
KNMP werd vervolgens daartoe een computerprogramma ontwikkeld, dat aan alle
apothekers ter beschikking is gesteld. Vervolgens heeft 63% van de apothekers met
behulp daarvan samengestelde lijsten aan de huisartsen aangeboden.
De Registratiekamer stelt terecht vast dat de WPR op de onderhavige gegevensverstrekking van toepassing is, aangezien hier persoonsgegevens zijn verstrekt welke

J.E.J. Prins e.a., a. w. 1995, p 430. Vgl. ook het pleidooi van G.J.A. Hamilton voor een wettelijke
regeling voor de verstrekking van de ontslagdiagnosecode ter vergroting van de (controle op de)
redactioneel
doelmatigheid van de zorgverlening ten koste van het privacybelang van patienten in diens
commentaar in TvGR 1995/8, p. 459: Recht op gezondheidszorg en recht op privacy
90 Nr. 92.E.246, september 1993.
91 Onder 'risicopatienten' vallen bijvoorbeeld personen met chronische stoomissen van de luchtwegen.
met hartproblemen, met suikerziekte of met een verminderde weerstand.
89

92 Zie § 7.3 in dit boek.
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afkomstig zijn uit persoonsregistraties - in de zin van de WPR - van de apothekers.
Aangezien er volgens de Registratiekamer, gelet op art. 11, eerste lid, WPR, geen
toestemming aan de patienten was gevraagd voor het mogen verstrekken van de
gegevens, en er evenmin een wettelijk voorschrift bestaat dat tot die verstrekking
verplicht, onderzocht zij met name de vraag in hoeverre de gegevensverstrekking
voortvloeit uit het doel van de apothekersregistratie.
In het door de KNMP opgestelde model-privacyreglement voor apothekersregistraties worden als doelstellingen daarvan genoemd:
1. Medicatiebewaking en -begeleiding, uit te voeren in samenwerking tussen
patient, behandelende artsen en apothekers.
2. Het ondersteunen van de organisatie en administratie van de apotheek.
3. Informatieverstrekking aan artsen en apothekers, die rechtstreeks betrokken zijn
bij de actuele zorg of hulpverlening aan de geregistreerde, om hen ten aanzien
van de farmacotherapie te ondersteunen.
4. Informatieverstrekking aan huisartsen omtrent de verstrekking van geneesmiddelen aan hun patienten, voorgeschreven door andere behandelende artsen.
5. Het behulpzaam zijn bij het voldoen aan de wettelijke verplichtingen in het kader
van de geneesmiddelenvoorziening.
6. Het verzamelen van gegevens, die na anonimisering kunnen worden gebruikt ten
behoeve van wetenschappelijk onderzoek, geneesmiddelengebruiksonderzoek,
publicaties, beleid in het kader van de farmacotherapie, voorlichting en nascholing.

Naar het oordeel van de Registratiekamer is deze doelomschrijving, met name de
onderdelen 1,3 en 4, vaag en onvoldoende bepaald, mede gelet op het noodzakelijkheidsvereiste van art. 18, eerste lid, WPR.
De mogelijkheden tot verstrekking van de gegevens op grond van art. 11, eerste lid,
WPR worden op grond van het derde lid van dat artikel beperkt door het beroepsgeheim. Ook apothekers hebben een beroepsgeheim, hetgeen niet alleen voortvloeit uit
de aard van het beroep, maar tevens is geregeld in art. 21 Wet verkrijging bevoegdheid arts, tandarts, apotheker, vroedvrouw en apothekersbediende, dat de apotheker
verplicht tot het afleggen van de eed of belofte tot geheimhouding. Voorts is het
beroepsgeheim van de apotheker te vinden in art. 31, eerste lid, Besluit uitoefening
artsenijbereidkunst (BUA)9; en in art. 88 van de Wet BIG.

Op grond van art. 31, eerste lid, BUA mag een apotheker een recept in beginsel aan
niemand ter inzage geven, noch een afschrift daarvan verstrekken, noch op andere
wijze de inhoud bekend maken dan aan een aantal, limitatief opgesomde personen.
Daaronder vallen onder meer degene te wiens behoeve het recept is voorgeschreven,
degene die het recept voorschreef en de behandelend geneeskundige van degene, te
wiens behoeve het recept is voorgeschreven. Deze bepaling is volgens de Registratiekamer echter niet geschreven om de gegevensverstrekking in verband met de

93

Een algemene maatregel van bestuur op grond van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening
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onderhavige griepvaccinatie mogelijk te maken, maar veeleer ter voorkoming van
problemen met dosering, met elkaar tegenwerkende middelen, combinaties met
ongewenste interacties, et cetera.
Buiten de verleende toestemming en het bestaan van een wettelijke verplichting tot
gegevensverstrekking, mag de apotheker de zwijgplicht alleen doorbreken wanneer
sprake is van een conflict van plichten. In casu zou zo'n conflict kunnen bestaan
tussen het belang van de gezondheid van de risicopatient en het belang dat moet
worden toegekend aan de zwijgplicht van de apotheker. Omdat de onderhavige
gegevensverstrekking een systematisch karakter heeft, waardoor geen afweging van
alle relevante belangen in het licht van de concrete omstandigheden van het specifieke geval plaatsvindt, acht de Registratiekamer een conflict van plichten hier niet
aanwezig. Bovendien zijn naar de mening van de Registratiekamer niet alle inspanningen verricht die redelijkerwijs van de apotheker kunnen worden verlangd om de
toestemming van de patient te verkrijgen. Evenmin staat in haar ogen vast dat er
geen andere wegen zijn om de vaccinatiegraad onder risicopatienten te verhogen,
dan met doorbreking van het beroepsgeheim.
De algemene conclusie van de Registratiekamer luidt dat de verstrekking van
patientgegevens door apothekers aan huisartsen ten behoeve van de griepvaccinatie
zich niet verdraagt met hetgeen is bepaald bij en krachtens de WPR, daar het
beroepsgeheim van de apotheker er aan in de weg staat. De Registratiekamer wijst
tot slot op enkele mogelijke alternatieven om aan de behoefte van identificatie van
risicopatianten te voldoen waarbij zowel aan het volksgezondheidsbelang als aan het
belang van de privacybescherming van de patient recht wordt gedaan. Hoewel dit
uiteraard tijdrovender is, acht de Registratiekamer het, mede gelet op het volksgezondheidsbelang, niettemin een redelijke tijdsinvestering wanneer huisartsen hun
(handmatige) patientendossiers doorlopen. De LHV zou daarbij de huisartsen
kunnen ondersteunen door procedures te ontwikkelen voor een snellere en nauwkeuriger selectie van risicopatienten. Een tweede mogelijkheid zou kunnen zijn het
vragen van toestemming aan de patient, hoewel daarmee het praktische voordeel
grotendeels verloren zal gaan. Ten derde zou de apotheker de door hem geselecteerde patienten rechtstreeks kunnen benaderen met de mededeling dat deze mogelijkerwijze behoort tot een van de risicogroepen die voor een griepvaccinatie in aanmerking komen. Een goede afstemming van een zodanige actie tussen apotheker en
huisartsen is dan wel van belang. Waar de Registratiekamer evenwel niet op wijst is
het - wellicht meest voor de hand liggende - alternatief waarin huisartsen hun
huisartsen-informatiesysteem aanwenden om zelf op geautomatiseerde wijze risicopatianten te selecteren.
Tenslotte wijst de Registratiekamer op het mogelijke gevaar dat in het algemeen
verbonden is aan het gebruik van patientenprofielen op basis van geneesmiddelengebruik.w Hoewel bij het gebruik daarvan ten behoeve van de griepvaccinatie het
belang van de patient duidelijk centraal staat, acht de Registratiekamer het in de

94 Zie over risicoprofielen en 'categoriale privacy' in de gezondheidszorg: A. Vedder,
Freedom. (diss.) Utrecht 1995.
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toekomst niet ondenkbaar dat zodanige patientenprofielen ook bruikbaar zullen zijn
voor belangen van anderen. Derhalve moet bij het gebruik van medicatiegegevens
voor het identificeren van patienten met bepaalde kenmerken grote zorgvuldigheid
worden betracht.
4.5.4 De rekening van de arts

Het centrale probleem dat in dit rapportgs wordt behandeld heeft betrekking op de
facturen die worden aangemaakt in het kader van de behandelingsovereenkomst
tussen de arts (of een andere hulpverlener) en de patient. Hoewel dit onderzoek van
de Registratiekamer zich beperkte tot het betalingsverkeer tussen hulpverlener en
particulier, is het tevens van betekenis voor de financiele afwikkeling in het kader
van de Ziekenfondswet en de AWBZ.
De Registratiekamer stelt in dit rapport onder meer dat de patient voor de uitvoering
van verrichtingen in het kader van de geneeskundige behandeling, aan de hulpverlener loon en vergoeding van onkosten is verschuldigd, tenzij bij wet of overeenkomst
anders is bepaald.96 De financiele afhandeling is daarom, als element van de rechtsverhouding tussen arts en patient, rechtens te rekenen tot de doelstelling van de
patientenregistratie van de hulpverlener.
De rekening dient door de arts naar behoren te worden gespecificeerd. 97 Hierdoor
kunnen op een nom van de hulpverlener gegevens als aard, aantal en tijdstip of
periode van de verrichtingen zijn vermeld. Dergelijke gegevens zijn naar de mening
van de Registratiekamer als onder het medisch beroepsgeheim vallende (medische)
gegevens aan te merken, daar zij informatie bevatten over de gezondheidstoestand en
de medische behandeling van de patient. Derhalve is in dit verband sprake van
persoonsgegevens in de zin van de WPR, die afkomstig zijn uit de registraties van
hulpverleners, welke registraties als persoonsregistraties in de zin van de WPR
kunnen worden aangemerkt. Ook de registraties van administratiekantoren, incassobureaus en factoringbedrijven zijn als zodanig aan te merken.
Aangezien incassobureaus en factoringbedrijven niet tot de organisatie van de
hulpverlener kunnen worden gerekend, gelden voor de gegevensverstrekking aan
deze instellingen de bepalingen van art. 11 WPR: de verstrekking is toelaatbaar
wanneer deze voortvloeit uit het doel van de registratie, wanneer een wettelijk
voorschrift daartoe verplicht of met de schriftelijke toestemming van de geregistreerde. In casu is van toestemming noch van een tot gegevensverstrekking verplichtend wettelijk voorschrift sprake. Zoals de Registratiekamer heeft aangegeven kan
wel worden gesproken van een verstrekking die voortvloeit uit het doel van de

95

De rekening van de arts. Het medisch beroepsgeheim en de rol van administratiekantoren. incassobureaus enfactoringbedrijven in de financiale afwikkeling van de geneeskundige behandelingsovereenkomst, februari 1994.
96 Vergelijk art. 1653p, eerste en derde lid, van het wetsvoorstel, dat als art. 7:461 in het BW is
opgenomen en nog slechts verplicht tot het vergoeden van loon, tenzij de hulpverlener voor zijn
werkzaamheden loon ontvangt op grond van het bij of krachtens de wet bepaalde dan wei uit de
overeenkomst anders voortvloeit.
97 Vergelijk gedragsregel 40 van de KNMG Gedragsregels voor artsen.
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registratie. Niettemin dient verstrekking achterwege te blijven indien het medisch
beroepsgeheim er aan in de weg staat.98 Primair bepaalt dus het medisch beroepsgeheim de reikwijdte van de gegevensverstrekking aan administratiekantoren, incassobureaus en factoringbedrijven. Maar ook wanneer de verstrekking zou plaatsvinden
binnen de organisatie van de houder en art. 6 WPR derhalve van toepassing is, kan
de medische geheimhoudingsplicht dat beletten.
Voor de vaststelling van de inhoud van het medisch beroepsgeheim knoopt de
Registratiekamer aan bij art. 7:457 BW. Een hulpverlener mag op grond daarvan,
behoudens een wettelijk voorschrift, alleen informatie over een patient verstrekken
met diens expliciete toestemming. Een uitzondering daarop bestaat echter wanneer
de ontvanger rechtstreeks betrokken is bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst en wanneer deze slechts gegevens ontvangt die noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van de in dat kader te verrichten werkzaamheden. Ten aanzien van die
rechtstreekse betrokkenheid stelt de Registratiekamer dat het de hulpverlener niet
vrij staat naar eigen goeddunken derden bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst te betrekken, althans niet de gegevens over de patient aan hen te verstrekken.

Het antwoord op de vraag of verstrekking van medische gegevens aan administratiekantoren, incassobureaus en factoringbedrijven toelaatbaar is, hangt af van de
posities die zij innemen ten opzichte van de hulpverlener. De factuuradministratie
van de hulpverlener zal in de praktijk veelal worden uitgevoerd door diens assistente, het ziekenhuis (of andere instelling waar de hulpverlener werkzaam is) of een
zelfstandig administratiekantoor.
De assistente is veelal rechtstreeks betrokken bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst. Daarvoor noemt de Registratiekamer enkele overwegingen: dit is
algemeen aanvaard binnen de medische beroepsgroep, het mag aan de patient
bekend worden verondersteld, de hulpverlener heeft zeggenschap over haar werkzaamheden en zij dient een (afgeleid) beroepsgeheim in acht te nemen.
De vraag of het ziekenhuis ten aanzien van de facturering voor toegelaten specialisten kan worden beschouwd als rechtstreeks betrokken bij de uitvoering van de
behandelingsovereenkomst, wordt door de Registratiekamer bevestigend beantwoord, mede vanuit het oogpunt dat inschakeling van het ziekenhuis bij de facturering voor bepaalde groepen specialisten als gebruikelijk wordt beschouwd.99 De
Registratiekamer is, zo lijkt mij, terecht van mening dat vanuit een oogpunt van
privacybescherming situering van de financiele afwikkeling binnen de behandelingsinstelling de voorkeur verdient boven het inschakelen van personen en instanties
daarbuiten. Zo kan de zeggenschap van de hulpverlener over degenen die de
facturering verzorgen in het algemeen via afspraken met het ziekenhuis worden
geregeld. Een ziekenhuis is bovendien een reglementsplichtige instelling volgens de
WPR, terwijl veel ziekenhuizen hebben voorzien in garanties voor de privacybescherming die verder gaan dan de WPR vereist. Voorts is van belang, aldus de

98 Vergelijk art. 11, derde lid, WPR.
99 Registratiekamer, De rekening van de arts. Rijswijk, februari 1994, p. 15.
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Registratiekamer, dat de meeste patienten zullen verwachten dat facturering door het
ziekenhuis zal plaatsvinden. Ten slotte is de Registratiekamer van mening dat in de
meeste gevallen de tussenkomst van het ziekenhuis bij de facturering niet tegen het
belang van de patient zal indruisen.
Er bestaan in het algemeen minder garanties voor het toezicht van de hulpverlener op
de werkzaamheden van het administratiekantoor en de adequate invulling van
privacywaarborgen. De Registratiekamer concludeert dan ook dat een administratiekantoor alleen dan rechtstreeks bij de behandelingsovereenkomst is betrokken,
indien de zeggenschap van de hulpverlener over de werkzaamheden van het kantoor
voldoende is gegarandeerd en ook overigens adequate privacywaarborgen bestaan.
Heeft een patient geen toestemming voor de gegevensverstrekking gegeven, dan is
een administratiekantoor alleen rechtstreeks betrokken, indien het als bewerker in de
zin van de WPR kan worden aangemerkt. De hulpverlener dient zich er echter te
allen tijde van te vergewissen of het kantoor in voldoende mate kan instaan voor de
bescherming van het vertrouwelijke karakter van de medische gegevens.
De Registratiekamer is van mening dat de toestemming van de patient voor de
verstrekking van gegevens aan een incassobureau mag worden verondersteld,
wanneer die patient zijn betalingsverplichting niet op tijd nakomt. De inschakeling
van een incassobureau moet dan weI zijn voorafgegaan door betalingsherinneringen,
waarbij op deze consequentie wordt gewezen. Dan nog mogen slechts de hoogst
noodzakelijke gegevens worden verstrekt, dus niet bijvoorbeeld gegevens als aard,
aantal en tijdstip of periode van de uitgevoerde medische verrichtingen.
Voor de verstrekking van gegevens aan een factoringbedrijf - dat de vordering koopt
en incasseert op eigen naam en risico - is uitdrukkelijke toestemming van de patient
vereist. De hulpverlener kan zich noch contractueel, noch met toestemming van de
patient er toe verbinden dat steeds of ter beoordeling van het factoringbedrijf tot
verstrekking van gegevens over de patient ten behoeve van de facturering en incasso
wordt overgegaan.
In alle gevallen dient de hulpverlener de betrouwbaarheid van de personen en
instellingen na te gaan en contractueel passende waarborgen voor privacybescherming overeen te komen zoals met betrekking tot beveiliging, geheimhouding,
bewaartermijn, alsmede een bepaling dat de gegevens niet voor een ander doel zullen
worden gebruikt dan waarvoor zij zijn verstrekt.
De conclusie hieruit moet mijns inziens luiden dat een hulpverlener die de financiele
afhandeling van een geneeskundige behandelingsovereenkomst overlaat aan een
administratiekantoor of een factoringbedrij f zich moet realiseren dat hij daarbij zijn
beroepsgeheim in acht dient te nemen. Wanneer de patient zijn betalingsverplichting
ook na betalingsherinneringen niet nakomt en de hulpverlener vervolgens een
incassobureau inschakelt, mag de toestemming van de patient worden verondersteld
en is de verstrekking van de benodigde gegevens aan het incassobureau toegestaan.
Ook bij de financiele afhandeling in het kader van een geneeskundige-behandelingsovereenkomst speelt het medisch beroepsgeheim derhalve een cruciale rol.
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4.6 Samenvatting

Met de toenemende geautomatiseerde verwerking van medische gegevens'oo neemt
ook het belang van de medische geheimhouding toe. Opzettelijke schending van een
medisch geheim door een hulpverlener die uit hoofde van diens ambt, beroep of
wettelijk voorschrift verplicht is het te bewaren, is strafbaar ex art. 272 WvSr.
Aangezien ook de medische tuchtrechter in het geval van geheimschending kan
ingrijpen, is het naast een strafoplegging ook mogelijk een tuchtrnaatregel op te
leggen voor hetzelfde feit. Vindt de schending van het geheim plaats door schuld of
nalatigheid, dan is alleen tuchtrechtelijke vervolging mogelijk. Het nieuwe tuchtrecht, zoals neergelegd in de Wet BIG, brengt ten opzichte van de Medische tuchtwet een uitbreiding van tuchtrechtelijk te vervolgen hulpverleners met zich mee.
Aldus kunnen op grond van de Wet BIG ook klinisch psychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten en verpleegkundigen tuchtrechtelijk worden vervolgd.
De inhoud van het medisch beroepsgeheim kan aldus worden samengevat. De
hulpverlener dient te zwijgen over al hetgeen hij in het kader van de uitoefening van
zijn beroep over de patient te weten komt. De zwijgplicht geldt zelfs ten overstaan
van de rechter: wanneer een hulpverlener verzocht wordt in een rechtszaak te
getuigen, dan dient hij zich op het verschoningsrecht te beroepen. Evenzeer dient de
hulpverlener te zwijgen tegenover andere artsen die niet rechtstreeks bij de behandeling zijn betrokken. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen, zoals het geval
waarin tegenstrijdige belangen leiden tot een conflict van plichten, waarin de
hulpverlener het geheim mag doorbreken. Er dient dan wel een zorgvuldige afweging
aan vooraf te zijn gegaan. Aan keurende of controlerende artsen mag een behandelende arts uitsluitend objectieve medische gegevens verstrekken die als antwoord
dienen op gerichte vragen. Ook keurings- en verzekeringsartsen dienen het geheim te
bewaren. Zij mogen aan hun opdrachtgevers alleen conclusies verstrekken van door
hen verrichte onderzoeken, als antwoord op door de opdrachtgever gestelde vragen.
Dat het medisch beroepsgeheim een belangrijke plaats inneemt in het normenstelsel
van de bescherming van de informationele medische privacy, blijkt met name uit
enkele rapporten van de Registratiekamer. Aldus staat het medisch beroepsgeheim
bijvoorbeeld in de weg aan een stelselmatige verstrekking van gegevens aan een
casusregister in de geestelijke gezondheidszorg, wanneer dat althans geschiedt
zonder toestemming van de patient. Ook de verstrekking van de ontslagdiagnosecode
door medisch specialisten aan zorgverzekeraars levert schending van het beroepsgeheim op. In verband met het vaccineren van risicopatienten tegen griep, belemmert
het medisch beroepsgeheim van de apotheker de verstrekking van patientenprofielen
op basis van geneesmiddelengebruik aan de huisartsen. Tenslotte is gewezen op het
rapport waarin de Registratiekamer de financiele afhandeling van de behandelingsovereenkomst tussen arts en patient aan het medisch beroepsgeheim toetste. Met
name wanneer die afhandeling geschiedt door administratiekantoren, incassobureaus

100 Meer hierover in het volgende deel van dit boek.
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en factoringbedrijven, is extra aandacht nodig teneinde daarbij het medisch beroepsgeheim niet te schenden.
Uit het bovenstaande blijkt voorts de enorme complexiteit van wettelijke en andere
regelingen die van invloed zijn op de omgang met medische persoonsgegevens. In
dat verband zijn onder meer genoemd: de Wet verkrijging bevoegdheid arts,
tandarts, apotheker, vroedvrouw en apothekersbediende, het Wetboek van Strafrecht,
de Medische Tuchtwet, de Wet BIG, de Wet Bopz, de Arbowet, de Ziekenfondswet
en het Besluit uitvoering artsenijbereidkunst. Wanneer het op de verstrekking van
medische persoonsgegevens aankomt, blijkt het medisch beroepsgeheim veelal als
een soort 'vangnet' voor de informationele privacy te fungeren.
In dit hoofdstuk zijn voorts reeds de artikelen 11 WPR en 7:457 BW ter sprake
gekomen. Beide artikelen bevatten bepalingen ter zake van het medisch beroepsgeheim. In de WPR en in het BW speelt het beroepsgeheim derhalve ook een rol van
betekenis. In de volgende hoofdstukken zullen beide wetten worden besproken,
voorzover zij voor de medische informationele privacy van belang zijn.

Hoofdstuk 5
Betekenis van de Wet persoonsregistraties
voor de medische informationele privacy
5.1 Inleiding
Het vorige hoofdstuk behandelde het medisch beroepsgeheim als een instrument
voor privacybescherming avant la lettre. Daaruit bleek onder meer dat het beroepsgeheim een soort 'vangnet' vormt onder de grote diversiteit aan wettelijke regelingen
- zoals de WPR - inzake de verstrekking van medische persoonsgegevens. Dit
hoofdstuk bevat een beschrijving van de WPR-bepalingen voorzover die in het
bijzonder van betekenis zijn voor de bescherming van de medische informationele
privacy. Op enkele van die bepalingen zal meer uitvoerig worden ingegaan dan op
andere. In die gevallen is het mijn bedoeling er aldus op te wijzen dat de WPR
algemene privacybepalingen bevat die mede van toepassing zijn op concrete situaties
waarin medische persoonsgegevens worden gebruikt.
Nadat in de eerstvolgende paragraaf de grondwettelijke achtergrond van de WPR is
geschetst, komen vervolgens de WPR-bepalingen aan de orde in de volgorde waarin
zij ook in de wet zelf te vinden zijn. Niet alle WPR-bepalingen zijn even relevant
voor de omgang met medische persoonsgegevens. Om die reden wordt in dit
hoofdstuk niet ingegaan op de bepalingen inzake de bedrijfsmatige verzameling en
verstrekking van persoonsgegevens (art. 13 en 14) en op de bepalingen die van
toepassing zijn op persoonsregistraties op het gebied van bedrijf en beroep en op
overige gebieden (art. 23 t/m 27): Evenmin worden in dit hoofdstuk de bepalingen
met betrekking tot de Registratiekamer besproken (art. 37 t/m 46). De kritiek die
vanuit informatietechnologisch perspectief op de WPR valt te leveren zal in hoofdstuk 8 van dit boek worden verwoord.
Reeds in de inleiding van dit boek stelde ik vast dat de EU-privacyrichtlijn tevens de
internationaal erkende algemene privacybeginselen bevat. Eveneens in de inleiding
is uiteengezet dat deze beginselen in dit boek als toetsingscriteria fungeren in het

licht van de door mij geformuleerde onderzoeksvragen. In hoofdstuk 8 zal ik de
WPR-bepalingen systematisch toetsen aan de algemene privacybeginselen. Waar dat
relevant is, zal ik ook in dit hoofdstuk kort aangeven in hoeverre de WPR-bepalingen met de inhoud van de EU-privacyrichtlijn overeenstemmen, dan wel daarvan

afivijken.

1

Op persoonsregistraties van bedrijfsgezondheidsdiensten zijn de bepalingen uit § 6 WPR (art. 23 t/m
26) weliswaar van toepassing, maar deze laat ik in deze studie verder buiten beschouwing. Zie ook: J.
Nouwt, Privacy en medische informatie, in: J M.A. Berkvens, J.E J. Prins (red.), Privacyregulering in
theorie en praktijk Deventer 1994, p. 188.
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5.2 De Grondwet als basis voor de WPRZ
Sinds de grondwetsherziening van 1983 kennen wij in ons land een recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dit grondrecht is te vinden in art. 10 van de
Grondwet, dat luidt:
1. leder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn
persoonlijke levenssfeer.
2 De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en
verstrekken van persoonsgegevens.
3 De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde
gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens.

Deze grondwettelijke waarborg van de privacybescherming is tot stand gekomen
nadat een bewustwordingsproces dienaangaande had plaatsgevonden. Sinds de jaren
zestig werd men zich meer en meer bewust van de gevaren welke op dit gebied
opdoemden. Deze kregen onder andere gestalte via de ontwikkeling van nieuwe
afluistertechnieken, de onbekende mogelijkheden van de nieuwe computertechnologie en ook via maatregelen als de in 1971 gehouden volkstelling en de regeringsplannen tot invoering van een centraal persoonsnummer. In 1972 werd de Staatscommissie bescherming persoonlijke levenssfeer ingesteld, met als opdracht: "het uitbrengen
van advies over de vraag welke wettelijke maatregelen wenselijk zijn ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het gebruik van geautomatiseerde registratiesystemen voor persoonsgegevens, en over de vraag in hoeverre het
wenselijk is deze maatregelen mede van toepassing te doen zijn op andere persoonsregistraties met name indien daaruit gegevens aan derden plegen te worden ver-

strekt".
In 1976 werd door deze 'commissie Koopmans' een Eindrapport uitgebracht. Daarin
waren drie uitgangspunten opgenomen: vergroting van de doorzichtigheid, verbetering van de rechtspositie van geregistreerden en de introductie van een zeker
staatstoezicht.3 Vervolgens werd in 1981 een ontwerp van Wet op de persoonsregistraties bij het parlement ingediend.4 Nadat hierop veel kritiek was uitgeoefend, werd
het wetsvoorstel ingetrokken en in 1985 gevolgd door een nieuw, afgeslankt voorstel
van Wet persoonsregistraties.5 Het tweede wetsvoorstel heeft als Wet persoonsregistraties de parlementaire eindstreep wel gehaald: Naast enkele andere wetten welke

2

3
4
5
6

Zie over het recht op privacy als grondrecht in het bijzonder: L.F.M. Verhey, Artikel 10, in: Akkermans/Koekkoek, De Grondwet. Zwolle 1992 (tweede druk), pp. 223-251 en G. Overkleeft-Verburg,
De Wet persoonsregistraties Norm, toepassing en evaluatie. Zwo\le 1995, pp. 21-35.
Privacy en persoonsregistratie. Eindrapport van de Staatscommissie bescherming persoonlijke
levenssfeer in verband met persoonsregistraties. 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1976.
Kamerstukken 11, 1981-1982,17 207, nrs. 1-3.
Kamerstukken /1, 1984-1985,19 095, nrs. 1-3
Wet van 28 december 1988, Stb 665.
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bepalingen bevatten op het gebied van de persoonlijke levenssfeer,7 verschaft de
WPR in verband hiermee de grondwettelijk vereiste grondslagen voor bevoegdheden
en beperkingen ten aanzien van de privacybescherming.
In de tussen de twee wetsvoorstellen liggende periode werd de nieuwe Grondwet,
mede inhoudende het grondrecht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer,
afgekondigd.5 De regering besloot deze materie als klassiek grondrecht te reguleren,
door de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer te beschouwen als een essentiele voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van
onze rechtsorde.' Dit karakter is terug te vinden in het eerste lid van art. 10, dat ten
aanzien van de burger rechtstreekse werking heeft. In het tweede en derde lid van art.
10 ligt evenwel het karakter van een sociaal grondrecht besloten, doordat aan de
wetgever de opdracht is gegeven om nadere regelingen te treffen in verband met de

registratie en het gebruik van persoonsgegevens. De inwerkingtreding van art. 10
werd door middel van het additionele art. VI bij de afkondiging van de nieuwe
Grondwet voor vij f jaar opgeschort, teneinde de wetgever een redelijke termijn te
bieden waarbinnen de vereiste wettelijke voorzieningen tot stand moesten worden
gebracht. Het voornaamste resultaat van deze opdracht is de in 1988 tot stand
gekomen Wet persoonsregistraties.
De WPR geeft niet alleen uitvoering aan de opdrachten zoals die in het tweede en
derde lid van art. 10 Grondwet zijn neergelegd. Tevens is daarmee namelijk aan de
verplichting voldaan om op nationaal niveau uitvoering te geven aan de grondbeginselen van gegevensbescherming, zoals vervat in hoofdstuk II van het Verdrag van
Straatsburg en waaraan het Koninkrijk Nederlandl° zich door ondertekening daarvan
op 21 januari 1988 heeft geconfirmeerd. Volgens art. 4, tweede lid, van dit verdrag
dienen daartoe maatregelen te zijn getroffen alvorens het verdrag ten aanzien van een
partij in werking kan treden. Eerst na de totstandkoming van de WPR kon derhalve
een aanvang worden gemaakt met de parlementaire goedkeuringsprocedure in
verband met het Verdrag van Straatsburg.

Zoals de Wet van 15 augustus 1955, Stb 395 (Wet op de justitiele documentatie en op de verklaringen
omtrent het gedrag, laatstelijk gewijzigd bij Wet van 7 juli 1994, Stb. 565), de Wet van 31 oktober
1991, Stb. 703 (Wet openbaarheid van bestuur, laatstelijk gewijzigd bij Wet van 16 december 1993,
Stb. 650), de Wet van 3 december 1987, Sib. 635 (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten), de
Wet van 28 december 1988, Stb. 655 (Wet invoering sociaal-fiscaal nummer) en de Wet van 21 juni
1990, Stb. 414 (Wet politiercgisters, laatstelijk gewijzigd bij Wet van 23 december 1993, Stb. 690).
8
Besluit van 17 februari 1983, Stb. 70. ter bekendmaking van de herziene Grondwet.
9 Kamerstukken //, 1975-1976, 13 872, nr. 3, p. 39, zie ook G. Overkleeft-Verburg, Het recht op
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, in: A.K. Koekkoek, W. Konijnenbelt, F.C.L.M. Crijns
(red), Grondrechten. Commentaar op hoofdstuk I van de herziene grondwet. Ocukensbundel)
Nijmegen 1982, p. 227; L.F.M. Verhey, a. w. 1992, p 224.
10 De privacy-grondbeginselen van dit verdrag gelden dus in beginsel ook voor Aruba en de Nederlandse
Antillen. Deze beide landen hebben evenwel bij de behandeling van de goedkeuringswet te kennen
gegeven vooralsnog niet de wens te hebben dat het verdrag mede voor hen zal gelden. Zie Kamerstuk7

ken H, 1988-1989,21 093, nr. 3, p. 9
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5.3 Inleidende bepalingen

5.3.1 Begripsbepalingen (art. 1)
5.3.1.1 Persoonsgegeven

Gegeven
Het begrip persoonsgegeven wordt in art. 1 van de WPR gedefinieerd als "een
gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon". Een 'gegeven'
kan worden beschouwd als een representatie van feiten, begrippen of instructies die
voor communicatie en interpretatie geschikt is." Medische gegevens hebben
betrekking op iemands lichamelijke of geestelijke gezondheid in het verleden, heden
of toekomst. 12 Gegevens die in - al dan niet geautomatiseerde medische dossiers
voorkomen hebben, aldus de NRV, per definitie betrekking op personen en moeten
wei tot personen herleidbaar zijn teneinde een goede zorgverlening te kunnen
bieden.n In het eerste hoofdstuk van dit boek (§ 1.2) gaf ik reeds aan wat ik in dit
onderzoek onder medische persoonsgegevens versta: persoonsgegevens die betrekking hebben op de gezondheidstoestand van een individu o f met die gezondheidstoestand in verband kunnen worden gebracht.
De WPR hanteert een ruim kader voor het begrip persoonsgegeven. Behalve de
personalia vallen alle gegevens eronder die omtrent een bepaalde identificeerbare
persoon informatie kunnen verschaffen.14 De WPR ziet dus niet slechts op gegevens
die een persoon kunnen identificeren, maar op alle gegevens die met een bepaalde
persoon in verband kunnen worden gebracht. Daarmee is aangesloten bij de omschrijving van het begrip personal data in het Verdrag van Straatsburg: any
-

information relating to an identified or identifiable individual. Noorbeelden zijn
gegevens als: geboorteplaats, geboortejaar en diagnose. Dat verband dient evenwel,
mede gelet op de strekking van de wet, "rechtens relevant" te zijn. 15 Aldus zijn de

11 P.B. Hugenholtz, Auteursrecht op informatie. Deventer 1989, pp. 6-9, Om onderscheid te maken
tussen de begrippen 'gegeven' en 'informatie', kunnen we stellen dat informatie bestaat uit gegevens
en dat gegevens informatief worden wanneer zij bij de ontvanger ervan een vraag beantwoorden of een
onzekerheid wegnemen. Vgl. M.C.M. Weusten e.a., Inleiding in dejuridische informatica. Deventer
1996 (Tweede herziene druk), p. 20. Met het oog op het recht van informationele zellbeschikking

wordt ook wei een ruimer informatie-begrip gehanteerd: A.W. Koers, Rechten en plichten van het
indkidu op de elektronische snelweg. Amsterdam 1995.

12 Artikcl \ uit de Appendix to the Draft Recommendation on the Protection of Medical Data van de
Raad van Europa. Straatsburg, 23 maart 1993. Ook genetische gegevens worden daarin als medische
gegevens beschouwd. Met het oog op de informationele privacy is het van belang te constateren dat
genetische gegevens van persoon A ook iets kunnen zeggen over de gezondheid van persoon B. Zie de
adhtergrondstudic van de Registraliekamer. Gegeven: de genen. Morele en juridische aspecten van he,
gebruik van genetische gegevens Den Haag: Registratiekamer 1996, dat ingaat op het gebruik van
genetische gegevens en op de in dat verband geldende en in voorbereiding zijnde regelgeving.
13 Dit valt af te kiden uit de door de NRV gebezigde definitic van het begrip 'persoonsregistratie': een
samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking hebbende gegevens, waaronder
medische of psychologische gegevens, voor zover deze in het kader van de zorgverlening zijn

verzameld (art. 1.3 NRV model-privacyreglement).
14 Kamerstukken II, 1986-1987,19 095, nr 6, p 45.
15 Kamerstukken I. 1987-1988,19 095, nr. 2b, p 1.
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personalia en andere feitelijke of waarderende gegevens over eigenschappen,
opvattingen of gedragingen van een bepaalde persoon, alsmede gegevens die de
neerslag vormen van een ten aanzien van hem genomen beslissing, als persoonsgegevens aan te merken. Deze gegevens kunnen alle bepalend zijn voor de wijze
waarop de betrokken persoon in het maatschappelijk verkeer wordt beoordeeld of
behandeld. In dat kader heeft hij belang bij bescherming van zijn persoonlijke
16
levenssfeer in verband met de registratie van persoonsgegevens.
Persoonsgegevens worden meestal in symbolen, zoals letters en cijfers uitgedrukt.
Persoonsnummers die de versleuteling vormen van identificatiegegevens of (via een
berichtgever) herleiding tot individuele personen mogelijk maken, zijn derhalve ook
persoonsgegevens. Voorts komen expressies voor als: lijnen (vingerafdruk), beelden
(foto, tekening), geluid (stem), analyse (blaas- of ademtest), vormen (handschrift),
patronen (gezichtsherkenning of eye-check'7) en structuren (DNA). Deze expressies
zijn te beschouwen als representatie van feiten, begrippen of instructies die voor
communicatie en interpretatie geschikt zijn, en komen aldus overeen met de hierboven gehanteerde omschrijving van het begrip 'gegeven'. Ook dergelijke gegevens
kunnen onder omstandigheden onder de ruime definitie van het begrip 'persoonsgege-

ven' vallen. 18
Gegevens die in beginsel niet als persoonsgegevens worden aangemerkt zijn bijvoorbeeld: technische geleidingsgegevens of hulpgegevens die slechts zijn bestemd om
geautomatiseerde verwerkingsprocessen goed te laten verlopen, interne (concern)gegevens die van belang zijn voor de administratieve organisatie van de houder
en administratieve gegevens, zoals die betreffende aan een natuurlijke persoon
/9
geleverde producten, als deel van een voorraadadministratie.

Herleidbaar
De omschrijving van het begrip persoonsgegeven doet enigszins merkwaardig aan,
wanneer men nauwkeurig let op het criterium dat een gegeven tot een persoon
herleidbaar moet zijn. Men kan immers stellen dat een gegeven op zichzelf niet
herleidbaar kan zijn, doch slechts in combinatie met andere gegevensm. Zoals we
hierboven zagen gaat het volgens de toelichting op de WPR echter om alle gegevens

16 Idem, pp. 1-2.

17 De eye-check methode is een voorbeeld van biometric access control. De fysieke kenmerken van een
oog vormen onmiskenbaar een medisch gegeven. Wanneer die fysieke eigenschappen via een
algoritme leiden tot de berekening van een getal dat niet (omgekeerd) tot een individuele natuurlijke
persoon is te reconstrueren, is geen sprake meer van een persoonsgegeven. Toepassing van cen

dergelijke privacy enhancing technology leidt tot een pseudoniem in de vorm van een getal. Daardoor
is ook niet langer sprake van een medisch persoonsgegeven. Zie over privacy enhancing technologies:
Registratiekamer & Information and Privacy Commissioner, Privacy-enhancing technologies: 77te
path to anonymity Vol. 1 en II. Rijswijk, 1995.
18 A.A A. van Lent, 'Gegeven' en 'Persoonsregistratie' tegen het licht van de Wet persoonsregistraties
(WPR). Informatie 1988, nr. 9, pp. 581-585.
19 J.MA. Berkvens e.a. (red ), Ifet persoonsregistraties Leidraad voor de praktilk (losbl) I.Art.1.Com.16. Hierna te noemen: Leidraad.
20 O.F.C.van der ker e.2 ired.), Privacy in de gezondheidszorg. Handboek wetgeving voor de praktijk
Lelystad (losbl.), hoofdstuk Algemeen-Begrippenkader, p. 2.
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die met een bepaalde persoon in verband kunnen worden gebracht. Het herleidbaarheidscriterium bevat een tweetal elementen: het moet gaan om informatie die
betrekking heeft op een individuele natuurlijke persoon en deze persoon moet
identijiceerbaar zijnP.

Van herleidbaarheid - ergo van persoonsgegevens - is geen sprake, indien een
onevenredige hoeveelheid tijd, geld en mankracht nodig zou zijn om een herleiding
tot een bepaalde persoon mogelijk te maken22. Factoren die aan deze maatstaf nadere
invulling geven zijn door de Registratiekamer geformuleerd als: de aard van de
gegevens, de samenhang waarin deze zijn vastgelegd, de beschikbaarheid of verkrijgbaarheid van complementaire identificerende gegevens en de mogelijkheden die
de houder ten dienste staan om de gegevens te herleiden23. De herleidbaarheid hangt
in de praktijk primair af van de aard van de gegevens. Herleidbaarheid kan verschillende vormen aannemen:
•

•
•

administratieve samenhang is een veel voorkomende vorm: NAWgegevens (naam, adres, woonplaats), maar bijvoorbeeld ook:
vrouw, 28 jaar, logopediste, werkzaam in het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg. De samenhang verschaft hier voldoende informatie
om een bepaalde persoon te kunnen identificeren;
aanwijzing: ondubbelzinnige verwijzing naar 66n persoon: de koningin, de
minister-president, de burgemeester, de directeur et cetera;
identificatie: gezichtsherkenning, vingerafdruk, eye-check, DNA-fingerprint et
samenhang:

cetera. Deze gegevens zijn als zodanig dermate uniek dat zij als
identificerend worden aangemerkt. Gegevens die onder een dergelijk kenmerk zijn vastgelegd, hebben betrekking op een identificeerbare persoon en zijn dus ook zelf in beginsel aan te merken als

persoonsgegevens in de zin van de WPR.

Ook wanneer direct identificerende kenmerken niet langer beschikbaar zijn is het
soms nog mogelijk een persoon daaruit te identificeren. Men spreekt dan wel van
rerdentificatie.24 In het algemeen worden de volgende methoden van rerdentificatie
onderscheiden: via responskennis (iemand neemt kennis van een weliswaar geanonimiseerd bestand maar weet dat de gegevens van een bepaalde persoon daarin
voorkomen), via koppeling of bestandsvergelijking (twee of meer gegevensbestanden waarvan wordt vermoed dat dezelfde respondenten daarin voorkomen worden
langs geautomatiseerde weg met elkaar vergeleken) en via spontane herkenning (van

21 Kamerstukken 1, 1988-1989, 19 095, nr. 364 p. 2. In de EU-privacyrichtlijn wordt een persoon als
identificeerbaar beschouwd wanneer die direct of indirect kan worden gerdentificeerd, met name aan
de hand van een identificatienummer of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn
voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. Zie art.
2, sub 4 van de richtlijn.
12 Kamerstukken U, 1984-1985,19095, nr. 3, p. 35.
23 Registratiekamer 93.B.003, p. 9. Zie ook G. Overkleeft-Verburg, a. w 1995, pp 643-644 en 651-652.
24 J. Holvast, Persoonsgegevens of niet: dat is de vraag. Alphen aan den Rijn/Diegem 1996 (ITeRpublicatie nr. 2), pp. 3-104.
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bepaalde mensen die een zekere zeldzaamheidswaarde hebben, te vergelijken met de
25
hierboven genoemde herleidbaarheidsvormen: samenhang en aanwijzing).
In de Gedragscode Gezondheidsonderzoek26 worden gegevens die voor gezondheidsonderzoek kunnen worden gebruikt onderscheiden in anonieme gegevens, gecodeerde gegevens en identificerende gegevens. Anonieme gegevens zijn dan gegevens die

niet tot individuele personen kunnen worden herleid en zijn derhalve geen persoonsworden als
gegevens in de zin van de WPR. Gecodeerde en identificerende gegevens
Gecodeerde
beschouwd.
die
zijn
gegevens
gegevens
gegevens
persoonsgebonden
slechts door tussenkomst van de berichtgever tot individuele personen kunnen
worden herleid. In de regel zal de onderzoeker geen toegang hebben tot de sleutel
van de code waarmee de gegevens zijn te herleiden tot individuele personen. Hoewel
ze dus in beginsel wei herleidbaar zijn hoeven zij, volgens de toelichting bij de
gedragscode, niet als persoonsgegevens in de zin van de WPR te worden aangemerkt. Mij dunkt dat dit van de omstandigheden van het geval zal afhangen. Volgens
de toelichting op de WPR is immers, zoals we zojuist zagen, geen sprake van
herleidbaarheid wanneer een onevenredige hoeveelheid tijd, geld en mankracht
daarvoor nodig is. Is die hoeveelheid niet onevenredig dan moeten mijns inziens ook
gecodeerde gegevens als persoonsgegevens in de zin van de WPR worden beschouwd.
In het gezondheidsonderzoek blijkt grote behoefte te bestaan aan gecodeerde
constateren wordt in art. 7:458
gegevens. Zoals we in het volgende hoofdstuk zullen
BW het verstrekken van gecodeerde gegevens toegestaan. Identificerende gegevens
tot
zijn noch anoniem, noch gecodeerd. Zij zijn herleidbaar door de onderzoeker
individuele personen en vallen derhalve onder de WPR.
Door de Registratiekamer is de ontslagdiagnosecode mijns inziens terecht als
persoonsgegeven aangemerkt. Dat de toegankelijkheid van deze gecodeerde informatie over de ontslagdiagnose wordt beperkt door de codering, achtte de Registratiekamer niet van belang voor de herleidbaarheid. De ontslagdiagnosecode is immers
een - voor ingewijden begrijpelijke weergave van een - medisch gegeven over een
die samen met de code
patient. De patient is door combinatie met andere gegevens
en
adres
diens
worden verstrekt, waaronder
naam,
woonplaats, direct identificeerwel ingenomen dat de
standpunt
het
aktijk
wordt
ziekenhuispr
de
baar.27 Ook in
herleidbaar
de
individuele
gegeven is en
persoon
ontslagdiagnosecode een tot
verstrekt.28
worden
moet
zorgverzekeraars
aan
derhalve niet

25 Idem, pp. 23-25.

26 Opgenomen in de brochure Goed Gedrag var\ de Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO) en de

Stichting Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV), (20 ongewijzigde druk),
oktober 1995. De Registratickamer heeft de gedragscode voorzien van een goedkeuringsverklaring
(Stct.,

id ook G. Overkleeft24 juli 1995) Zie over deze gedragscode en over het aspect herleidbaarhe

Verburg, a.w. 1995, pp 229-232 en 651-662.
27 augustus 1993 (93.B.06),
27 Registratickamer, De verstrekking van de onts/agdiagnosecode Rijswijk
P. 6.

28

J.E.1. Prins t.a., In het licht van de Wet persoonsregistraties: zon, maan of ster? Alphen aan den

Rijn/Diegem 1995, p. 263.
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Individuele natuurlijke personen

De WPR is van toepassing op gegevens van individuele natuurl#ke personen.

Gegevens omtrent een rechtspersoon worden in beginsel niet als persoonsgegeven
aangemerkt.29 Ten aanzien van een eenmanszaak of de praktijk van een individuele
beroepsbeoefenaar kan dat wel het geval zijn, doch dan moet de vraag worden
gesteld of de desbetreffende ondernemingsgegevens - gelet op de strekking van de
WPR - rechtens relevant zijn ten aanzien van de beoordeling van de ondernemer of
zorgverlener.30 Gegevens omtrent kleine vennootschappen onder firma of maatschappen, kunnen onder omstandigheden als persoonsgegevens worden aangemerkt,
aangezien deze naar huidig recht (art. 2:3 BW) geen rechtspersonen zijn. Op
gegevens betreffende verenigingen, stichtingen, NV's en BV's is de WPR niet van
toepassing, tenzij de gegevens dienen om er informatie omtrent identificeerbare
bestuurders of personeelsleden aan te kunnen ontlenen. 31
De WPR ziet voorts slechts op persoonsgegevens van in leven zijnde personen en
beschermt derhalve niet de persoonlijke levenssfeer van overledenen:2 Hier wijkt de
WPR af van het Verdrag van Straatsburg, dat blijkens de toelichting op art. 6 van dat
Verdrag onder personal data concerning health tevens verstaat. information
concerning the past, present and future, physical or mental health of an individual.

The information may refer to a person who is sick, healthy or deceasedP In de
Nederlandse literatuur is er op gewezen dat deze beperking binnen de gezondheidszorg niet altijd hoeft op te gaan.34 Ook het medisch beroepsgeheim strekt zich
volgens velen in beginsel uit tot overledenen.35 In de EU-privacyrichtlijn is niet
expliciet te vinden of de bepalingen daaruit ook gelden voor de verwerking van
persoonsgegevens van overledenen. Wel hebben de Raad en de Commissie met
betrekking tot het begrip 'persoonsgegeven' in art. 2 onder a., bevestigd dat het aan
de lid-staten toekomt om te bepalen of en in welke mate deze richtlijn wordt toegepast op overleden personen.36 Overeenkomstig de strekking van het medisch beroepsgeheim zullen naar mijn mening de bepalingen ter uitvoering van de EUprivacyrichtlijn ook op medische persoonsgegevens van overledenen betrekking
moeten hebben.

29 Blijkens overweging 24 is ook de EU-privacyrichtlijn niet van invloed op regelingen inzake de
bescherming van rechtspersonen in verband met de verwerking van persoonsgegevens die op hen
betrekking hebben.
30 J.M.A. Berkvens e.a. (red.), Leidraad, 1.Art. 1.Com.-17.

31 Idem.

32 Kamerstukken 1, 1988-1989,19 095, nr. 364 pp. 6-7.
33 Explanatory report, p. 17.
34 O.F.C. van der Leer e.a. (red.), a.w. hoofdstuk Algemeen-Begrippenkader, p. 3; Nationale Raad voor
de Volksgezondheid OVR\5, EG-ont· rp-privacyrichtlijn. Ad·I,ies over COM (92) 422 final - SYN 287
van /5 oktober 1992. Zoetermeer, publicatie 15/'93, p. 8.
35 Zie de literatuurverwijzingen in hoofdstuk 4 over het medisch beroepsgcheim.
36 Verklaringen voor de Raadsnotulen (bijlagen 4649/95). Zie ook G. Overkleeft-Verburg, a. w. 1995, p
642.
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Gevoelige gegevens

Het zojuist genoemde art. 6 Verdrag van Straatsburg duidt enkele bijzondere
categorieen gegevens aan die niet geautomatiseerd mogen worden verwerkt
(processed), tenzij het interne recht van een verdragsluitende staat passende
waarborgen (appropriate safeguards) daarvoor biedt. Bijzondere categorieen
gegevens zijn: persoonsgegevens waaruit ras, politieke overtuiging, godsdienstige
of andere levensbeschouwing blijkt, alsmede die welke betrekking hebben op
iemands gezondheid of seksueel gedrag. De WPR noemt in art. 7 naast deze
categorieen voorts: persoonsgegevens van strafrechtelijke of tuchtrechtelijke aard.
De EU-privacyrichtlijn rekent in art. 8 daartoe ook gegevens waaruit het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt. Meer over de regeling omtrent gevoelige
gegevens in § 5.4.5 van dit boek.

5.3.1.2 Persoonsregistratie
Onder een persoonsregistratie verstaat de WPR: "een samenhangende verzameling
van op verschillende personen betrekking hebbende persoonsgegevens, die langs
geautomatiseerde weg wordt gevoerd of met het oog op een doeltreffende raadpleging van die gegevens systematisch is aangelegd".
De wetgever achtte het niet mogelijk elk persoonsgegeven op zichzelf of elke
groep van persoonsgegevens onder de bescherming van de wet te laten vallen.
Zoals ook uit het opschrift van de wet blijkt, beperkt de WPR zich tot 'persoonsregistraties'. Het antwoord op de vraag of de WPR in een concreet geval van toepassing is, hangt af van de omstandigheid of 'persoonsgegevens' zijn opgeslagen en of
daarbij sprake is van een 'persoonsregistratie' in de zin van de wet. Dit is met
name het geval in situaties waarin op geordende en systematische wijze persoonsgegevens zijn aangelegd. In de praktijk vallen de meeste geautomatiseerde verzamelingen van persoonsgegevens in beginsel onder de wet. Handmatige gegevensverzamelingen die niet systematisch zijn aangelegd zullen er in het algemeen niet
onder vallen. Hieronder wordt op verschillende andere elementen ingegaan die van
37
belang zijn voor de vraag in welke gevallen de WPR van toepassing is.
Samenhangende verzameling
Er is sprake van een samenhangende verzameling van persoonsgegevens, wanneer
een groep persoonsgegevens op grond van bepaalde kenmerken een onderlinge
samenhang vertoont, een gemeenschappelijke bestemming heeft of in de praktijk
als een geheel pleegt te worden beschouwd.38 Het bestaan van samenhang hangt af
van de structuur die in de gegevensverzameling is aangebracht: het patroon van

37 Vgl.: J.M.A. Berkvens e.a (red.), Leidraadp 1.Art. 1.Com.-39 e.v.; J.M.A. Berkvens, De ontwikkeling
van het begrip persoonsregistratie Computerrecht 1989/2, p. 68 e.v.; E.C.M. Wagemakers, Het begrip

persoonsregistratie in de wet persoonsregistraties. Informatierecht/AMI 1989/5, p. 121; R.M.S.
Doppegieter, Patientendossiers en de Wet persoonsregistraties. Afedisch Conmct 1989/44, p. 1379;
O.F.C. van der Leer e a. (red.), hoofdstuk Algemeen-Begrippenkader, p 4
38 Kamerstukken 1, 1987-1988,19 095, nr. 2b, pp. 3-4.
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opslag en verwerking.39 Kaartsystemen of gegevensbestanden bestaande uit
voorgedrukte formulieren, kennen in de regel een zodanige structuur (zij zijn
dusdanig systematisch aangelegd) dat zij een doeltreffende raadpleging mogelijk
maken. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een aantal dossiers in een kast met als
gemeenschappelijke bestemming: het centraal archief of de zorgverlening; met als
gemeenschappelijke kenmerken: blauwe ruitertjes voor oncologie-gegevens, gele
voor orthopaedie, roze vellen voor polikliniekgegevens et cetera. Kennen al deze
dossiers eenzelfde ordening dan kan van een samenhangende verzameling worden
gesproken.40 Dossierverzamelingen die uitsluitend bestaan uit alfabetisch geordende
dossiers, met losse aantekeningen en min of meer chronologisch geordende
documenten van velerlei aard, zullen in de regel niet aan het wettelijke vereiste van
systematische toegankelijkheid voldoen.
Het samenhangcriterium heeft geen betrekking op de fysieke verschijningsvorm
van een gegevensverzameling, maar op de logische samenhang ervan. Het is
derhalve niet van belang of de gegevens op een of meer lokaties zijn opgeslagen.
Wanneer een organisatie gebruik maakt van geYntegreerde of gedistribueerde
gegevensbestanden,41 of wanneer de gegevens deels geautomatiseerd en deels
handmatig zijn opgeslagen, kan van een logische samenhang tussen de verschillende verzamelingen worden gesproken. Daarvan is evenzeer sprake wanneer een

kaartregistratie en een dossierverzameling in de praktijk van een Raad voor de
Kinderbescherming worden gebruikt.42 Het is aan de houder om te bepalen of hij
de gegevensverzameling als een enkele persoonsregistratie wil beschouwen of als
meerdere persoonsregistraties. Zijn oordeel zal mede afhangen van het doel
respectievelijk de doelen van de gegevensverzameling, met als gevolg dat een of
meer reglementen moeten worden opgesteld.
Verschillen<ie personen

Voor toepassing van de WPR is vereist dat de samenhangende verzameling op
verschillende personen betrekking hebbende gegevens bevat. Daarmee worden
levende natuurlijke in Nederland woonachtige personen bedoeld, ongeacht leeftijd
en nationaliteit.43 Dat de WPR niet geldt ten aanzien van persoonsgegevens van
overledenen is hiervoor reeds geconstateerd. Zoals eveneens eerder is gesteld, is
de WPR ook niet van toepassing op gegevens omtrent rechtspersonen. Bevat een
registratie zowel persoonsgegevens als gegevens van rechtspersonen, dan geldt de
39 Kamerstukken II, 1986-1987,19 095, nr. 6, p. 19
40 D.K. Aanen, W.P. Rijksen, Wederom: de WPR. Het Ziekenhuis 1990, nr. 7 (12 april 1990), p. 260.
41 Kamerstukken II, 1986-1987,19 095, nr. 6, pp. 23-24. De EU-privacyrichtlijn definieert het begrip
'bestand van persoonsgegevens' in dezelfde zin als: "elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens
die volgens bepaaldc criteria toegankelijk zijn, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd dan wei
gedecentraliseerd is of versprcid op een functioneel of geografisch bepaalde wijze" (art. 2).
42 E. Vunderink, Hoopvolle rechterlijke uitspraak. Privacy en Registratie 1993/3, p. 31 cn TvGR
1994/26, pp. 172-177; anders: de minister in Hand.TK 1987,97/5007-8 en J.M.A. Berkvens in zijn
noot onder het vonnis van de Arrondissementsrechtbank Utrecht, 12 mei 1993. Computerrecht 1993/6,
pp. 259-263.
43 Hand.EK 1988-1989,14-581
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WPR wel ten aanzien van de natuurlijke personen, maar niet ten aanzien van de
rechtspersonen.44

Een verzameling gegevens omtrent een gezin van man, vrouw en twee kinderen
kan reeds als een persoonsregistratie worden beschouwd. De verzameling heeft
immers betrekking op de gegevens van vier verschillende personen. Erfelijkheidsgegevens bevatten per definitie gegevens van familieleden en hebben derhalve als
zodanig ook op verschillende personen betrekking. Zelfs tan enkel erfelijkheidsgegeven kan op meerdere personen betrekking hebben. Het is op zijn minst merkwaardig te noemen wanneer daaruit op grond van de wet een persoonsregistratie
zou kunnen worden afgeleid (zie voorts hieronder: het gebruik).

Langs geautomatiseerde weg gevoerd
Van een langs geautomatiseerde weg gevoerd gegevensbestand is sprake, indien bij
het voeren van het bestand middelen en methoden van geautomatiseerde
gegevensverwerking worden toegepast. Daarbij is niet van belang of de gegevens
feitelijk worden gebruikt. De WPR sluit hiermee aan bij de omschrijving van het
begrip automated data jile in art. 2 Verdrag van Straatsburg. Volgens die omschrijving is daarvan sprake, indien een verzameling van gegevens langs geautomatiseerde weg (by automated means) is opgeslagen. Daarvoor geldt een tweetal
voorwaarden. Ten eerste dienen de gegevens te worden bewaard op een medium
dat naar zijn aard bestemd is om in het kader van een geautomatiseerde verwerking
te worden gebruikt. Ten tweede moet degene die de gegevensdrager onder zich
heeft (de houder), redelijkerwijs de beschikking kunnen hebben over de technische
hulpmiddelen om van de opgeslagen gegevens een zinvol gebruik te kunnen
maken, althans om die gegevens onderdeel te laten zijn van een geautomatiseerd
verwerkingsproces.46 Dit zal in de praktijk in elk geval van toepassing zijn voor
degene die de gegevens zelf heeft vastgelegd.
In de wetsgeschiedenis zijn evenwel voorbeelden genoemd van gevallen waarin
niet gesproken kan worden van het langs geautomatiseerde weg voeren van een
gegevensverzameling. De postbode die een langs geautomatiseerde weg vervaardigde tape met persoonsgegevens bezorgt, is weliswaar tijdelijk houder in civielrechtelijke zin, maar daarmee nog geen houder van een persoonsregistratie
geworden. Hij zal immers in de regel niet over de technische hulpmiddelen
beschikken om van de gegevens een zinvol gebruik te maken. Ook de ontvanger
van de tape zal de gegevens eerst onderdeel moeten maken van een geautomatiseerd verwerkingsproces, voordat gezegd kan worden dat hij beschikt over een
langs geautomatiseerde weg gevoerd gegevensbestand. Of er dan sprake is van een

44 A.A.A. van Lent, a.w. 1988, p. 583.
45 Voor de toepassing van EU-privacyrichtlijn is niet langer van belang of persoonsgegevens wei of niet
geautomatiseerd worden verwerkt. De definitie van 'verwerking van persoonsgegevens' in art. 2
behelst: "elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan
niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde proddts (...)"
46 Kamerstukken 1, 1988-1989,19 095, nr. 364 p. 5. Onder een zinvol gebruik kan m.i. worden verstaan
een gebruik dat in overeenstemming is met het doel waarvoor de gegevensverzameling is aangelegd
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zelfstandige persoonsregistratie, hangt af van de vraag of het gegevensbestand bij
de ontvanger een samenhangende eenheid blijft vormen en derhalve een persoonsregistratie is "aangelegd". Is dat niet het geval, dan is er sprake van gegevensverstrekking ten behoeve van een reeds bestaande persoonsregistratie. In de praktijk
komt dit voor bij de collectieve uitbetaling van lonen of salarissen via bank of giro
en bij het doen van periodieke opgaven aan de fiscus of de uitvoeringsorganen van
de sociale verzekering.
Ook degene die beschikt over een beeldplaat of compaa disc met een verzameling
persoonsgegevens, is nog geen houder van een geautomatiseerde persoonsregistratie zolang hij niet tevens beschikt over de technische mogelijkheden om van die
gegevens zinvol gebruik te maken. Verouderde mpes met persoonsgegevens, die
niet langer geautomatiseerd kunnen worden geraadpleegd of verwerkt, vallen niet
meer onder de werking van de WPR.
Bij geautomatiseerde gegevensverwerking is het soms wenselijk of zelfs noodzakelijk dat duplicaten van originele gegevensbestanden worden aangemaakt. Voorbeelden daarvan zijn tijdelijke werkbestanden in het werkgeheugen van de computer,
schaduw- of parallelbestanden, back-up bestanden en tijdelijk opgeslagen bestanden
die via elektronische post zijn verzonden. Deze dienen voornamelijk om bij
eventuele calamiteiten reconstructie van de originele bestanden mogelijk te maken.
Dergelijke duplicaten worden in beginsel als hulpmiddel bij het voeren van een
persoonsregistratie beschouwd en niet als zelfstandige persoonsregistratie.47 Bij
gebruik van EDI worden de bestanden die tijdens het verzenden van een bericht
ontstaan ook veelal slechts als hulpmiddel beschouwd bij de overdracht van
gegevens.48 Ook chipkaarten worden wel beschouwd als hulpmiddel bij een
achterliggende persoonsregistratie.49 Voor dergelijke hulpbestanden gelden wel de
WPR bepalingen ter zake van beveiliging en geheimhouding. Het inzage- en
correctierecht zal in de regel echter worden uitgeoefend ten aanzien van de in de
50
originele registratie opgenomen gegevens.

Doeltreffende raadpleging
Van een doeltreffende raadpleging is sprake wanneer een gebruiker in korte tijd
een dossier kan lichten en daarin de gezochte informatie kan vinden. Is ook aan de
overige criteria voldaan, dan kan een dossierverzameling als persoonsregistratie
worden aangemerkt. Gegevensbestanden bestaande uit kaartsystemen of voorge47 Kamerstukken I, 1987-1988,19 095, nr. 2b, p. 4.
48 Vgl. R.E. van Esch, Privacywetgeving: EDI en telecommunicatie, in: J.M.A. Berkvens en J.E.J. Prins
(red.), Pri acyregulering in theorie en praktijk Deventer 1994, in het bijzonder pp. 285-290. Zic ook
het antwoord van de Registratiekamer van 13 november 1995 op de vraag van ViaPrisma of de
organisatie als ontvanger en verspreider van EDI-berichten waarbij tevens cen archiefbestand wordt
gehouden onder de working van de WPR valt. De door ViaPrisma van werkgevers ontvangen en
vervolgens aan verschillende organen verzonden EDI-berichten zijn volgens de Registratiekamer niet
aan te merken als persoonsregistraties in de zin van de WPR. Zie Computerrecht 1996/2, pp. 77-82
49 H.J.M. Gardeniers, Chipcards en privacy. Regels voor een nieuw kaartspel. Registratiekamer,
september 1995. Achtergrondstudies en Verkenningen 6, pp. 16-18.

50 Idem.
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drukte formulieren zullen in de regel doeltreffende raadpleging mogelijk maken.
Bij dossierverzamelingen die uitsluitend bestaan uit een hoeveelheid op alfabet
gerangschikte dossiers, met losse aantekeningen en min of meer chronologisch
geordende documenten van velerlei aard, zal dat in het algemeen niet het geval
zijn.51 Medische dossiers bestaan nogal eens uit voorgedrukte standaardformulieren, zoals operatieverslagen en laboratorium-uitslagen. Ook worden verschillende
kleuren vellen en ruiters gehanteerd, bijvoorbeeld per ziektebeeld of per specialisme, en wordt onderscheid gemaakt naar onderdelen en sub-onderdelen, zoals
algemeen, medisch en verpleegkundig. In dergelijke gevallen worden medische
dossiers met het oog op een doeltreffende raadpleging systematisch toegankelijk
geacht.52

Systematisch aangelegd
De systematische aanleg van een gegevensverzameling, als gevolg waarvan deze
ook systematisch toegankelijk is, is uitsluitend van belang voor de vraag of
handmatig gevoerde gegevensverzamelingen onder de werking van de WPR
vallen.53 Aanvankelijk 4 lag de nadruk van een wettelijke regeling ter bescherming
van de persoonlijke levenssfeer op maatregelen in verband met de geautomatiseerde opslag en verwerking van persoonsgegevens. Later 5 realiseerde men zich
dat gevaren voor de privacy ook kunnen bestaan bij andere vormen van systematische gegevensverwerking. Daarom wordt in de WPR geen onderscheid meer
gemaakt tussen geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde persoonsregistraties.
Niettemin is bij de ontwikkeling van het begrippenapparaat en bij de verdere opzet
van de WPR wel in de eerste plaats gedacht aan situaties waarin op een geordende
en systematische wijze met persoonsgegevens wordt omgegaan. Dit is gebeurd
omdat juist hierdoor de behoefte aan een wettelijke regeling is ontstaan en omdat
een systematische opslag en verwerking van persoonsgegevens zich het meest
effectief aan regels laat binden. 56
Via deze gedachtengang bevat het begrip 'persoonsregistratie' een tweetal criteria
waaraan moet zijn voldaan, wil de WPR er op van toepassing zijn. Ten eerste
moet sprake zijn van een samenhangende verzameling van persoonsgegevens en ten
tweede van systematische toegankelijkheid daarvan. Van geautomatiseerde gegevensverzamelingen wordt in het algemeen aangenomen dat zij per definitie
systematisch toegankelijk zijn.57 Bij niet-geautomatiseerde gegevensverzamelingen
gaat het er om of zij met het oog op een doeltreffende raadpleging van de daarin
voorkomende persoonsgegevens systematisch zijn aangelegd. Bepalend daarvoor is

51 Kamerstukken H, 1986-1987,19 095, nr. 6, p 19.
52 D.K. Aanen, W.P. Rijksen, Het medisch dossier onder de Wet persoonsregistraties. Het Ziekenhuis

1990, nr. 3, p. 80-81.

53 J.M.A. Berta'ens, De ontwikkeling van het begrip persoonsregistratie. Computerrecht 1989/2, p. 69.
54 In wetsvoorstel 17207.
55 In wetsvoorstel 19095.
56 Kamerstukken /4 1986-1987, 19095, nr. 6, p 18
51 Kamerstukken II, 1984-1985,19 095, nr. 3, p. 17; Kamerstukken 1, 1987-1988,19 095, nr. 2b, p. 4.
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de structuur van de gegevensverzameling welke kan worden gevonden in het met
het doel van de registratie verband houdende patroon van opslag en verwerking.
Met dit criterium wordt voorkomen dat de WPR van toepassing zou zijn op
handmatige verzamelingen waarop zij niet is toegesneden. De WPR bevat immers
voor de houder van een persoonsregistratie de verplichting om de nodige voorzieningen te treffen teneinde aan de wettelijke vereisten te voldoen. Dit zal bij
ongestructureerde gegevensverzamelingen in het algemeen niet eenvoudig zijn.
Medische dossiers zullen veetal systematisch toegankelijk zijn, hetgeen immers
noodzakelijk mag worden geacht voor een goede hulpverlening. Aldus kan een
medisch dossier in een ziekenhuis binnen korte tijd beschikbaar zijn
voor de
hulpverlener.58 Veel medische dossiers zijn in volgorde van geboortedatum
opgeborgen, of zijn door een geautomatiseerd indexsysteem via meerdere ingangen
toegankelijk. In het laatste geval is sprake van een gemengde persoonsregistratie,
waarop de WPR van toepassing is.59 Zelfs gegevensbestanden die slechts
alfabetisch-lexicografisch zijn geordend, worden als persoonsregistratie aangemerkt wanneer de inhoud van de verschillende dossiers een zelfde structuur heeft.60
Dit geldt in elk geval voor kaartsystemen zoals de 'groene kaarten'61 van huisartsen
en gegevensverzamelingen die in hoofdzaak uit voorgedrukte formulieren bestaan.
Persoonlijke werkaantekeningen van de hulpverlener zullen wel in een medisch
dossier zijn opgenomen, maar maken daarvan geen deel uit.62 Voor de vraag of de
WPR van toepassing is op gegevensverzamelingen die tevens persoonlijke
werkaantekeningen bevatten, is echter van belang of de registratie zelf - en niet de
aantekeningen - naar zijn aard voor persoonlijk gebruik is bestemd.63

In de model-privacyreglementen van de NRV wordt geen onderscheid gemaakt
tussen wel en niet geautomatiseerde gegevensverzamelingen. Er wordt uitgegaan
van de vooronderstelling dat medische persoonsgegevens op systematische
wijze
zijn gegroepeerd en toegankelijk gemaakt met het oogmerk deze ten behoeve van

58 F M.M. Helmer, Wet persoonsregistraties. Het Ziekenhuis, 1990, nr. 3 (15 februari 1990), p 82.
Vgl. in dit verband behalve de eerder genoemde uitspraak van de Rb. Utrecht, 12 mei 1993, inzake de
dossiers van de Raad voor de Kinderbescherming, ook: Rb. Arnhem, Eindbeschikking d.d. 7 februari
1995, rekestnr. 3923/1992, Computerrecht 1995/3, pp. 124 e.v., m.nt. J.M.A. Berkvens, waarin een
combinatie van een verzameling ordners met het gebruikte tekstverwerkingsprogramma WordPerfect
tot de conclusie leidde dat sprake was van een persoonsregistratie in de zin van de Wet politieregisters,
mede gelet op de omstandigheid dat het tekstverwerkingsprogramma over een zoekfunctie beschikte,
waarmee binnen de opgeslagen bestanden op persoons-identificerende trehoorden kon worden
gezocht. Het Hofconcludeerde daarentegen in hoger beroep dat de aanwezigheid van mutatieverslagen
op een tekstverwerker niet de mogelijkheid biedt om op doeltreffende wijze de gegevensverzameling in
de ordners te raadplegen, zodat aan het vereiste van systematische toegankelijkheid niet werd voldaan
en er derhalve geen sprake kon zon van een persoonsregistratie. Het Hof vernietigde daarmee de
beschikking van de rechtbank. Zie Gerechtshof Amhem, 16 januari 1996, Computerrecht 1996/2, pp
68-71, m.nt. J.M.A. Berkvens.
60 Kamerstukken U, 1986-1987,19 095, nr. 6, p. 19.
61 De 'groene kaart' van de huisarts bevat een chronologisch overzicht van consulten waarop gegevens
staan vermeld volgens de SOEP-codering: subjectief, objectief, evaluatie, plan.
62 Kamerstukken 1/, 1990-1991,21 561, nr. 6, p. 44.
63 Gelet op art. 2 WPR.
59
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de zorgverlening, en de evaluatie en financiering daarvan, te kunnen raadplegen.

De NRV is van mening dat conventionele medische dossiers en kaartenbestanden
ook onder de privacy beschermende regels dienen te vallen.64 Zoals gezegd is deze
opvatting ook te vinden in de EU-privacyrichtlijn. Overigens valt in het algemeen
te verwachten dat na verloop van tijd slechts geautomatiseerde medische dossiers
in de medische praktijk worden gebruikt en nauwelijks nog handmatige dossierverzamelingen. Derhalve zal mijns inziens op termijn in de meeste gevallen van
een 'persoonsregistratie' sprake zijn.

Gebruik
Hierboven is reeds geconstateerd dat het ontbreken van een gebruiksbestemming
nog niet wil zeggen dat een gegevensbestand niet als persoonsregistratie kan
worden aangemerkt. De memorie van toelichting bij de WPR zegt hierover:
- Niet is van belang of de verzameling daadwerketijk wordt gebruikt. Een aangeleg-

de verzameling van persoonsgegevens kan. ook indien niet daadwerkelijk in
gebruik, een bedreiging betekenen voor de persoonlijke levenssfeer en zal daarom
onder het bereik van de wet moeten worden begrepen."

Dit is in overeenstemming met art. 2 Verdrag van Straatsburg, dat bepaalt dat de
aanleg en het gebruik van persoonsregistraties, ongeacht de wijze waarop en de
vorm waarin zij worden gevoerd, van de nodige waarborgen moeten zijn voorzien.
Aan de hand van het vorenstaande kan voorts worden vastgesteld dat in de WPR de
nadruk is gelegd op de aanwezigheid van persoonsgegevens en niet zozeer op het
gebruik dat ervan wordt gemaakt. Deze accentuering van de technologie-alhankelijke opslag van persoonsgegevens kan tot inconsequenties leiden, bijvoorbeeld
wanneer DNA-gegevens zijn verzameld. Deze kunnen gelijktijdig betrekking
hebben op meer dan 66n persoon. Dat heeft tot gevolg dat DNA-gegevens die van
een bepaalde persoon worden vastgelegd ook tot een andere persoon kunnen
worden herleid en ook over deze persoon informatie bevat. Zoals we hierboven
zagen vermeldt de toelichting op de WPR dat als regel niet het gebruik van
gegevens bepalend is voor de vraag of de WPR van toepassing is, maar de aanwezigheid van tot verschillende personen herleidbare gegevens. Dit zou met zich
meebrengen dat DNA-gegevens per definitie moeten worden aangemerkt als
persoonsgegevens van meer dan een persoon. Deze consequentie wordt evenwel
niet getrokken, ook niet in de WPR-discussie in de Eerste Kamer over genetische
gegevens.65 Hoewel uitzonderingen op deze regel niet ondenkbaar zijn, komt het

64 NRN, Model-privacyreglementen ten behoeve van persoonsregistraties gehouden door instellingen en
individuele beroepsbeoe#naren in de gezondheidszorg. Zoetermeer, publicatie 18/'95. Ook opgenomen in O.F.C. van der Leer e.a. (red.), hoofdstuk D.4.1. en D.4 2.
65 Zie Kamerstukken I, 1988-1989, 19 095, nr. 364 p. 16 e.v.: "Het feit dat bepaalde gegevens van de
den van belang kunnen zijn voor de behandeling of beoordeling van een ander, neemt niet weg dat de
bewuste gegevens voor de toepassing van de voorgestelde regeling in beginsel beschouwd moeten
worden als persoonsgegevens van degene op wie die gegcvcns betrekking hebben." Anders: Registra-

HOOFDSTUK 5

136

de technologie aan zijn gelopen. Zowel
de informatietechnologie als de medische technologie lijken aan te tonen dat een
wettelijke regeling die zich concentreert op de opslag van (medische) persoonsgegevens gedoemd is al snel achterhaald te zijn. Het ware wellicht beter de werking
van privacywetgeving meer te richten op de vraag of die gegevens worden gebruikt

mij voor dat wij hier tegen de grenzen van

op een persoonsgerichte wijze.66
Veelal, zo wordt aangenomen,67 zal de aanleg van een persoonsregistratie ook een
gebruiksbestemming vooronderstellen. Gegevensverzamelingen kunnen daarentegen hun gebruiksbestemming weer verliezen, terwijl die nog wel op een elektronische gegevensdrager bestaan. Dergelijke registraties dienen alsdan te worden
opgeheven op grond van art. 4 en 5, eerste lid, en art. 18, eerste en tweede lid,
van de WPR.63 Soms zal dat echter technisch onmogelijk zijn doordat de programmatuur daartoe ontbreekt of de gegevens op een niet muteerbare gegevensdrager

zijn opgeslagen dan wel op grond van een wettelijk voorschrift bijvoorbeeld in de
belastingwetgeving, niet is toegestaan. Er zal in dergelijke omstandigheden nog
moeilijk gesproken kunnen worden van het langs geautomatiseerde weg voeren van
een gegevensverzameling, zodat deze niet langer als persoonsregistratie kan
worden aangemerkt.

5.3.1.3 Houder
Houder van een persoonsregistratie is "degene die de zeggenschap daarover
heeft", hetgeen betekent dat deze bevoegd is het doel, de inhoud en het gebruik
van die registratie te bepalen en beslist over de aanleg en de be8indiging daarvan,
alsmede over verzoeken tot inzage, correctie en verwijdering van daarin opgenomen persoonsgegevens.69 Een soortgelijke omschrijving van controller of the #le
vinden we in art. 2, sub d, Verdrag van Straatsburg. Uit dat verdrag vloeit tevens
voort dat zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon houder van een
persoonsregistratie kunnen zijn. In de particuliere sector is de rechtspersoon die
een persoonsregistratie onder zich heeft veelal de houder. In de (semi) publieke
sector is dat veelal het orgaan voor wiens taakuitoefening de persoonsregistratie
functioneert of een orgaan aan wie het voeren van een persoonsregistratie bij wet
70
Een privaatrechtelijke rechtspersoon met een
uitdrukkelijk is opgedragen.

fiekamer, Gegeven: de genen. Morele en juridische aspecten van het gebruik van genetische gegevens.
Den Haag: Registratiekamer 1996, p. 11.
66 Vgl. mijn fundamentele beginselen voor een behoorlijk gebruik van medische persoonsgegevens in

hoofdstuk 9 van dit bock

67 Vgl. J M.A. Berkvens, a w 1989, p 71.
68 Kamerstukken 1. 1988-1989,19 095, nr. 364 p 6
69 Kamerstukken Ii, 1984-1985,19 095 nr. 3, p. 35 en Kamerstukken 11, 1986-1987,19 095, nr. 6, p. 42
Zie over dc begrippen 'houder' en 'bewerker' ook: J.M.A. Berkvens, De Wet persoonsregistraties, in:
J.M.A. Berkvens, J.E.J. Prins (red.), a. w. 1994, pp 100-102.
70 Zie echter de uitspraak van de Voorz. Afd. Rechtspraak, 9 augustus 1993, KG 1993, 319 (inzage
adoptiedossier). waarin de Raad voor de Kinderbescherming niet als overheidsorgaan in de zin van art
1 WOB werd aangemerkt, maar werd geacht te werken onder de verantwoordelijkheid van de Minister
van Justitie, die in casu alsnog diende te beslissen op een bezwaarschrift van een adoptief-moeder
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publiekrechtelijke taak kan de bestuursbevoegdheid toekennen aan een bepaald
orgaan. In dat geval is dat orgaan de houder en niet de rechtspersoon zelf. Deze
situatie komt met name voor bij de als zodanig aangewezen instellingen en voorzie71
ningen voor onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.
Het voeren van een patientenadministratie wordt in de praktijk gezien als een
uitvloeisel van de eigenlijke taak van het ziekenhuis, zodat zij in het maatschappelijk verkeer ook als houder daarvan kan worden aangemerkt.72 De civielrechtelijke
aansprakelijkheid rust dan op de rechtspersoonlijkheid bezittende instelling, veelal
een stichting. Voor de toekenning van het houderschap wordt in de praktijk geen
onderscheid gemaakt tussen het bestuur van de rechtspersoon en de rechtspersoon
zelf. 73

In de regel wordt als houder aangemerkt degene die de activiteiten verricht ten
dienste waarvan de registratie is aangelegd. Meestal ligt aan een persoonsregistratie een bestaande rechtsverhouding tussen houder en geregistreerden ten grondslag,
zoals een behandelingsovereenkomst tussen een ziekenhuis of een individuele
zorgverlener en een patient. Deze verhouding is mede van invloed op het doel en
de werking van de persoonsregistratie. Het begrip houder is dus vooral een
functioneel begrip. Zoals uit de voorbeelden hieronder blijkt, is het in de praktijk
niet altijd eenvoudig om de houder van een persoonsregistratie aan te wijzen.
Ook het begrip 'organisatie van de houder' levert in de praktijk problemen op. In
de literatuur wordt het verschillend uitgelegd. In de enge uitleg leidt het ertoe dat
het verstrekken van persoonsgegevens aan een andere rechtspersoon binnen
bijvoorbeeld een samenwerkingsverband als een verstrekking aan een derde wordt
beschouwd.74 Een ruimere functionele opvatting van het begrip leidt ertoe dat de
functionele verbondenheid en het doel van de betreffende persoonsregistratie
bepalend zijn.75 De keuze voor de ene of de andere opvatting heeft onder meer tot
gevolg dat het regime van art. 11 of dat van art. 6 WPR van toepassing is en dat in
de enge opvatting eerder de protocolplicht bij derdenverstrekking geldt. In de EUprivacyrichtlijn is het onderscheid tussen interne en externe gegevensverstrekking
evenwel vervallen door de ruime invulling van het begrip 'verwerking van persoonsgegevens'. In de praktijk wordt met betrekking tot medische persoonsgegevens de verstrekking daarvan bovendien bepaald door de reikwijdte van het
medisch beroepsgeheim. Mede op basis van art. 7:457, tweede lid, BW kan voor
die gevallen mijns inziens veelal voor een functionele opvatting worden geopteerd.
Het bestuur van een ziekenhuis is verantwoordelijk voor een goede informatievoorziening, het goed functioneren van het ziekenhuis-informatiesysteem, het

gericht tegen het verzoek van de geadopteerde tot inzage in het adoptiedossier van de Raad.
71 Vgl. art. 17 WPR en het daarop gebaseerde Afbakeningsbesluit (Besluit van 19 december 1989, Stb
569, houdende uitvoering van artikel 17, onder b en c, van de Wet persoonsregistraties).
71 Kamerstukken 1, 1987-1988,19 095, nr. 2b, p 8
13 Kamerstukken 1, 1988-1989,19 095 nr. 364 p. 1 1.
74 G. Overkleeft-Verburg, a w. 1995, p 478.
75 Vgl. B.J. Boswinkel, De registratie-eenheid; de eerstvolgende aanvulling op de WPR? Computerrecht
1991/4, p. 182.
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beheer en de archivering van medische dossiers, et cetera. In beginsel zal het
bestuur of de directie van het ziekenhuis optreden als houder. Zelfstandig werkende specialisten, die geen gebruik maken van het ziekenhuis-informatiesysteem
maar zelf medische dossiers aanleggen voor hun patienten, zijn houder van hun
76
eigen persoonsregistraties.
Gemeentelijke Geneeskundige Diensten maken deel uit van het gemeentelijk overheidsapparaat waarvoor het college van B&W de verantwoordelijkheid draagt. De
registratie van de GGD heeft in de praktijk echter een zelfstandig karakter en staat
in functionele zin ver af van het bestuurscollege. Een geregistreerde zal zich eerder
tot het hoofd van de dienst wenden, dan tot de wethouder. In het maatschappelijk
verkeer moet dan ook (het hoofd van) de betrokken instantie als houder van de
persoonsregistratie worden aangemerkt.77 Twee constructies zijn derhalve mogelijk: het hoofd van dienst wordt aangesteld als houder of het hoofd van dienst
wordt aangesteld als beheerder en B&W zijn formeel houder. De eerstgenoemde
constructie wordt in de praktijk het meest toegepast. Dit is ook het geval in andere
situaties waarin de verhoudingen van publiekrechtelijke aard zijn, zoals in die van
een gemeentelijk of provinciaal ziekenhuis of een rijksinrichting. De civielrechte-

lijke aansprakelijkheid blijft bij

de gemeente, de provincie of het

rijk liggen.

78

In het geval van een bedrijfsgezondheidsdienst is het eveneens wenselijk dat het
hoofd van die dienst (de bedrijfsarts) als houder van de persoonsregistratie wordt
aangemerkt. Hier conflicteert immers het medisch beroepsgeheim van de arts met
diens positie als werknemer van het bedrijf. De leiding van het bedrijf zou hem
daardoor kunnen dwingen bepaalde gegevens te verstrekken, die onder de geheimhoudingsplicht vallen. Door het hoofd van de bedrijfsgezondheidsdienst houder te
maken, kan hij de bedrijfsleiding de wettelijke beperkingen van kennisneming en
verkrijging van gegevens tegenwerpen. Omdat dit tot gevolg heeft dat het betrokken hoofd als houder volledig aansprakelijk gesteld kan worden, is het noodzakelijk daaromtrent goede afspraken te maken tussen het hoofd en de leiding van het
bedrijf. Afgesproken kan worden dat de houder niet kan worden aangesproken op
grond van art . 9 WPR, en derhalve niet in zijn priv6-vermogen kan worden
geraakt, maar dat het bedrijf waarvoor hij werkt voor eventueel te betalen schadevergoedingen opdraait. Voor de geregistreerde betekent dit dat de aansprakelijkheid daar gelegd kan worden, waar die (vermoedelijk) het meeste verhaal biedt: bij
79
de rechtspersoon.
De gehele registratie of een deel daarvan kan, in ondergeschiktheid aan de houder,
in feitelijk beheer zijn van een ander binnen de organisatie van de houder. De
feitelijk beheerder is dan bijvoorbeeld een afdeling die in het bijzonder verantwoordelijk is voor het bijhouden van de registratie of afdelingen die daarmee in de

76 O.F.C. van der Leer e.a. (red.), a. w. hoofdstuk Algemeen-Begrippenkader, p. 9.
77 Idem; zie ook Kamerstukken L 1987-1988,19 095, nr. 2b, p. 8.
78 0 F.C van der Leer e.a. (red.), a w. hoofdstuk Algemeen-Begrippenkader, p. 10.
79 Vgl. B.J. Boswinkel, a.w. 1991, p. 181; Kamerstukken L 1987-1988,19095, nr. 2b, p. 9.
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praktijk moeten werken. Ook een buiten de organisatie van de houder staande
bewerker kan het feitelijk beheer voeren.
Naast het feitelijk beheer wordt ook het element feitelijke zorg voor de inhoud van
de registratie onderscheiden. Zeggenschap over een persoonsregistratie en zeggenschap over de daarin opgenomen persoonsgegevens kunnen immers uiteenlopen.

Dit doet zich ook voor in een ziekenhuis. De houder zal dan bijvoorbeeld in
verband met de correctie van gegevens, een beroep moeten doen op de met de
feitelijke zorg voor de persoonsgegevens belaste participanten, in casu de individuele zorgverleners. Ook bij registraties waaraan verschillende organisaties deelnemen, kan het voorkomen dat er 6tn gemeenschappelijke houder is, terwijl de
deelnemende organisaties toch elk voor een deel verantwoordelijk blijven voor de
in die registratie op te nemen gegevens. De interne bevoegdhedenverdeling zal in
dergelijke gevallen in het reglement of meldingsformulier tot uitdrukking zijn
gebracht.80

Binnen de gezondheidszorg komen samenwerkingsverbanden voor tussen ziekenhuizen (waarbij ook andersoortige instellingen, zoals laboratoria en verpleeghuizen, aangesloten kunnen zijn) en samenwerkingsverbanden van huisartsen en
apothekers die van een gezamenlijke persoonsregistratie gebruik maken. Alle bij
een dergelijk samenwerkingsverband aangesloten instellingen en beroepsbeoefenaren kunnen de gegevens opvragen van pati8nten die bij hen in behandeling zijn.
Algemene gegevens, zoals adresgegevens, kunnen in die gevallen door elke
aangesloten instelling gemuteerd worden, terwijl medische gegevens uitsluitend
door de behandelende arts(en) mogen worden bewerkt. Bij de patientbehandeling
kan een instelling derhalve gebruik maken van pati8ntgegevens die in een andere
instelling zijn vastgelegd. Hierdoor kan onduidelijk zijn wie houder is van dergelijke persoonsregistraties.w Het samenwerkingsverband kan bijvoorbeeld de stichting
of coOperatie als rechtsvorm hebben en tevens houder zijn van een persoonsregistratie, zoals een gemeenschappelijke registratie van persoons- en identificatiegegevens van pati8nten. Ook een in de stichtingsvorm gegoten groepspraktijk van
enkele huisartsen, een apotheker en eventuele andere zorgverleners, kan het
houderschap leggen bij de rechtspersoon, waarvan de praktijkleden het bestuur
vormen.82 In hoofdstuk 3 zagen we dat het begrip houder vervaagt onder invloed
van economische en politiek-bestuurlijke factoren. Ook binnen de gezondheidszorg
kunnen deze factoren leiden tot het ontstaan van virtuele organisaties. 83

80 Kamerstukken H, 1986-1987,19 095, nr. 6, p. 43.
81 NRV, Rapport ervaringen met NRF model-privacyreglementen. Zoetermeer, publicatie 7/90, p. 19.
Zie over het houderschap bij samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen ook J.M.A. Berkvens, a.w.
1994, pp. 100-101 en Kamerstukken II, 1986-1987, 19 095, nr. 6, alwaar met betrekking tot het
houderschap in geinstitutionaliseerde samenwerkingsverbanden twee mogelijke varianten worden
onderscheiden, te weten (1) de ziekenhuisconstructie en (2) de keuze tussen een afzonderlijk houderschap per deelregistratie ofeen gezamenlijk houderschap voor de gehele persoonsregistratie. Vgl. ook
G. Overkleeft-Verburg, a. w. 1995, p. 460.
82 O.F.C. van der Leer e.a (red.), a w. hoofdstuk Algemeen-Begrippenkader, pp. 10-11.
83 Vgl. C. Verhoef, Computemetwerken in de gezondheidszorg. Naar een virtuele organisatic. Medisch
Contact 1995, nr. 6 (10 februari 1995), pp. 181-182.
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Het kan voorkomen dat verschillende registraties geheel of gedeeltelijk zijn geYntegreerd, zonder dat daarbij 66n gemeenschappelijke houder valt aan te wijzen.
Mede afhankelijk van het doel en de aard van die registraties en de wijze waarop
de zeggenschap daarover is geregeld, kan dan worden besloten tot een afzonderlijk
houderschap per (deel)registratie of tot 6tn registratie met een gezamenlijk
houderschap. De laatste mogelijkheid behoort in de optiek van de WPR tot de
uitzonderingen. Indien de zeggenschap over een registratie echter door meerdere
houders gezamenlijk wordt uitgeoefend, zullen zij in de regel ook ieder voor het
geheel aansprakelijk zijn voor gedragingen die in strijd zijn met de wet.84
In het Besluit genormeerde vrijstelling komt voorts het begrip 'houder voor een
derde' voor. Daarmee wordt gedoeld op afzonderlijke ondernemingen of instellingen waaraan de administratie is uitbesteed. Wanneer deze over de feitelijke
zeggenschap beschikt, is sprake van een houder voor een derde. Een dergelijke
onderneming of instelling heeft aldus ook een eigen belang bij het houden van de
registratie. Daaraan doet niet af dat dit eigen belang in niet onbelangrijke mate
wordt medebepaald door het belang van de opdrachtgevers. Het tweede lid van art.
14 BGV bepaalt dat deze houder er voor dient te zorgen dat, wanneer verschillende
registraties worden gevoerd welke vallen onder een van de omschrijvingen van art.
2 tot en met 13 van het BGV, deze zowel naar gelang de soort van de registratie
als naar gelang degene ten behoeve van wie als houder wordt opgetreden, logisch
gescheiden worden gehouden. Gegevensverkeer tussen de verschillende, gescheiden persoonsregistraties dient dan te verlopen volgens de regels van derdenverstrekking. 85

5.3.1.4 Bewerker
De WPR omschrijft de bewerker in art. 1 als: "degene die het geheel of een
gedeelte van de apparatuur onder zich heeft, waarmee een persoonsregistratie
waarvan hij niet de houder is, wordt gevoerd". Deze omschrijving heeft tot gevolg
dat een persoon of organisatie die een handmatige persoonsregistratie bewerkt,
waarbij geen apparatuur wordt gebruikt, niet als bewerker kan worden beschouwd.
Men kan zich ook afvragen of het elektronisch vervoer van bestanden met persoonsgegevens, bijvoorbeeld via e-mail of EDI86 een vorm van bewerking is.
Iemand die een e-mail faciliteit aanbiedt, is geen bewerker van de persoonsregistraties die via dat systeem worden getransporteerd. Het transporteren van
dergelijke informatie wordt niet gezien als het 'voeren van een geautomatiseerde
persoonsregistratie' in de zin van de WPR. Ook de transporteur van een mpe met
persoonsgegevens wordt geen houder van een persoonsregistratie. Het lijkt logisch

84 J.M.A. Berkvens e.a (red.), Leidraad I.Art. 1.Com.-70.
85

86

Artikelsgewijze toelichting bij art. 14 BGV, ook gepubliceerd in O.F.C. van der Leer e.a (red.),
hoofdstuk E.1.7., pp. 53-54.
Een ziekenhuis kan bijvoorbeeld via EDI-berichten gegevens over de zorgverzekering van een patient
ophalen uit de persoonsregistratie van de zorgverzekeraar en vervolgens een elektronisch opnamebericht aan de zorgverzekeraar versturen. Zie over de juridische kwalificatie van houder en bewerker bij
EDI: R.E. van Esch, a. w. 1994, pp. 290-294.
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de transporteur niet als bewerker te beschouwen omdat voor hem niet zonder meer
kenbaar is dat de bestanden daadwerkelijk persoonsgegevens bevatten, zodat ook
niet kan worden gezegd dat deze een persoonsregistratie voert.87 Wanneer niet kan
worden geconcludeerd dat een houder persoonsgegevens aan een bewerker heeft
verstrekt, dan gelden in beginsel de regels voor de verstrekking van persoonsgege88

vens aan derden.
Met het begrip bewerker wordt bijvoorbeeld het servicebureau of rekencentrum
bedoeld, dat voor de persoonsregistratie van een ander apparatuur ter beschikking
stelt of met betrekking tot die registratie bepaalde diensten verleent. De bewerker
is naast de houder verantwoordelijk voor de naleving van bepaalde voorschriften

uit de WPR. Tevens is hij evenals de houder strafbaar bij overtreding van art. 50,
eerste lid, onder a, WPR.89
De houder kan het feitelijk beheer over een of meer persoonsregistraties uitbesteden. Delegeert hij dat aan een functionaris binnen de organisatie van de houder,
dan is deze geen bewerker maar beheerder van de persoonsregistratie(s). Een
medische administrateur van een instelling of hoofden van afdelingen of diensten

waarbinnen de registraties geheel of gedeeltelijk functioneel zijn ondergebracht zijn
voorbeelden van functionarissen die als beheerders kunnen zijn aangewezen.
Afhankelijk van de structuur van de organisatie kan het beheer ook worden
opgedragen aan personen die buiten de instelling of dienst werkzaam zijn. Dit doet
zich voor wanneer de registratie zich geheel of gedeeltelijk buiten de instelling
bevindt, zoals bij het kruiswerk en maatschappelijke dienstverlening.w
Heeft de houder het feitelijk beheer uitbesteed aan een zelfstandige rechtspersoon
die niet tot de organisatie van de houder behoort, dan is deze laatste als bewerker
in de zin van de WPR aan te merken. Ook een rechtspersoonlijkheid bezittende
automatiseringsafdeling waaraan het feitelijk beheer is overgedragen, wordt als
bewerker aangemerkt. Maakt een dergelijk rekencentrum echter deel uit van de
organisatie, dan is deze geen bewerker maar beheerder. Een bewerker behoort dus
in geen geval tot de organisatie van de houder. Zoals we zagen in § 4.5 in dit

boek, kan de medische praktijk de financiele afhandeling van een geneeskundigebehandelingsovereenkomst overlaten aan bijvoorbeeld een administratiekantoor,
een incassobureau of aan een factoringbedrijf. Wanneer daarbij geen bewerkerschap kan worden aangenomen, zal veelal sprake zijn van derdenverstrekking van
medische persoonsgegevens.

87 Vgl. J.M.A Berkvens, a w 1994, p. 102.
88 Tenzij bijvoorbeeld sprake is van cen bewerker die als 'houder voor een ander' moet worden
2
aangemerkt, zoals bedoeld in art. 14 Besluit genormeerde vrijstelling (Besluit van januari 1990, Stb

16, houdende aanwijzing van persoonsregistraties waarop de artikelen 19, 24 en 15 van de Wet
persoonsregistraties niet van toepassing zijn)
89 Kamerstukken //, 1984-1985,19095, nr. 3, p. 35.
90 Vgl. Kamerstukken 11, 1986-1987, 19 095, nr. 6, p. 43; de artikelsgewijze toelichting bij de NRV
model-privacyreglementen, in: O.F.C. van der Leer e.a. (red.) a. w. hoofdstuk D.4.1., pp. 37-38. J.M.A.
Berkvens e.a. (red.), Leidraad 1.Art. 1.Com.-98-99
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De houder is in alle gevallen verantwoordelijk voor het functioneren van zijn
registraties. Hij doet er verstandig aan met de bewerker een bewerkerscontract af
te sluiten. Daarin kunnen onder andere afspraken worden gemaakt omtrent de
beveiliging van gegevens tegen ongeautoriseerde activiteiten en omtrent de opzet
van het systeem, waardoor het mogelijk moet zijn om geregistreerden in kennis te
stellen van eerste opname in de registratie of inzage te verschaffen in de gegevens.
Het contractueel maken van afspraken is evenzeer verstandig, indien voor het
beheer gebruik wordt gemaakt van time-sharing faciliteiten. Daarvan is sprake
wanneer de houder geheugencapaciteit of computertijd huurt van een servicebureau. Alle computerfaciliteiten worden dan benut via een terminal die bij de houder
zelf staat. Het servicebureau zal in zo'n geval slechts de zorg hebben dat de
gebruiker (i.c. de houder) andere gebruikers niet hindert. Implementeert een
gebruiker in zo'n situatie een nieuwe persoonsregistratie op de computer, dan
wordt het servicebureau, zonder het zelf te weten, bewerker van die nieuwe
registratie. Ze is op dat moment immers degene die het gedeelte van de apparatuur
onder zich heeft, waarmee een persoonsregistratie, waarvan zij niet de houder is,
wordt gevoerd.
Is een bewerker gevestigd in het buitenland, dan is ex art. 47 de WPR onverkort
van toepassing op de in Nederland gevestigde houder en diens activiteiten. De
Registratiekamer kan zich voor feitelijke informatie wenden tot de buitenlandse
autoriteit die ingevolge art. 13 van het Verdrag van Straatsburg tot administratieve
bijstand is gehouden.
Het verstrekken van gegevens door een houder aan een bewerker is geen
derdenverstrekking in de zin van de WPR. Derhalve gelden evenmin een protocolplicht of andere voorwaarden genoemd in art. 11 WPR. Anders is dit in het geval
een ziekenhuis een persoonsregistratie in eigen beheer voert en daaruit periodiek
gegevens verstrekt aan de SIG. De SIG verwerkt deze gegevens tot landelijke en
regionale statistieken. De aldus verstrekte gegevens worden door de SIG opgenomen in een nieuwe registratie waarvan zij zelf houder wordt. 91

5.3.1.5 Overige begripsbepalingen
De WPR definieert niet wie naast houder of bewerker gebruiker van een
persoonsregistratie kan zijn. De NRV doet dat wel, als volgt: "degene die geautoriseerd is gegevens in de persoonsregistratie in te voeren en/of te muteren, dan wel
van enigerlei uitvoer van de persoonsregistratie kennis te nemen".m Gebruiker van
het medisch dossier is de behandelend arts, van het verpleegkundig dossier de
verpleegkundige, van de laboratoriumgegevens het laboratoriumhoofd et cetera.
Deze hulpverleners zijn primair verantwoordelijk voor een deel van de vastlegging
van persoonsgegevens in de persoonsregistratie en kunnen worden gehouden aan
hun geheimhoudingsplicht. Zij kunnen echter, binnen de grenzen van hun zwijg-

91 O.F.C van der Leer e.a. (red.), a w. hoofdstuk Algemeen-Begrippenkader, p. 12.
92 Vgl. de toelichting op de NRV model-privacyreglementen, in: O.F.C van der Leer c.a. (red ), a w
hoofdstuk D 4.1., p. 38 en D.4.2, p. 36.
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plicht, ook andere gebruikers, zoals waarnemers, co-assistenten, doktersassistenten, autoriseren persoonsgegevens te raadplegen of te muteren. Deze functionarissen moeten wel in de toegangsregeling in het reglement worden vermeld, met de
gegevens waartoe zij toegang hebben. In een solopraktijk is de houder van de
persoonsregistratie tevens gebruiker. In instellingen zal de houder (de directie) dat
in beginsel niet zijn.
Wie volgens de definitie van de NRV kennisneemt van de inhoud van een persoonsregistratie kan als ontvanger van persoonsgegevens worden aangemerkt. In
art. 2, sub g, van de EU-privacyrichtlijn wordt daarvan de volgende omschrijving

gegeven: de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig
ander lichaam aan wie, respectievelijk waaraan de gegevens worden meegedeeld,
ongeacht of het al dan niet een derde betreft. Instanties waaraan gegevens kunnen
worden meegedeeld in het kader van een bijzondere onderzoeksopdracht worden
door de richtlijn niet beschouwd als ontvangers.
Evenmin geeft de WPR een omschrijving van het begrip 'geregistreerde'. Volgens
de definitie uit de NRV model-privacyreglementen is dat "degene over wie
persoonsgegevens in de persoonsregistratie zijn opgenomen".93 Naast patient,
client of verzekerde, kan deze omschrijving ook van toepassing zijn op partners,
kinderen en andere familieleden. Deze personen genieten in beginsel dezelfde
bescherming. De rechten van geregistreerden kunnen in bepaalde gevallen worden
uitgeoefend door een wettelijke vertegenwoordiger. In plaats van de term 'geregistreerde' hanteert de EU-privacyrichtlijn de aanduiding 'betrokkene'. Daaronder
wordt volgens art. 2, sub a, verstaan: een geYdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon. Als identificeerbaar beschouwt de richtlijn een persoon die
direct of indirect kan worden geYdentificeerd, met name aan de hand van een
identificatienummer of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn

voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of
sociale identiteit.
De WPR omschrijft voorts nog de begrippen: 'verstrekken van gegevens uit een
persoonsregistratie', 'verstrekken van gegevens aan een derde' en 'gedragscode'.
Deze begrippen komen bij de inhoudelijke beschrijving verderop in dit hoofdstuk
aan de orde.

5.3.2 Toepassing

art. 2
1. Deze wet is niet van toepassing op:
a. persoonsregistraties die naar hun aard voor persoonlijk of huiselijk gebruik bestemd zijn;
b. persoonsregistraties die uitsluitend ten dienste staan van de openbare informatievoorziening door
pers, radio of televisie;
c. boeken en andere schriftelijke publicaties, alsmede catalogiseringen daarvan;

93 Idem, D.4.1., p. 37 en D.4.2., p. 35.
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d. persoonsregistraties die berusten in een archiefbewaarplaats als bedoeld in de Archiefwet 1962 (Stb.
313).M
2. Deze wet is niet van toepassing op openbare registers die bij de wet zijn ingesteld.
3. Deze Wet is niet van toepassing op:
a. persoonsregistraties, gehouden bij of ten behoeve van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, bedoeld
in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten;
b. persoonsregistraties, aangelegd ten dienste van de uitvoering van de politietaak, omschreven in art. 2
van de Politiewet 1993;
c. persoonsregistraties, gehouden ter uitvoering van de Kieswet;
d. persoonsregistraties, gehouden ingevolge de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
(Stb. 1994, 494).

Zoals volgt uit de begrippendefinities van de WPR heeft deze geen betrekking op
registraties van gegevens omtrent rechtspersonen, noch op registraties waarin geen
tot individuele personen herleidbare gegevens zijn opgenomen. In art. 2 WPR
worden drie categorieen van persoonsregistraties opgesomd waarop de WPR
evenmin van toepassing is. De werkingssfeer van de WPR is hierdoor afgebakend:
(a) in samenhang met de relevantie van de registratie, (b) in relatie tot de vrijheid
van meningsuiting, (c) in verband met de gebruikte informatiedrager en (d) ten
opzichte van andere wetten.
Persoonsregistraties die naar hun aard voor persoonlijk of huiselijk gebruik zijn
bestemd, zijn volgens de memorie van toelichting in het algemeen onvoldoende
relevant om daarop het regime van de WPR van toepassing te laten Zijn.95 Persoonsregistraties voor huiselijk gebruik zijn bijvoorbeeld verjaardagskalenders,
persoonlijke telefoonlijstjes, lijstjes met persoonsgegevens die binnen en ten
behoeve van leefeenheden, zoals een gezin, worden gebruikt et cetera. Naar hun
aard voor persoonlijk gebruik bestemd zijn zakagenda's en persoonlijke
werkaantekeningen die de houder niet aan anderen, en evenmin aan zijn opvolger
in die functie, ter beschikking pleegt te stellen. Ook wanneer dergelijke gegevens
met behulp van een computer worden opgeslagen, is de WPR daarop niet van
toepassing. Bepalend is in dit verband immers de aard van het gebruik.
Het begrip 'persoonlijke werkaantekeningen' heeft in het kader van de medische
zorgverlening een bijzondere betekenis. Zoals blijkt uit de toelichting bij art. 2
WPR, gaat het daar niet alleen om aantekeningen die worden gehouden in de
privtsfeer van de behandelaar, maar kunnen daaronder ook gegevens vallen die in
het kader van de beroepsbeoefening zijn verzameld, mits niet aan anderen ter
beschikking gesteld.e Het zijn veelal persoonlijke gedachten (indrukken, vermoedens) met een voorlopig karakter, die gedurende of na de behandeling van de
pati8nt hun betekenis verliezen. Daarom worden zij in beginsel niet zoals
anamnese-, diagnose- en behandelgegevens in de medische dossiers opgenomen.

94

De Archiefwet 1962 is intussen vervangen door de Archiefwet 1995 (Stb. 276).
95 Kamerstukken /1, 1984-1985,19 095, nr. 3, p. 36.
96 Kamerstukken II, 1986-1987,19 095, nr. 6, p. 23. Dat beroepshalve persoonlijk gebruik mogelijk is,
blijkt uit het voorbeeld waarin de advocaat die een databank raadpleegt daarbij - berocpshalve - een
verzameling persoonsgegevens aanlegt op zijn PC: Hand EK 1988, 14/586.
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het inzagerecht onderworPersoonlijke werkaantekeningen zijn dan ook niet aan
97
dossiers.
de
medische
de
gegevens in
pen, anders dan
In art. 2, eerste lid, onder b, wordt voorrang gegeven aan het grondrecht op de
vrijheid van meningsuiting. Persoonsregistraties die uitsluitend ten dienste staan
van de openbare informatievoorziening kunnen ook medische of psychologische
WPR daarop niet van
gegevens van bekende personen bevatten. Niettemin is de
toepassing, tenzij uit dergelijke bestanden afkomstige persoonsgegevens voor
andere doeleinden worden benut.98 Eventueel onrechtmatig gebruik van deze
gegevens kan aan de rechter worden voorgelegd.
Telefoonboeken, adresboeken, jaarboeken, almanakken, handboeken over personen
en instellingen et cetera, vallen vanwege hun openbare karakter, de kenbaarheid
voor de betrokkene en vanwege een moeilijk te effectueren correctierecht niet
onder de werking van de WPR. Wet kan tegen bepaalde publicaties het leerstuk
99

van de onrechtmatige daad bescherming bieden.
De WPR is daarentegen wel van toepassing wanneer uit meerdere publicaties op
naam gegevens worden verzameld die een nieuwe persoonsregistratie vormen.
Gedacht kan worden aan op artsen betrekking hebbende gegevens, waarbij gegevens zijn verzameld over praktijkgrootte, voorschrijfgedrag, morbiditeit et cetera.
Aldus ontstaat een persoonsregistratie die wel onder de WPR valt en waarvan de
gegevensverzamelaar de houder is.
In relatie tot een aantal andere wetten is de WPR niet van toepassing op bij wet
ingestelde openbare registers (art. 2, tweede lid), zoals de voogdijregisters, het
curateleregister, en het handelsregister. Deze registers moeten wel bij een formele
wet - zoals het BW of de Handelsregisterwet - zijn ingesteld, dus niet op basis van
een AMvB. Raadpleging van dergelijke registers is in de betreffende wetten
geregeld. Dit geldt niet voor registraties die ontstaan door wettelijke gegevensstromen in de gezondheidszorg. De gezondheidszorg kent een aantal wetten, die

zorgverlenende instellingen verplichten bepaalde gegevens aan de overheid te
verstrekken. Deze gegevensverstrekking kan zijn gericht op de bedrijfs- of praktijkvoering of op het aanmelden van besmettelijke ziekten. De verstrekkingen
dienen vooral een goede uitvoering van die wetten door de minister mogelijk te
maken. De door de overheid aldus verzamelde gegevens zijn niet openbaar en
vallen dus niet onder de uitzondering van art. 2, tweede lid. Persoonsregistraties
die door dergelijke gegevensverstrekkingen bij de overheid zijn ontstaan, kunnen
derhalve worden aangemerkt als persoonsregistraties die onder het regime van de

WPR vallen.'
De WPR is evenmin van toepassing op persoonsregistraties die zijn opgeslagen in
een archiefbewaarplaats in de zin van de Archiefwet en derhalve onder het regime

97 Zie ook O.F.C. van der Leer e.a. (red.), a.tv. hoofdstuk B. 1., pp. 15-16.
98 Vandaar het gebruik van het woord "uitsluitend". Zie ook Kamerstukken II, 1984-1985,19095, nr. 3,
p. 18 en Kamerstukken Ii, 1986-1987,19 095, nr. 6, p. 46
99 Kamerstukken 11, 1984-1985,19095, nr. 3. p. 37.
100 Zie ook O.F.C. van der Leer e.a. (red.), a w. hoofdstuk B. 1., p. 14
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van deze regeling vallen (art. 2, eerste lid, onder d). Op grond van art. 15, eerste
lid, van de nieuwe Archiefwet kunnen aan de openbaarheid van bescheiden
beperkingen worden gesteld in het belang van de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer. Deze beperkingen kunnen gelden voor medische dossiers van overheidsinstellingen voor gezondheidszorg, zoals een provinciaal ziekenhuis, een
rijksinrichting of een Rijks Geneeskundige Dienst, die na verloop van tijd naar een
archiefbewaarplaats worden overgebracht."' Aan de WPR kunnen dan geen
rechten worden ontleend.
Persoonsregistraties, gehouden bij of ten behoeve van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten (art. 2, derde lid, onder a) en persoonsregistraties, aangelegd
ten dienste van de uitvoering van de politietaak in verband met art. 2 van de
Politiewet 1993 (art. 2, derde lid, onder b) vallen niet onder de werking van de
WPR. Zij zijn onderworpen aan het regime van de Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten (Stb. 1987, 635) respectievelijk de Wet politieregisters (Stb.
1990, 414). Andere persoonsregistraties dan die ter uitvoering van de politietaak,
zoals die waarbij het gaat om de uitvoering van bijzondere wetten of personeelsregistraties, vallen wel onder de werking van de WPR.'02
Wanneer gevoelige, zoals medische of psychologische, gegevens worden opgenomen in een krachtens art. 2 uitgezonderde persoonsregistratie, heeft dat niet tot
gevolg dat het bij of la:achtens de WPR bepaalde daar alsnog op van toepassing is.
Ook wanneer daaruit gegevens worden verstrekt, gelden niet de bepalingen van de
WPR, maar die van andere specifieke wetten of de maatschappelijke zorgvuldigheid.'03
Tot slot geldt de WPR niet voor persoonsregistraties die zijn aangelegd ingevolge
de Wet GBA, dat tevens de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt in
verband met de bevolkingsregisters. Aldus zijn specifieke regels tot stand gekomen
over de inhoud, de beveiliging en de bron van de in een gemeentelijke bevolkingsadministratie opgenomen persoonsgegevens alsmede over de betrokkenheid van de
burgers bij de opneming en het gebruik van die gegevens.' Het hangt in sommige
gevallen van het gemeentelijk beleid af, of gegevens uit het bevolkingsregister
bijvoorbeeld aan zorginstellingen of individuele zorgverleners worden verstrekt.
Aan 'geautoriseerde derden', zoals verzekeraars en instellingen voor gezondheidszorg, kunnen persoonsgegevens, waaronder in bepaalde omstandigheden ook het
sofi-nummer, uit de bevolkingsadministraties worden verstrekt.

101 Hoewel de medische wereld, mede op grond van het beroepsgeheim, voorkeur lijkt te hebben voor het
bewaren van medische dossiers in de instelling, onder het beheer van de geneesheer-directeur. Zie T.

Kappelhof, R. Wolf, Patientendossiers: een verwaarloosde categorie van archiefstukken. Nededands
Archiefotad 1985/2, p. 177.
102 M. Goos, Overzicht Wet politieregisters, in: J.M.A. Berkvens, J.E.J. Prins (red.), a w. 1994, p. 133.
103 Zie ook J.M.A. Berkvens e.a. (red.), Leidraad 1.Art.2.Com.-13.
104 E.R. Brouwer, De gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, in: J.M.A Berkvens, J E J,
Prins (red.), 1994, pp 147-169. Zie over de WPR en de Wet GBA ook J.E.J Prins e.a., a w. 1995, pp
108-112.
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5.4 Algemene bepalingen
5.4.1 Het doel van een persoonsregistratie
art. 4
1. Een persoonsregistratie wordt slechts aangelegd voor een bepaald doel waartoe het belang van de
houder redelijkerwijs aanleiding geeft.
2. Het doel van een persoonsregistratie mag niet in strijd zijn met de wet, de openbare orde of de goede
zeden.

Artikel 4 WPR bevat een algemene bepaling die in beginsel geldt ten aanzien van
persoonsregistraties in alle onderscheiden maatschappelijke sectoren. Het schrijft
voor dat een persoonsregistratie slechts met het oog op een bepaald doel mag
worden aangelegd. Dit voorschrift dwingt de houder dan ook tot specificatie van de
doelstelling.105 Bovendien moet de houder bij het aanleggen van de persoonsregistratie een redelijk belang hebben. Teneinde anderszins te voorkomen is het tweede
lid in dit artikel opgenomen. 106
De algemene bepaling van art. 4 WPR staat een houder toe een persoonsregistratie
aan te leggen wanneer diens belang daartoe 'redelijkerwijs aanleiding geeft'. Zoals
we verderop in dit hoofdstuk nog zullen zien, is de registratiebevoegdheid in de
gezondheidszorg beperkter. Art. 18, eerste lid, WPR bepaalt immers dat een
persoonsregistratie in deze sector slechts mag worden aangelegd indien die
'noodzakelijk' is voor een goede vervulling van de taak van de houder.
Meestal worden registraties in de praktijk aangelegd in verband met een bestaande
rechtsverhouding tussen houder en geregistreerde. Een registratie die medische
persoonsgegevens bevat, kan bijvoorbeeld voortvloeien uit het bestaan van een
behandelingsovereenkomst. Op basis van een dergelijke onderliggende relatie kan
het belang van de houder worden afgemeten en voorziet de geregistreerde hem van
de nodige gegevens. Een dergelijke relatie ontbreekt daarentegen bijvoorbeeld in
het geval waarin registraties zijn aangelegd ten behoeve van wetenschappelijk
onderzoek of statistiek en ten aanzien van adressenbestanden die ten doel hebben
de geadresseerden te winnen voor een bepaald belang:07 Ook wanneer sprake is
van een onvrijwillige relatie kan het niettemin zijn toegestaan dat persoonsgegevens
worden verzameld. Zo is het in de jurisprudentie in beginsel toelaatbaar geacht dat
een psychiatrisch onderzoek werd ingesteld naar een faillietverklaarde.'08 Ook de

105 Kamerstukken Il, 1984-1985,19095, nr. 3, p. 37. Een (te) beperkte doelomschrijving kan het gebruik
van een persoonsregistratie hinderen. Wanneer een (te) ruime doelstelling is geformuleerd loopt de
houder het risico dat met een beroep op art. 5 of 31 WPR de gegevens aangevuld moeten worden: zie
J.M.A. Berkvens e.a. (red.), Leidraadl.Att.4. Com.-14 en 1.Art.20. Com.-14.
106 De term 'goede zeden' is in overeenstemming met de uitdrukking legitimate purposes in art. 5 Verdrag
van Straatsburg; zie J.M.A Berkvens e.a. (red.), Leidraad p. 1.Art.4. Com.-13.
107 J.M.A. Berkvens e.a. (red.), Leidraad p Art.4. Com.-13.
108 HR 23 december 1983, NJ 1985, 170 m.nt. G en EAA.
1
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observatie tegen de zin van een verdachte in het Pieter Baan-Centrum werd niet als
een onaanvaardbare of onevenredige inbreuk op diens privacy opgevat. 109

5.4.2 Eisen met betrekking tot persoonsgegevens

art. 5
1. Een persoonsregistratie bevat slechts persoonsgegevens die rechtmatig zijn verkregen en in overeenstemming zijn met het doel waarvoor de registratie is aangelegd.
2. De houder treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en de volledigheid van de
opgenomen persoonsgegevens.

Deze bepaling geeft onder meer invulling aan het algemene privacybeginsel dat
persoonsgegevens niet onbeperkt mogen worden verzameld en moeten worden
verkregen met eerlijke en wettige middelen. Op grond van art. 5, eerste lid, is het
niet toegestaan gegevens in een persoonsregistratie op te nemen of te hebben
opgenomen, wanneer deze op onrechtmatige wijze zijn verkregen: 10 De houder
van een persoonsregistratie is volledig verantwoordelijk voor de wijze waarop de
gegevens zijn verkregen alsmede voor de overeenstemming van die gegevens met
het doel van de registratie:11 Het vereiste van overeenstemming heeft niet alleen
betrekking op het opnemen van gegevens, maar ook op het bewaren ervan in op
112
personen herleidbare vorm.
113
Gegevens kunnen langs verschillende wegen worden verkregen:
a. gegevensverstrekking door de burger zelf; deze is rechtmatig wanneer de
gegevens vrijwillig zijn verstrekt. Daarnaast kan iemand wettelijk verplicht zijn
gegevens te verstrekken. Een dergelijke informatieplicht dient in overeenstemming te zijn met het legaliteitsbeginsel alsmede de grondrechtstoets van art. 10
Grondwet en art. 8 EVRM te kunnen doorstaan.
b. gegevensverstrekking door derden binnen of buiten de overheid uit een al dan

niet geautomatiseerde persoonsregistratie; de rechtmatigheid hiervan wordt
bepaald door de bevoegdheden waarover deze derden in dit verband beschikken. Deze bevoegdheden kan men ontlenen aan de op de bron-registraties van
toepassing zijnde regelingen. Wordt daarin eveneens verwezen naar een
wettelijke informatieplicht, dan dient ook deze, conform art. 10 Grondwet, te
berusten op een formeel-wettelijke basis. Voorts is bij het verstrekken van in de

109 Rb. Zutphen 3 april 1992, bekrachtigd door HofArnhem 21 augustus 1992, NJ 1993, 260.
110 Vgl. CRvB 3 oktober 1989, AB 1990, 470 m.nt. HH (GG en GD-artsen), waarin een ontslagbesluit
nietig werd verklaard, onder meer omdat gebruik was gemaakt van door eiser aan een GG en GD-arts
verstrekte gegevens, welke door persoonlijke interventie van een ambtenaar aan eisers dossier waren
toegevoegd, in strijd met diens aanspraak op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. Zie ook:

J.M.A. Berkvens e.a. (red.), Leidraad p. I.Art.5 Jur.-2-12.
111 Kamerstukken H, 1984-1985,19095, nr. 3, p. 38.
112 De herkomst van de opgenomen gegevens dient overigens in het reglement te worden opgenomen. Vgl.
art. 20, tweede lid, onder c en h, WPR. Meer over het privacyreglement in § 5.6.3.

ll3 Zie G. Overkled-\Ierburg, Privacy-aspecten van persoonsinformatievoorzieningdoorde overheid
Tilburg 1988, p 29-31.

BETEKENIS WPR VOOR MEDISCHE INFORMATIONELE PRIVACY

149

bron-registratie onrechtmatig opgeslagen gegevens sprake van onrechtmatige
gegevensverstrekking. In een dergelijk geval zijn de gegevens in verband met
art. 5 WPR niet rechtmatig verkregen. Men spreekt dan ook wel van een
114
'kettingwerking van feilen in het voortraject'.
c. gegevensverstrekking door derden binnen of buiten de overheid op basis van
een niet als persoonsregistratie aan te merken gegevensbestand dan wet persoonlijke waarnemingen c.a.; ook de rechtmatigheid van langs deze weg
verzamelde en opgeslagen gegevens wordt bepaald door de rechtmatigheid van
de gegevensverstrekking. Een oordeel over deze rechtmatigheid komt tot stand
door toetsing aan de van toepassing zijnde algemene of specifieke wettelijke
regelingen, relevante grondrechten of aan de bepalingen ter zake van onrechtmatige daad (art. 6:162 e.v. BW),115 alsmede aan de hierboven genoemde
doorwerking van fouten.
d. verzamelen van gegevens in eigen beheer; dergelijke verzamelingen kunnen
ontstaan door gebruik te maken van de reeds aanwezige gegevens, of uit nieuw
verrichte waarnemingen e.d. De rechtmatigheid daarvan wordt bepaald door de
van toepassing zijnde verstrekkingen- of gebruiksregelingen. Voorbeelden zijn
art. 6 WPR (interne gegevensverstrekking), artt. 11, 13, 14, 18, derde lid
(externe gegevensverstrekking) en voorts algemene of specifieke wettelijke
bepalingen, zoals het ambts- en beroepsgeheim (art. 272 WvSr), relevante
grondrechten, onrechtmatige daad (art. 6:162 BW).

Het onderscheid tussen het verzamelen in eigen beheer en derdenverstrekking is
niet altijd even scherp. Dit wordt mede veroorzaakt door vage omschrijvingen van
de begrippen 'houder' en 'derde' in de WPR. Houder is immers degene die
zeggenschap heeft over de persoonsregistratie en onder derde wordt verstaan een
persoon of instantie buiten de organisatie van de houder (art. 1 WPR). Een
probleem vormt aldus de vraag wat onder 'organisatie van de houder' moet worden
verstaan. In sommige gevallen kan dit begrip een gecompartimenteerd deel van een
grotere organisatie omvatten. Op het niveau van de lagere overheid (bijvoorbeeld
een ziekenhuis) geldt in het algemeen dat het houderschap van een persoonsregistratie voortvloeit uit de eigenlijke taak van de desbetreffende instantie, zodanig
dat deze in het maatschappelijk verkeer als houder kan worden aangemerkt.116 De
hiervoor in § 5.3.1.3 omschreven functionele opvatting van Boswinkel sluit daar
mijns inziens beter bij aan dan de enge opvatting van Overkleeft-Verburg. Dit
betekent dat, met inachmeming van de regels van het medisch beroepsgeheim, de
verstrekking van persoonsgegevens uit de registratie van een specialistenmaatschap
in een ziekenhuis aan het ZIS als een interne verstrekking kan worden aangemerkt.
Het door de NRV opgestelde model-privacyreglement voor zorgverlenende

114 Vergelijk in dit verband het leerstuk van het onrechtmatig verkregen bewijs. Zie ook G. OverkleeftVerburg, a w. 1988, p. 30 en 34.
115 Vgl. HR 9 januari 1987, NJ 1987, 928 (Bespiede bijstandsmoeder te Edam).
116 Kamerstukken 1, 1987-1988,19 095, nr 2b, p. 8.
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instellingen geeft aan dat van geval tot geval bekeken kan worden wie het beste als
houder van de in een instelling aanwezige persoonsregistraties kan optreden. Een
en ander kan afhangen van de wijze waarop de bestanden zijn georganiseerd en
gezamenlijk of afzonderlijk een registratie-eenheid vormen, waarover een houder
bevoegdheden kan uitoefenen.

117

In overeenstemming met het Dam Quality Principle'ls geeft art. 5 WPR invulling
aan de beginselen dat de in een registratie opgenomen persoonsgegevens relevant
moeten zijn voor de doeleinden waarvoor zij zullen worden gebruikt en dat zij met
het oog daarop accuraat, volledig en up-to-date zijn. Volgens het eerste lid mogen
slechts rechtmatig verkregen persoonsgegevens in een registratie worden opgeslagen. Dit rechtmatigheidsvereiste, bijvoorbeeld tot uitdrukking komend in de
verstrekking van gegevens door de betrokkene of in andere formele regelingen ten
aanzien van gegevensverstrekking, kan er wellicht - zij het niet altijd - toe
bijdragen dat zoveel mogelijk juiste en volledige gegevens in een registratie terecht
komen. Vooral ter voorkoming van de verstrekking van onjuiste of onvolledige
gegevens uit een persoonsregistratie, is het van belang aandacht te schenken aan de
kwaliteit van de daarin voorkomende gegevens. 119
In het verlengde van het eerste lid, legt het tweede lid van art. 5 aan de houder een
zorgplicht op met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de opgenomen
persoonsgegevens. De strekking hiervan is afhankelijk van het doel van de registratie, de aard van de gegevens en de belangen die daarbij voor de geregistreerde in
het geding zijn. 120 In de jurisprudentie zijn voorbeelden te vinden waarin dergelijke
belangen tot nadere voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid
van opgeslagen persoonsgegevens hebben geleid. 121
De zorgplicht betekent voor de houder de verplichting voorzieningen te treffen ter
bevordering van de juistheid en volledigheid van de gegevens. Het belang hiervan
is onder meer gelegen in het gevaar dat door het isoleren van contextgebonden
gegevens een onjuiste weergave van de werkelijkheid kan ontstaan doordat een

117 Model-privacyreglement voor zorgverlenende instellingen of diensten in de gezondheidszorg,
artikelsgewijze toelichting bij art. 1, in: O.F.C. van der Leer e.a. (red.) a. w. hoofdstuk D.4.1.,p. 37
118 Zie hoofdstuk 3
119 Medische persoonsgegevens mogen best wat vaker op juistheid en actualiteit worden gecontroleerd.
Een dergelijke regelmatig terugkerende controle kan onderdeel uitmaken van de door de zorgaanbieder
te verlenen "verantwoorde zorg", als bedoeld in de Kwaliteitswet zorginstellingen (Stb 1996,80).
\10 Kamerstukken II, 1984-1985,19095, nr. 3, p. 38.
121 CRvB 28 juni 1984, TAR 1984,207 (rapport medisch adviseuO inzake een ten onrechte genomen
beslissing op grond van een enkele mededeling van een medisch adviseur, zonder dat medische
rapporten waren overgelegd; Pres. Rb. Utrecht 29 juni 1993, KG 1993, 330 (onbehoorlijk advies
keuringsarts), waarin een sollicitante zou zijn aangenomen, ware het niet dat de keuringsarts die haar
had goedgekeurd de a.s. werkgeefster zou hebben opgcbeld met het advies ook een psychologisch
onderzoek te laten instellen. De President achtte sterke twijfels aanwezig omtrent de vraag of de
keuringsarts die tip wei mocht geven en constateerde bovendien procedurele gebreken doordat de
betrokken CAO voorschrijft dat ongunstige rapportage east aan de sollicitante zelfhad moeten worden
verstrekt, die dan om herkeuring kan verzoeken. Zie ook J.M.A. Berkvens e.a. (red.) Leidraad p.
I.Art.5. Jur. -31-32.
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122
Wanneer de gegevensverandere betekenis aan de gegevens wordt toegekend.
strekking plaats heeft door een organisatie die bedrijfsmatig en zonder toestemming
persoonsgegevens verzamelt en aan derden verstrekt, dan dienen de gegevens op
hun juistheid te zijn onderzocht, alvorens zij in een dergelijke registratie mogen
worden opgenomen.123 Van de houder wordt in dat geval een grotere zorgvuldigheid verlangd dan door art. 5, tweede lid. Onder het laatstgenoemde artikel moet
de houder weliswaar actief onderzoek verrichten, doch hoeft uiteindelijk niet in te
staan voor de juistheid van de onderzochte gegevens.124 De inhoud van een
dergelijk onderzoek hangt dan ook af van de aard van de betreffende gegevens en
de belangen die voor de geregistreerde daarbij in het geding kunnen zijn.

5.4.3 Gebruik van persoonsgegevens

5.4.3.1 An. 6 WPR
1. De opgenomen persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor doeleinden die met het doel van de
persoonsregistratie verenigbaar zijn.
2. Binnen de organisatie van de houder worden uit een persoonsregistratie slechts gegevens verstrekt
aan personen die ingevolge hun taak die gegevens mogen ontvangen.

Persoonsgegevens worden in het algemeen in een registratie opgeslagen teneinde in
een later stadium te worden gebruikt. Artikel 6 WPR stelt beperkingen aan
dergelijk gebruik. Het artikel bevat het zogenoemde beginsel van de doelbinding:
persoonsgegevens mogen slechts worden gebruikt op een wijze die verenigbaar is
met het doel van de registratie.125 Door te refereren aan de taakomschrijving van
functionarissen binnen een organisatie, beoogt het tweede lid de verspreiding van
gegevens binnen een organisatie te beperken. Verstrekking van gegevens binnen de
organisatie is slechts toegestaan aan personen wier taak objectief gezien toelaat dat

zij van die gegevens kennis nemen.
Art. 6 WPR spreekt van "verenigbaarheid" van het gebruik met het doel van de
registratie. Dit in tegenstelling tot art. 11 WPR, dat ervan uitgaat dat de
gegevensverstrekking (aan derden) "voortvloeit uit" het doel van de registratie (zie
hieronder). Het begrip 'verenigbaar' lijkt derhalve iets ruimer van aard, hetgeen
ook blijkt uit de toelichting op de WPR hieromtrent. 126 Daarin wordt voorts gesteld
dat bijvoorbeeld voor het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van erfelijk-

122 Kamerstukken 11, 1986-1987,19 095, nr. 6, pp. 14-15.
123 Artikel 13, eerste en tweede lid, WPR. Zie Kamerstukken 11, 1984-1985,19 095, nr. 3, p. 41.
124 De houder dient in dit verband redelijke voorzorgsmaatregelen vooraf te nemen ten aanzien van
verzamelings-, invoer- en mutatieprocedures: zie J.M.A. Berkvens e.a. (red.), Leidraad, I.Art.5. Com.2.

125 Vgl. Pres. Rb. Breda 23 juli 1991, KG 1991, 272 (trombosediensten): de trombosedienst SRTB moet
patientengegevens van overgestapte patienten overgeven aan de concurrerende Stichting Huisartsen
Laboratorium SHL, maar bloedpriksters van SHL mogen bij hen bekende patientengegevens niet

gebruiken om uit eigener beweging patienten over te halen naar SHL over te stappen. Zie ook J.M.A.
Berkvens e.a. (red.), Leidraad p. 1.Art.6. Jur.-3.
126 Kamerstukken I/, 1984-1985,19 095, nr 3, p. 40.
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heidsonderzoek en -advisering toestemming is vereist van alle betrokken familieleden:27 Het verenigbaarheidsvereiste veronderstelt dat een afweging moet worden
gemaakt tussen het doel van de persoonsregistratie en het gebruiksdoel. Aldus kan
het zijn toegelaten dat gegevens worden gebruikt voor intern onderzoek voor
beleidsvoorbereiding of beleidsevaluatie, zonder dat een dergelijk gebruik als doel
van de persoonsregistratie is geformuleerd. Wel zal een relatie met het doel van de

registratie aanwijsbaar moeten zijn.

128

5.4.3.2 Het gebruik van persoonsgegevens
Onder gebruik van persoonsgegevens kunnen we verstaan:
• het raadplegen, muteren, of verwijderen van gegevens uit een persoonsregistratie;
•

toevoegen van gegevens aan een persoonsregistratie;

• verstrekken van gegevens uit een persoonsregistratie. 129

Het gebruik van medische persoonsgegevens wordt beYnvloed door juridische en
technologische factoren. Ten eerste dient het gebruik in overeenstemming te zijn
met het in het privacyreglement geformuleerde doel. Dit vereiste kan men afleiden
uit de artikelen 6 en 20 WPR. Ten tweede wordt het gebruik beperkt doordat art. 8
WPR beveiligingseisen stelt aan de houder van een persoonsregistratie. Daarmee
moet worden voorkomen dat onbevoegden zich toegang tot de gegevens kunnen
verschaffen.13' Ten derde gelden ten aanzien van het gebruik bovendien de zwijgplicht, het verschoningsrecht, regels betreffende de kwaliteit van zorg en het
verrichten van medische hulp in acute situaties. Deze regels kunnen worden
gevonden in aanpalende wetgeving, jurisprudentie, erkenningseisen, interne
afspraken, ongeschreven regels en dergelijke.
Om gegevens uit een persoonsregistratie te kunnen gebruiken zal men toegang tot
de registratie moeten hebben. De toegang tot persoonsgegevens kan worden
geregeld via een toegangsregeling. Per gebruiker kan daarin worden aangegeven
tot welke delen van de registratie men inhoudelijk toegang heeft. De toegang kan
via telecommunicatie faciliteiten ook van op een afstand worden gerealiseerd,
bijvoorbeeld door middel van EDI, e-mail, koppelingsmodaliteiten en het gebruik
van chipkaarten (zie hoofdstuk 7). De groeiende netwerkdichtheid veroorzaakt niet
alleen nieuwe mogelijkheden om over steeds grotere afstanden persoonsgegevens te
gebruiken, maar zorgt er tevens voor dat steeds moeilijker controle op het gebruik

121 Kamerstukken 1, 1988-1989,19 095, nr. 364 p. 16.
128 G. Overkleeft-Verburg, a.w. 1988, p. 46.
129 Zie O.F.C. van der Leer e.a. (red.), a w, hoofdstuk B.4
130 Vgl CRvB 3 oktober 1989, AB 1990, 470 m.nt. HH (GG en GD-artsen).
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van persoonsgegevens kan worden uitgeoefend:31 Het gebruik van persoonsgegevens wordt, met andere woorden, steeds minder transparant.

5.4.3.3 De verstrekking van persoonsgegevens
Het feitelijk gebruik van persoonsgegevens kan, evenals de toegang tot een
persoonsregistratie, op verschillende manieren plaats hebben. Ten eerste omvat het
gebruik de mogelijkheid persoonsgegevens in te voeren, te raadplegen, te verwijderen of te wijzigen. In de tweede plaats kan men beschikken over de mogelijkheid
om persoonsgegevens uit een persoonsregistratie te verstrekken.
Het verstrekken van persoonsgegevens uit een persoonsregistratie omvat "het bekend
maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens, voor zover zulks geheel of
grotendeels steunt op gegevens die in die persoonsregistratie zijn opgenomen, of die
door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen":32 Volgens de memorie van toelichting bij de WPR gaat het hierbij om het
verstrekken van persoonsgegevens, aangezien tegen het verstrekken van niet tot
personen herleidbare gegevens uit een oogpunt van privacybescherming geen
bezwaar hoeft te bestaan. Verstrekking van persoonsgegevens is mogelijk door deze
bekend te maken of ter beschikking te stellen. Dit dient wel geheel of grotendeels te
geschieden ter zake van persoonsgegevens (1) die in die persoonsregistratie zijn
opgenomen of (2) die door verwerking van die persoonsgegevens, al dan niet in
133
verband met andere gegevens, zijn verkregen.
De wijze waarop persoonsgegevens worden verstrekt is niet relevant. Dit kan
mondeling, schriftelijk, elektronisch of door het overhandigen van een magneetband.
Ook het verlenen van toegang tot een persoonsregistratie op zodanige wijze dat een
ander deze geheel of gedeeltelijk kan raadplegen, valt onder de begripsomschrijving.'34 Verstrekking kan eveneens geschieden via statistische verwerking of via
koppeling met gegevens uit andere registraties.
Onder het verstrekken van persoonsgegevens wordt het exact weergeven van de uit
de registratie verkregen informatie verstaan, maar ook het in iets andere vorm
doorgeven van in wezen dezelfde persoonsgegevens. Daarvan is evenwel geen
sprake wanneer geen nauw verband met een bepaalde persoonsregistratie bestaat.
Derhalve geldt als voorwaarde dat de te verstrekken gegevens geheel of grotendeels
op gegevens uit de persoonsregistratie zijn gebaseerd.tls
Ook persoonsgegevens die zich in een archiefbestand of in een back-up bestand
bevinden kunnen worden verstrekt, bijvoorbeeld door de tape met die gegevens over
te dragen. Deze gegevens mogen echter niet worden verstrekt aan personen die uit de

131 \Igi. H.13. Leenen, Handboek gezondheidsrecht. Deel 1. Rechten van mensen in de gezondheidszorg
Alphen aan den Rijn 1994 Leenen wijst in voctnoot 230 op p. 226 aldaar op de gesignaleerde gevaren
van elektronische medische dossiers verbonden door een computer-netwerk: alle informatie is
toegankelijk zodra icmand het wachtwoord heeft weten te bemachtigen.
132 Zie over verstrekkingshandelingen ook: J M.A. Berkvens, a w 1994, pp. 103-104

133 J M.A. Berkvens e.a. (red.), Leidraad, I.Art. 1.Com.-119.
134 Kamerstukken /4 1984-1985,19 095 nr. 3, p. 36.
135 Kamerstukken Ii, 1984-1985,19 095 nr 3, p. 36.
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registratie zelf ook geen gegevens mogen ontvangen. Volgens de toelichtende
stukken op de WPR geldt ten aanzien van dergelijke hulpbestanden hetzelfde
beschermingsregime inzake de geheimhouding en beveiliging van de persoonsgegevens.'36 De ratio van beveiliging via een archief- of back-up bestand is vooral
gelegen in de noodzaak tot beschikbaarheid, integriteit en authenticiteit van de
persoonsgegevens. Zou toegang tot de daarin opgeslagen persoonsgegevens bestaan,
dan kan de status van een persoonsregistratie weer herleven en is er sprake van
verstrekking als bedoeld in art. 1 WPR.
De verstrekking van persoonsgegevens kan geschieden aan belanghebbenden (de
geregistreerde patient, de wettelijke vertegenwoordigers of verwanten of naasten
van de geregistreerde patient), voor eigen gebruik (binnen de eigen organisatie) of
ten behoeve van derden (buiten de eigen organisatie).137 Als belanghebbende kan in
dit verband in de eerste plaats de geregistreerde worden aangemerkt. Door gebruik
te maken van diens recht op inzage in de opgenomen eigen persoonsgegevens,
zullen gegevens uit de persoonsregistratie kunnen worden verstrekt. Overigens
heeft de geregistreerde patient recht op geheimhouding van hem betreffende
gegevens ten opzichte van derden die buiten de behandelrelatie staan. Dit recht is
met name neergelegd in art. 10 Grondwet, art. 272 WvSr en artt. 88 en 89 Wet
BIG. In beginsel kan het medisch beroepsgeheim slechts met toestemming van de
patient of op grond van een wettelijk voorschrift worden doorbroken (zie hoofdstuk
4). Wanneer een patiant niet in staat is toestemming te verlenen en het in diens
belang noodzakelijk is, kunnen belanghebbende derden, zoals de partner of andere
familieleden over de gezondheidstoestand en de behandeling worden ingelicht (vgl.
art. 7:448, eerste lid, jo. art. 7:465 BW).
Voorbeelden van personen en instanties binnen de organisatie van de houder,
waaraan - met inachtneming van de regels van het medisch beroepsgeheim 138
persoonsgegevens verstrekt kunnen worden voor 'eigen' gebruik zijn:

1. direct betrokkenen bij de zorg- of hulpverlening: de toestemming van de patiant

voor de verstrekking van de gegevens wordt verondersteld wanneer de gegevens
worden verstrekt aan personen die de hulpverlener assisteren bij de uitvoering van
de behandelingsovereenkomst, zoals doktersassistenten, waarnemers, medebehandelaars e.d., maar ook verpleegkundigen, fysiotherapeuten en maatschappe-

lijk werkenden;
2. opvolger van de hulpverlener: voor de overdracht van het patitntendossier of de
persoonsregistratie is in dit geval de uitdrukkelijke toestemming nodig van de

patient;

\36 Kamerstukken I, 1987-1988,19095 nr 2b, p 4.
137 Vgl. het in hoofdstuk 4 van dit boek behandelde rapport van de Registratiekamer inzake de rekening
van de arts, waarin beantwoording van de vraag ofverstrekking van medische gegevens aan administratiekantoren, incassobureaus en factoringbedrijven toelaatbaar is afhangt van de posities die zij
innemen ten opzichte van de hulpverlener.
138 Zie O.F.C. van der Leere.a. (red.), a. w. hoofdstuk B.4., pp. 21-29
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3. in verband met een door de patient ingediende klacht, kunnen gegevens worden
verstrekt aan de directie of een interne klachtencommissie van een instelling;
4. interne toetsingscommissies: in beginsel dient de geregistreerde schriftelijke
toestemming te verlenen, tenzij sprake is van een dringende of gewichtige reden

(art. 11, tweede lid, WPR);
5. FONA-commissies: omdat verstrekking van gegevens aan een FONA-commissie
in het belang van de patient is wiens geval wordt onderzocht, wordt er in een
dergelijke situatie van veronderstelde toestemming uitgegaan. Mogelijk zijn
gegevens op naam echter niet in alle gevallen nodig;
6. medisch directeur in verband met de kwaliteitsbewaking: de medisch directeur
heeft een zwijgplicht en er mogen geen andere gegevens aan hem worden verstrekt
dan die welke reeds in het medisch dossier zijn opgenomen;
7. planning en beleid: de daartoe verstrekte gegevens worden bij voorkeur in nietherleidbare vorm ter beschikking gesteld;
8. directie als houder en besmurder: verstrekking aan de houder mag alleen met
toestemming van de geregistreerde. Heeft deze een klacht ingediend bij de houder,
dan mag toestemming worden verondersteld. Als bestuurder mag de directie
persoonsgegevens zonder toestemming van de geregistreerde uitsluitend ten
behoeve van kwaliteitsbewaking ontvangen. In alle andere gevallen is steeds de
toestemming van de geregistreerde vereist;
9. individuele hulpverlener aLs houder: een zelfstandige hulpverlener die tevens
houder is van een persoonsregistratie mag de gegevens gebruiken voor toetsing van
het eigen medisch handelen. Voor gebruik daarvan ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek geldt dat dergelijk gebruik zonder toestemming is toegestaan
wanneer het onderzoek deel uitmaakt van de doelstelling van de registratie, de
persoonlijke levenssfeer van geregistreerden niet wordt geschaad en de resultaten
van het onderzoek in niet-herleidbare vorm worden bekend gemaakt;
10. gezondheidscentra: onderlinge uitwisseling van gegevens tussen verschillende
beroepsbeoefenaren die samenwerken in tan gebouw mag, met uitzondering van
een waarnemingsgeval, niet plaatshebben zonder toestemming van de patiEnt;
11. ziekenhuizen: verstrekking van gegevens binnen een ziekenhuis in verband met
de directe zorg- en hulpverlening, interne controle en toetsing, valt onder het
gebruiksregime van art. 6 WPR. Elke andere vorm is derdenverstrekking en valt
derhalve onder de bepalingen van art. 11 WPR;
12. ggd-en en dgd-en: ten behoeve van hun taak om inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking te krijgen, worden gegevens verzameld en geanalyseerd.
Voorts worden preventieprogramma's uitgevoerd en is men o.a. betrokken bij de
jeugdgezondheidszorg, bevolkingsonderzoeken en epidemiologische onderzoeken.
Voorzover hierbij gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens is schriftelijke
toestemming van de geregistreerden vereist. De onderzoeksresultaten mogen niet
tot individuele personen herleidbaar zijn. Gevoelige resultaten kunnen desondanks

zijn verkregen, wanneer deze betrekking hebben op bepaalde wijken, sociale status
of bevolkingsgroepen. In dergelijke gevallen is de groepsprivacy in het geding;
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13. bgd-en: bedrijfsartsen dienen oog te hebben voor het gezondheidsbelang van de

werknemer, daaromtrent adviseren aan de werkgever, arbeidsomstandigheden en
veiligheid, alsmede voor sociale verzekeringsaspecten zoals medische keuringen.
Behalve aan belanghebbenden en aan betrokkenen binnen de organisatie kunnen
persoonsgegevens ook worden verstrekt aan 'derden'. Het begrip 'derde' kent in
de regelgeving inzake de verstrekking van medische persoonsgegevens evenwel
verschillende betekenissen. In de gezondheidszorg verstaat men er in het algemeen
onder: ieder ander die buiten de relatie tussen patient en hulpverlener staat:19 Dit
derde-begrip wordt als zodanig gehanteerd in het kader van het medisch beroepsgeheim. Het BW legt via art. 7:457, eerste lid, beperkingen op aan de hulpverlener
in verband met de verstrekking van inlichtingen aan anderen dan de patient.
Daarentegen hanteert de WPR een andere definitie van het begrip derde, te weten:
"een persoon of instantie buiten de organisatie van de houder". In het op de WPR
gebaseerde NRV model-privacyreglement voor zorgverlenende instellingen of
diensten in de gezondheidszorg,4o wordt uitdrukkelijk onderscheid gemaakt tussen
verstrekking van gegevens binnen de organisatie (instelling, ziekenhuis, dienst,
groepspraktijk, maatschap of ander samenwerkingsverband) en buiten die organisatie. Zonder toestemming van de geregistreerde mogen in beide gevallen persoonsgegevens worden verstrekt wanneer dat noodzakelijk is ter uitvoering van een

wettelijk voorschrift. Daarnaast is het toegestaan gegevens zonder diens toestemming te verstrekken aan degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de actuele
zorg- of hulpverlening aan de geregistreerde, tenzij de geregistreerde bezwaren
daartegen kenbaar heeft gemaakt. Binnen de organisatie mogen onder deze
voorwaarden bovendien gegevens worden verstrekt aan personen en instanties,
wier taak het is de verleende zorg te controleren en te toetsen. Anders dan rechtstreeks uit de WPR zou kunnen worden afgeleid, stelt de NRV in haar modelprivacyreglementen aldus dat ook voor het verstrekken van medische persoonsge141
gevens binnen de organisatie van de houder, behoudens enkele uitzonderingen,
in beginsel de toestemming van de geregistreerde daarvoor is vereist. In sommige
gevallen wordt die toestemming verondersteld, bijvoorbeeld bij de verstrekking

139 Zie ook 0 F.C van der Leer e.a. (red.), a. w hoofdstuk Algemeen-Begrippenkader, p. 13.
140 De reglementen regelen meer dan op grond van de WPR noodzakelijk is, zoals met betrekking tot het
aanduiden van de bewaartermijnen en het recht van vernietiging van persoonsgegevens. Deze en
enkele andere bepalingen vloeien voort uit de inwerkingtmding van de WGBO. De reglementen zullen
opnieuw worden aangepast aan de EU-privacyrichtlijn en de daarmee samenhangende wijzigingen in
de nationale privacywetgeving.
141 Naast de verstrekking aan rechtstreeks bij de actuele zorg- of hulpverlening betrokkenen en aan
personen en instanties met als taak de controle en toetsing van de verleende zorg. bepaaft art. 8 van het

'NRV model-privacyreglement voor zorgverlenende instellingen of diensten in de gezondheidszorg'
dat ook de verstrekking van gcanonimiseerde gegevens en van persoonsgegevens ten behoeve van
medisch wetenschappelijk onderzoek en statistiek zonder toestemming van de geregistreerde is
toegestaan. Aan de laatstgenoemde uitzonderingsmogelijkheid worden overigens nog wei een zestal
nadere voorwaarden gesteld (art. 8.5).
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van medische persoonsgegevens aan een bewerker of aan medebehandelaars of
andere betrokkenen bij de directe zorgverlening.
Zoals gezegd bevat het NRV model-privacyreglement voor zorgverlenende
inzake de verstrekinstellingen of diensten in de gezondheidszorg ook een bepaling
de organisabuiten
of
instanties
king van medische persoonsgegevens aan personen
samenwerander
of
tie (instelling, ziekenhuis, dienst, groepspraktijk, maatschap
geregistreerde
de
van
toestemming
kingsverband) van de houder (art. 8.3). Zonder
worden verstrekt aan
mogen die gegevens aan derden buiten de organisatie
of
hulpverlening (tenzij de geregirechtstreeks betrokkenen bij de actuele zorgstreerde daartegen bezwaar heeft kenbaar gemaakt), aan zorgverzekeraars, ten
behoeve van wetenschappelijk onderzoek of op grond van een wettelijk voorschrift.
Evenals zojuist is vermeld met betrekking tot de gegevensverstrekking binnen de
of persoonsgegeorganisatie van de houder, kunnen ook geanonimiseerde gegevens
de genoemde
onder
en
statistiek
vens voor medisch-wetenschappelijk onderzoek
Tenslotte
noemt
verstrekt.
voorwaarden aan derden buiten de organisatie worden
als mogelijkheid de verstrekking op grond van art. 18, derde lid,
WPR aan personen of instanties met een publiekrechtelijke taak, zoals ambtenaren
van de Registratiekamer of het Staatstoezicht op de volksgezondheid.
Wellicht ten overvloede zij er hier op gewezen dat de bepalingen uit de NRV

de WPR zelf

model-privacyreglementen eerst een rol van betekenis krijgen wanneer zij zijn
opgenomen in een privacyreglement dat betrekking heeft op een specifieke perHet privacyresoonsregistratie van een hulpverlener of zorgverlenende instelling.
glement biedt daarbij een mogelijkheid om de normen van de WPR op een sectorspecifieke wijze nadere invulling te geven.

5.4.3.4 Bewaartermijnen
De vaststelling van bewaartermijnen is van invloed op de vraag hoe lang gegevens
mogen worden gebruikt. De WPR stelt geen algemene bewaartermijn voor het
bewaren van persoonsgegevens. Dit lijkt ook niet wenselijk, gelet op de vele
verschillende soorten van persoonsgegevens en de mate waarin het bewaren
daarvan relevant kan worden geacht.142 Wel geeft art. 18 WPR in dit verband een
aanknopingspunt. Een persoonsregistratie die is aangelegd in de gezondheidszorg
of maatschappelijke dienstverlening, mag slechts persoonsgegevens bevatten die
noodzakelijk zijn voor het doel van die registratie. Aangezien het hier een permanent noodzakelijkheidscriterium betreft, dienen de gegevens uit de registratie te
worden verwijderd zodra ze niet langer aan dit criterium voldoen.
De bewaartermijnen-problematiek wordt dus niet of nauwelijks geregeld in de
WPR. Daarentegen vinden we wel bepalingen daaromtrent in enkele andere
wetten, wetsvoorstellen en aanverwante documenten. In dit verband kunnen

142 Zie ook L.H.Th.S. Kortbeek, Bewaartermijnen patientengegevens. De noodzaak van differentiatie, in
Medisch Contact 1987/2, pp. 51-53.
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worden genoemd art. 56, derde lid, Wet Bopz143, art. 7:454, derde lid, BW en art.
12 NRV model-privacyreglementen, waarin de vaststelling van de termijnen wordt
overgelaten aan de houder (d.i. de instelling of de individuele beroepsbeoefenaar)

van de persoonsregistratie. 144
Zoals we nog zullen zien in het volgende hoofdstuk bepaalt art. 7:454, derde lid,
BW dat een hulpverlener de bescheiden in een medisch dossier in beginsel gedurende tien jaren dient te bewaren. We kunnen stellen dat de medische gegevens na
verloop van die termijn in het algemeen niet langer aan het noodzakelijkheidscriterium van de WPR voldoen. 145 Deze bepaling in het BW geldt dan ook als (...) een
concretisering van de algemene beginselen van de WPR". '46

In verband met de protocolplicht, vermeld in art. 32 WPR, is de houder verplicht
aantekeningen omtrent gegevensverstrekkingen ten minste een jaar lang te bewaren. De NRV model-privacyreglementen stellen dienaangaande, uit praktische
overwegingen, een termijn van twee kalenderjaren voor. De NRV acht het
eenvoudiger om per kalenderjaar een register bij te houden en deze per kalenderjaar op te schonen dan per de datum tan jaar voorafgaand aan de datum van
l47

verstrekking.
Wanneer gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doel van de registratie, of
volgens de bewaartermijnenregelingen niet langer bewaard mogen blijven, geldt in
beginsel een verwijderingsplicht. Artikel 7:455, eerste lid, BW kent de patient
echter ook een recht van vernietiging van de betreffende gegevens toe, terwijl in de
NRV model-privacyreglementen beide termen voorkomen. Het onderscheid tussen
verwijdering en vernietiging bestaat erin dat verwijderde gegevens nog wel
bewaard mogen blijven, maar niet in een persoonsregistratie (dus in geautomatiseerde of anderszins systematisch toegankelijke vorm). Bij de vernietigingsverplichting is ook dat niet toegestaan. Overigens heeft vernietiging
slechts betrekking op het ontdoen van persoonsidentificerende kenmerken.
-

143 Zie ook art. 2, tweede lid, Besluit patientendossier Bopz (Stb. 1993,562, gewijzigd bij Besluit van 12

april 1996, Stb 261).
144 Andere documenten waarin over bewaartermijnen in verband met medische gegevens wordt
gespro-

ken, zijn bijvoorbeeld het Rapport bewaartermunen en opslagplaats medische dossiers (KNMG
1977), het Rapport bewaar-/vernietigingsbeleid medische dossiers in academische ziekenhuizen
(Commissie Medische Archieven van het Medisch Verpleegkundig Directeuren Contact AZ'en M\IDC -, 1981), het Advies inzake registratie van medische en psychologische gegevens en de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Gezondheidsraad 1918), en het Rapport 'het dossier

over psychiatrische patienten' (GHIGV 1986).
145 0 F.C. van der Leer, e.a. (red.), a w. hoofdstuk B.4., p. 58.
146 Kamerstukken U, 1990-1991,21 561, nr. 6, p. 11. Overigens zij hier gewezen op het feit dat het
noodzakelijkheidscriterium van de WPR betrekking heeft op de bevoegdheid om persoonsgegevens te
bewaren, terwijl de bewaartermijn in het BW een verplichting daartoe inhoudt.
1 47 Vgl. de toelichting bij art 8 6 van het NRV model-privacyreglement
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5.4.4 Nummers ter identijicatie
art. 6a
1. Een nummer dat ter identificatie van een persoon wettelijk is voorgeschreven, wordt in een
persoonsregistratie of bij het verstrekken van gegevens daaruit, slechts gebruikt ter uitvoering van de
betrokken wettelijke regeling dan wel ten behoeve van de richtige uitvoering van wettelijke voorschriften
waarbij eveneens van dat nummer gebruik kan worden gemaakt. Het nummer kan tevens worden
gebruikt in andere gevallen bij of krachtens de wet bepaald.
2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen gevallen worden aangewezen waarin een daarbij aan te
wijzen nummer als bedoeld in het eerste lid, kan worden gebruikt. Daarbij kunnen nadere voorschriften
worden gegeven over het gebruik van een zodanig nummer.

Deze bepaling is in het kader van de invoering van de Wet op de identificatieplicht
aan de WPR toegevoegd.148 Artikel 63 is op 1 april 1996 in werking getreden,
tegelijkertijd met het Besluit gebruik sofi-nummer.149 De invoering van art. 6a is
erop gericht nadere beperkingen aan te brengen aan het gebruik van persoonsidentificerende nummers. De beperking behelst dat een persoonsnummer slechts bij
wet mag worden ingevoerd en alleen ter uitvoering van een wettelijke regeling of
in de bij of krachtens een wettelijke regeling bepaalde gevallen mag worden
gebruikt. De bepaling voorziet voorts in de mogelijkheid dat bij algemene maatregel van bestuur andere gevallen kunnen worden aangeduid waarin persoonsnummers mogen worden gebruikt. Ook in de gezondheidszorg bestaat grote belangstelling voor het gebruik van het sofi-nummer, zoals ook blijkt uit de nota van
toelichting bij het Besluit gebruik sofi-nummer. De (voorlopige) Raad voor de
Volksgezondheid en de Zorggerelateerde dienstverlening (RVZ) wees in 1996 op
de voor de hand liggende mogelijkheid om uit doelmatigheidsoverwegingen het
sofi-nummer ook voor gegevensuitwisselingen buiten de verzekeringssfeer toe te
passen. 150 Tegelijkertijd erkende de RVZ echter ook de bezwaren die bestaan tegen
het gebruik van het sofi-nummer in het kader van de zorgverlening. Het gevaar

bestaat dat via het sofi-nummer medische gegevens van personen of gegevens over
het gebruik dat zij maken van zorgvoorzieningen eenvoudig kunnen worden
opgevraagd door onbevoegden of gekoppeld kunnen worden aan gegevens die over
hen in andere sectoren, zoals de sociale zekerheid, zijn verzameld. De RVZ is
voorts van mening dat er een goed alternatief bestaat door gebruik te maken van
lokale patientnummers, waarbij de zorgverlener toegang kan krijgen tot de patientgegevens via een door de patient te beheren chipkaart, welke verwijst naar de
locaties waar gegevens van de betreffende patient aanwezig zijn: een toepassing
van Privacy Enhancing Technologies (PET) derhalve. Zoals hieruit valt af te leiden
wijst de RVZ in het advies Infonnatietechnologie in de zorg slechts op het bestaan

148 Bij wet van 9 december 1993, Stb. 660.
149 Besluit van 26 maart 1996, inzake het gebruik van het sociaal-fiscaal nummer in of bij het verstrekken
van gegevens uit een persoonsregistratie (Besluit gebruik sofi-nummer). Stb 1996,190.
150 Voorlopige Raad voor de Volksgezondheid en Zorggerelateerde dienstverlening, /nfomatietechno/ogie
in de zorg. Zoetermeer, oktober 1996, Decl 1, p. 36-37.
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van mogelijkheden en gevaren van gebruik van het sofi-nummer in de zorgverlening. Een eenduidig advies wordt naar mijn indruk niet gegeven.
Met het oog op een effectievere en efficitntere uitwisseling van persoonsgegevens
tussen ziekenfondsen en andere instanties, is het thans wettelijk toegestaan de sofinummers van verzekerden op te nemen in de administraties van de ziekenfondsen. 15' De regels voor de verstrekking van persoonsgegevens uit de Wet sociaalfiscaal nummer Ziekenfondswet hebben voorrang op die van de WPR.152 Het sofinummer kan aldus de gegevensuitwisseling vergemakkelijken tussen ziekenfondsen
en gemeentelijke sociale diensten, werkgevers en uitkeringsinstanties zoals de
Sociale Verzekeringsbank en pensioenfondsen. Via koppeling van de inkomensgegevens kunnen de verzekeringsplicht en de hoogte van de procentuele premie
worden bepaald. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel is voorts aangekondigd dat het sociaal-fiscaal nummer ook in de AWBZ zal worden ingevoerd.
Daarmee komt het sofi-nummer ook beschikbaar voor particuliere zorgverzekeraars, die vaak gelieerd zijn aan banken en andere financiele instellingen. Het
gebruik van het sofi-nummer en andere persoonsgegevens in een medische context
kan daardoor nog ondoorzichtiger worden. 153
Zoals hiervoor reeds ter sprake kwam kan een ziekenhuis bijvoorbeeld via EDIberichten gegevens over de zorgverzekering van een pati8nt verkrijgen uit de
persoonsregistratie van de zorgverzekeraar en vervolgens een elektronisch opnamebericht aan de zorgverzekeraar versturen. Een ziekenhuis kent veelal patientnummers toe aan nieuwe pati8nten. Niettemin levert de identificatie van patiEnten in de
praktijk soms problemen op. 154 Soms zijn aan 66n patitnt twee verschillende
patientnummers toegekend. Daarmee kunnen problemen ontstaan ten aanzien van
de volledigheid en juistheid van zorginhoudelijke gegevens: de patitnt heeft
immers een incompleet dossier. Wanneer besloten wordt de gegevens behorend bij
verschillende patientnummers, maar kennelijk betrekking hebben op 66n persoon,
aan elkaar te koppelen, loopt men het risico dat niettemin van 66n patient geen
gegevens meer zijn te achterhalen, terwijl het dossier van een andere patient
medische gegevens kans bevatten die op een ander betrekking hebben. Ter voorkoming van dergelijke problemen kan de invoering van een identificatieplicht voor
pati8nten worden overwogen. Mijns inziens valt dan ook te verwachten dat

151 Wet van 20 december 1995 tot wijziging van de Ziekenfondswet ter vereenvoudiging van de identificatie van verzekerden door het gebruik van het sociaal-fiscaal nummer in de verzekerdenadministratie
van de ziekenfondsverzekering, alsmede om enige andere wijzigingen in die wet aan te brengen en
wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter bevordering van een gelijkvormige
redactie van de informatiebepalingen van de sociale ziektekostenverzekeringen (Wet sociaal-fiscaal

nummer Ziekenfondswet), Stb. 684.
152 Kamerstukken 11, 1994-1995,24 142, nr. 3, p. 15.
153 Zie ook E. Olsthoorn-Heim, Sofi in de gezondheidszorg. TvGR april 1993, p. 113, waarin zij er voor
waarschuwde dat de WPR op grond van deze ontwikkelingen een wassen neus dreigt te worden.

154 Vgl. J E.J. Prins e.a., a w 1995, p 253.
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ziekenhuizen en andere zorginstellingen in de toekomst toch het sofi-nummer of
155
het GBA-nummer zullen gebruiken ter identificatie van patienten.
5.4.5 Het opslaan van gevoelige gegevens
art. 7

1. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld inzake het opnemen in een persoonsregistratie
van persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid,
seksualiteit of intiem levensgedrag, alsmede persoonsgegevens van medische, psychologische, strafrechtelijke of tuchtrechtelijke aard
2. De regels, bedoeld in het eerste lid, kunnen verschillen naar de soorten van registraties.
3. Uiterlijk op 1 juni 1997 wordt een voorstel van wet tot regeling van het in het eerste lid omschreven
onderwerp aan de Staton-Generaal gedaan.
4. Indien de Registratiekamer om advies wordt gevraagd over het ontwerp van een algemene maatregel van
bestuur of van een voorstel van wet als bedoeld in dit artikel, geeft de Registratiekamer bij de voorbereiding
van dit advies toepassing aan de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Stb. 1992, 315)

geregelde procedure.

156

Een uitgangspunt van de WPR is dat alle gegevens die tot individuele natuurlijke
personen zijn te herleiden, onder omstandigheden een min of meer gevoelig karakter
kunnen hebben:57 Vooral de bron waaraan gegevens zijn ontleend is in dit verband
een bepalende factor. Evenwel nemen bepaalde categorieen gegevens een bijzondere
plaats in, omdat zij de persoonlijke levenssfeer naar hun aard diepgaand kunnen
rakents of omdat aan de vastlegging daarvan in het maatschappelijk verkeer bijzondere risico's zijn verbonden:59 De regering was van mening dat opneming van
dergelijke gegevens in een persoonsregistratie met bijzondere waarborgen omgeven
diende te zijn. Bovendien vloeit een dergelijke verplichting tot het verschaffen van

155 Ondanks het advies hformatietechnologie in de zorg waarin de RVZ zijn bezwaren uit tegen het
gebruik van het sofi-nummer in het kader van de zorgverlening. Mijn vrees is mede gebaseerd op de
toenemende netwerkdichtheid en daarmee gepaard gaande toenemende gegevensuitwisselingen tussen
zorginstellingen onderling. Meer daarover in hoofdstuk 7 van dit boek. Vgl. ook de nota van toelichting
bij het ecrder genoemde Besluit gebruik sofi-nummer.
de leden 1 en 3
156 Bij Wet van 7 oktober 1996, Stb. 531, in werking getreden op 1 november 1996, zijn
van art. 7 gewijzigd. Het vierde lid is gewijzigd bij wet van 4 juni 1992, Stb 422 (Aanpassingswet

Algemene wet bestuursrecht)
151 Kamerstukken II, 1986-1987,19095, nr. 6, p. 25.
158 Vgl. HR 23 november 1990, NJ 1991,761 m.nt. JBMV, TvGR 1991, blz. 119 (verpleger Cruquiushoeve) inzake het verschoningsrecht van een verpleger met betrekking tot de getuigenis over eventueel
seksueel contact tussen patienten.
159 Kamerstukken H, 1984-1985,19095, nr. 3, p. 38; Kamerstukken II, 1986-1987,19095, nr. 6, p. 25.
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extra waarborgen voort uit art. 6 Verdrag van Straatsburg. 160 Zonder een regeling als
beoogd in dit artikel had Nederland dit verdrag niet kunnen bekrachtigen.
Intussen is een Besluit gevoelige gegevens tot stand gekomen:61 De daarin neergelegde hoofdregel luidt dat de in art. 7 WPR opgesomde categorie gevoelige
persoonsgegevens slechts in een persoonsregistratie mag worden opgenomen voor
zover dat bij wet is bepaald of in het onderhavige besluit wordt toegestaan. Persoonsgegevens van medische of psychologische aard mogen volgens art. 5 van het
besluit zijn opgenomen in persoonsregistraties:
•

•

•

waarop paragraaf 5 van de WPR van toepassing is;
welke gehouden worden door of ten behoeve van instellingen
voor gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening;
en voor zover deze gegevens patienten of clienten betreffen. 162

of voorzieningen

Volgens art. 8 van het besluit mogen gevoelige persoonsgegevens tevens zijn
opgenomen in persoonsregistraties voor zover:

a. dit noodzakelijk is ter voldoening aan

een

volkenrechtelijke of een bij wet

opgelegde verplichting;
b. dit noodzakelijk is met het oog op een door de betrokkene gevraagde rechtmatige
beslissing of prestatie;
c. dit geschiedt met schriftelijke toestemming van de betrokkene en noodzakelijk is
voor het doel van de registratie. Deze toestemming - die schriftelijk steeds kan
worden ingetrokken dient te zijn gericht op een bepaalde opneming of op een
beperkte categorie van opnemingen in een bepaalde registratie en moet in het
geschrift nauwkeurig zijn omschreven (art. 8, tweede lid); 161
-

d. dit noodzakelijk is met het oog op een gewichtig belang van de geregistreerde
tenzij deze hiertegen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt;

160 Hoewel G. Overkleeft-Verburg daarvan niet overtuigd is: de betreffende bepaling zegt niet meer dan
dat deze persoonsgegevens niet geautomatiseerd mogen worden verwerkt, tenzu het interne recht
passende waarborgen ter zake biedt. De toelichting daarop verduidelijkt evenmin wat hieronder precies
moet worden verstaan Het lijkt hierbij vooral om procedurele waarborgen te gaan, inhoudende dat de
gegevens weliswaar niet per st beschennd hoeven te worden langs formeel-wettelijke weg, maar dat
zelfregulering door registratiehouders alleen niet volstaat. Zie Explanatory Report, par. 39 en hierover
ook F Kuitenbrouwer, Een zwak ontwerp-besluit over gevoelige (medische) gegevens. TvGR 1990,
pp. 490-491.
161 Stb. 1993,158
162 Voorts mogen deze gegevens zijn opgenomen in persoonsregistraties, welke gehouden worden door of
ten behoeve van scholen waarop de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal
onderwijs (Stb. 1982,730) van toepassing is.
163 Zo is in de jurisprudentie de ECT-shocktherapie weI als inbreuk op de privacy aangemerkt (m.n. art.

10, 11 Gw, art. 3, 8 en 9 EVRM en art. 7, 8 en 18 IVBP), maar tegelijkertijd werd geoordeeld dat de
instemming van de betrokkene zelf daaraan het inbreukmakende karakter ontneemt. Vgl. Pres. Rb.
Amsterdam 20 september 1990, KG 1990, 317.
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e. de persoonsregistraties uitsluitend voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek
zijn aangelegd en de gegevens voor een bepaald onderzoek of een bepaalde

statistiek noodzakelijk zijn, of
f. dit noodzakelijk is met het oog op gewichtige belangen van de houder en de

persoonlijke levenssfeer van de betrokkene daardoor niet onevenredig wordt
geschaad.

Het besluit is slechts voorlopig, daar volgens art. 7, derde lid, WPR oorspronkelijk
binnen drie jaren na de inwerkingtreding van dit besluit een wetsvoorstel over dit
onderwerp moest zijn ingediend. Sinds 1 november 1996 is deze termijn van drie
jaren bij wet vervangen door de datum 1 juni 1997. De wettelijke regeling omtrent
de opneming van gevoelige gegevens zal - naar te verwachten valt - een plaats
krijgen in de nieuwe Wet bescherming persoonsgegevens.
Het besluit beperkt zich uitsluitend tot het opnemen van gegevens in een persoonsregistratie. Artikel 7 WPR verschaft met het oog op dit besluit geen ruimte voor
aanscherping van het gebruik en de verstrekking van persoonsgegevens. Een
dergelijke uitwerking is eventueel wel mogelijk in de te ontwerpen wettelijke
regeling. 164 Volgens de Nota van Toelichting bij het besluit is in art. 1 het uitgangspunt neergelegd dat het besluit een uitputtende regeling beoogt te geven in verband
met de opneming van gevoelige persoonsgegevens. Ook hierover kan men van
mening verschillen, daar art. 8 wel als een algemene restbepaling kan worden
beschouwd.'65 Indien het opnemen van gevoelige (medische) gegevens niet op art. 5
van het besluit kan worden gebaseerd, kan immers nog altijd worden bezien of in art.
166
8 eventueel een grond daarvoor kan worden gevonden.
Voor de verschillende categorieen gevoelige gegevens bevat het besluit veroorlovende en verbiedende bepalingen. Doordat in art. 5 sprake is van een veroorlovende
bepaling, staat dit artikel niet in de weg aan opneming van medische gegevens in een
persoonsregistratie, gehouden door een instelling voor gezondheidszorg, waarop
paragraaf 5 van de WPR niet van toepassing is, zoals bijvoorbeeld bedrijfsgenees167
kundige diensten die niet vallen onder art. 1 van de WTG.
Diverse definitieproblemen bemoeilijken voorts de interpretatie van het besluit. Het
begrip 'gezondheidszorg' is bijvoorbeeld niet voldoende duidelijk afgebakend.
Omvat dit begrip alleen de primaire, individuele zorgverlening of tevens het
medisch-wetenschappelijk onderzoek en het voeren van zorgbeleid? Een ander
voorbeeld betreft de term 'medische gegevens' of 'persoonsgegevens van medische

164 Zie hierover het advies van de Registratiekamer, nr. WGAG/1991/1 (Besluit gevoelige gegevens),

gepubliceerd in Computerrecht 1991/2, p. 90. Door het besluit te beperken tot de opneming van
gevoelige gegevens, is het volgens Kuitenbrouwer de vraag in hoeverre het besluit voldoet aan art. 6
Verdrag van Straatsburg, waarin passende waarborgen worden verlangd voor de 'verwerking' van
(o.a.) gezondheidsgegevens. Zie F. Kuitenbrouwer, a. w. 1990, p. 496

165 F. Kuitenbrouwer, a w 1990, p. 488. Zie ook de Nota van Toelichting bij het Besluit gevoelige
gegevens, Stb 1993,158, p. 25.

166 Deze criteria worden ook wei eerste en tweede klas rechtvaardigingsgronden genoemd. Zie het advies
van de Registratiekamer, Computerrecht 1991/2, p. 9 1.

167 F. Kuitenbrouwer, a w 1990, p. 495.
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aard'. De Nota van Toelichting hanteert in dit verband een algemene formulering:
alle gegevens die de geestelijke of lichamelijke gesteldheid van een persoon
betreffen. De Registratiekamer stelt zich op het standpunt dat, bijvoorbeeld ten
tijde van het ontwerpen van een wetsvoorstel, mogelijk een nadere onderverdeling
gemaakt zal moeten worden. Dit kan noodzakelijk zijn in verband met het gebruik
van medische gegevens buiten de gezondheidszorg en het toenemende belang van
genetische gegevens. Tenslotte bestaat onduidelijkheid door het onderscheid dat in
de toelichting wordt gemaakt in 'direct gevoelige' en 'indirect gevoelige gegevens'. Ten aanzien van direct gevoelige gegevens wordt gesteld dat het gevoelige
karakter met zekerheid of met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid uit de
opneming van het gegeven in het register moet kunnen worden afgeleid. Alleen die
gegevens vallen onder de werkingssfeer van het besluit. Als voorbeeld van een
indirect gevoelig gegeven wordt 'koosjer eten' genoemd, terwijl registratie daarvan
wel mogelijk is op grond van art. 8, sub b, van het besluit.
Tot slot zij er op gewezen dat ook in het BW en in de Wet Bopz aanvullende
regelingen zijn opgenomen met betrekking tot de bescherming van gevoelige
medische gegevens. Artikel 56 Wet Bopz draagt de geneesheer-directeur op zorg te
dragen voor het vastleggen van nader genoemde aantekeningen in de patientendossiers van onvrijwillig in een psychiatrisch ziekenhuis opgenomen patienten. In het

belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn in het in 1996
gewijzigde Besluit patientendossier Bopz nadere regels gesteld omtrent de in de
dossiers op te nemen gegevens, de bewaartermijn van de gegevens, de inrichting
van de dossiers en de verstrekking van gegevens bij overplaatsing van de pati8nt.
Ook in het BW zijn regels opgenomen inzake de omgang met medische persoonsgegevens, zoals de inrichting van een medisch dossier, de vernietiging van gegevens, het recht op inzage in en afschrift van de gegevens, de verstrekking van
gegevens aan derden en de verstrekking van gegevens voor medisch-wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Deze regelingen bevatten een formeel wettelijke

grondslag voor de opneming van medische gegevens. Zij vormen een aanvulling op
de WPR. De WPR en de daarop gebaseerde regelgeving is, aldus de toelichting bij
het Besluit gevoelige gegevens, in beginsel geheel van toepassing op de gegevensbestanden in de gezondheidszorg, tenzij uit de regels inzake de geneeskundigebehandelingsovereenkomst voortvloeit dat een bijzondere bepaling van toepassing
is.168 Zo bevat bijvoorbeeld art. 7:454, tweede lid, BW (toevoeging verklaring aan
het dossier) een nadere voorziening ten opzichte van art. 31, tweede lid, WPR en
is ook art. 7:454, derde lid, BW (bewaartermijn) als zodanig aan te merken ten
opzichte van art. 18, tweede lid, WPR.

168 Nota van Toelichting bij het Besluit gevoelige gegevens, p. 20, waarin wordt verwezen naar paragraaf 1.2 van de memorie van antwoord bij dc WGBO (Kamerstukken II, 1990-1991,21 561, nr. 6).
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5.4.6 Beveiliging van persoonsgegevens

5.4.6.1 Beveiligingsvoorzieningen

art. 5, tweede lid
2. De houder treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en de volledigheid van de
opgenomen gegevens.

art. 8
De houder draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter
beveiliging van een persoonsregistratie tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde
kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. Gelijke plicht rust op de bewerker voor het geheel of
het gedeelte van de apparatuur die hij onder zich heeft.

Artikel 5 WPR

is reeds besproken in het kader van het beginsel dat gegevens

slechts in beperkte mate verzameld mogen worden en in het kader van het kwaliteitsbeginsel met betrekking tot de in een persoonsregistratie opgenomen persoonsgegevens (zie § 5.4.2). Het tweede lid van art. 5 WPR legt aan de houder van een
persoonsregistratie een zorgplicht op met betrekking tot de te garanderen integriteit
van de persoonsgegevens.'69 Daartoe kan de houder onder meer beveiligingsmaatregelen nemen. Derhalve raakt art. 5, tweede lid, WPR tevens aan het beveiligingsbeginsel ten aanzien van persoonsgegevens.
Artikel 8 WPR noemt als beveiligingsdoelen waarvoor de houder of bewerker
voorzieningen moet treffen: verlies van gegevens, aantasting van gegevens,
onbevoegde kennisneming van gegevens, onbevoegde wijziging van gegevens en
onbevoegde verstrekking van gegevens.im De formulering van art. 8 WPR is zeer
algemeen. Ondanks de kritiek hierop, 171 pleit daarvoor onder meer het feit dat de
normering technologie-onafhankelijk is gebleven en dat de invulling van deze open
norm in concrete gevallen uiteindelijk aan een rechter kan worden voorgelegd. De
Registratiekamer heeft in 1994 enkele uitgangspunten en richtlijnen gepubliceerd
teneinde te kunnen bepalen in welke mate persoonsregistraties in een organisatie
172
moeten worden beveiligd.
De manier en de mate van beveiliging kunnen verschillen, afhankelijk van de aard
en het belang van de persoonsregistratie.173 In gedragscodes of bij algemene maatregel van bestuur krachtens art. 16 WPR, kan de algemene norm worden gecon-

169 Kamerstukken H, 1984-1985,19 095, nr. 3, p. 38.
170 Hierover ook F. Kuitenbrouwer, Hoe veilig is een "onderzoeksbestand"? Bescherming van persoonsgegevens bij verstrekking ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Computerrecht 1989/5, p. 239
171 Zie bijvoorbeeld F. de Graaf, De Wet persoonsregistraties, in: idem (red.), Hoo/cistukken Informaticarecht. Alphen aan den Rijn 1989, pp. 378-379. Zie naar aanleiding van soortgelijke kritiek F.

Kuitenbrouwer, a w. 1989, pp. 239 en 241 (noot 38 aldaar).
172 Registratiekamer, Bevei/iging van persoonsregistraties.

Rijswijk, november 1994.

113 Kamerstukken Ii, 1984-1985,19 095, nr. 3, p. 39. De verplichting tot beveiliging geldt behalve ten
aanzien van lopende bestanden ook voor back-up bestanden en archiefbestanden die geen zelfstandige
persoonsregistratie in de zin van de WPR meer vormen. Zie J.M.A. Berkvens e.a. (red.), Leidraad p.
I.Art.8. Com. -13.
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cretiseerd voor bepaalde sectoren of soorten registraties. Overigens is in de
toelichtende stukken bij de WPR de norm gerelativeerd, door te wijzen op het
kostenaspect van technische beveiliging. Volgens de memorie van antwoord aan de
Tweede Kamer, dient er daarbij een redelijke afweging te worden gemaakt tussen
deze kosten enerzijds en de beschermwaardigheid van de gegevens anderzijds. 174
Aan medische persoonsgegevens wordt onder andere via art. 7 WPR een hoge
beschermwaardigheid toegekend. Aan de algemene beveiligingsnorm van art. 8
WPR kunnen mijns inziens in verband daarmee eveneens hogere eisen worden
gesteld.

5.4.6.2 Mogelijke bedreigingen
Als gevolg van de exponentiele groei in aantallen computers, gegevensbestanden en
communicatienetwerken is thans sprake van een omvangrijke potentiele dreiging
voor onbevoegde toegang tot en misbruik van persoonsgegevens. Hiervoor is reeds
gewezen op het gesignaleerde gevaar voor de ongecontroleerde beschikbaarheid
van medische gegevens wanneer geautomatiseerde medische dossiers via netwerken toegankelijk zijn. 175
In het algemeen kunnen persoonsgegevens worden bedreigd ten aanzien van
aspecten met betrekking tot de vertrouwelijkheid (wie kunnen er allemaal bij de
gegevens komen?), de betrouwbaarheid of integriteit van de gegevens (zijn de
gegevens correct en volledig?) en de beschikbaarheid (kan men, indien nodig, bij
de gegevens om deze in te zien of te bewerken?).176 Bedreigingen kunnen bijvoorbeeld worden veroorzaakt door opzet (moedwillige aantasting van gegevens ten
aanzien van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid), menselijk falen
(ongelukken en vergissingen), technisch falen (storingen in de apparatuur of
programmatuur) en externe oorzaken (brand, stroomstoring, blikseminslag et
cetera).177

Wanneer men spreekt over de beveiliging van een (geautomatiseerd) systeem, dan
dient men oog te hebben voor het feit dat een systeem in het algemeen bestaat uit
mensen en middelen. 178 Onder middelen verstaat men in dat verband de gebouwen,
de software, de hardware, de gegevens en dergelijke. Het betreft derhalve niet

\14 Kamerstukken 11, 1986-1987,19 095, nr. 6, p. 48. Zie ook M.J.B. Boerma, Karakter, reikwijdte en
inhoud van de Wet persoonsregistraties, in: H. Franken, H W.K Kaspersen, A.H. de Wild (red.),
Recht en computer Deventer 1992, p. 276
175 In hoofdstuk 7 zal uitvoerig worden ingegaan op deze en andere informatietechnologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg.
176 P.A.J. van der Knaap, Een invulling van de beveiligingseis uit de Wet persoonsregistraties Compact
Lente 1991, p 3 1 e.v.; P. Overbeek, W. Sipman, Informatiebeveiliging. Eenpraktischegids voorde
bescherming van uw gegevens. Amsterdam 1992, p. 25 e.v
177 P. Overbeek en W Sipman (a w 1992, pp. 26-28) geven van elke onderscheiden soort oorzaak een
omvangrijk aantal voorbeelden
178 G.J. Schuringa en R.E. van Esch, Beveiligingsaspecten en juridische aspecten als communicerende
vaten, Compact 1992/4, p. 57.
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alleen deze middelen, maar ook de mensen, waartegen de informationele privacy
door middel van beveiliging beschermd dient te worden. 179

5.4.6.3 Beveiligingsmaatregelen
De soorten beveiligingsmaatregelen die op grond van art. 8 WPR door een houder
of bewerker genomen dienen te worden zijn technische maatregelen en organisatorische maatregelen. Technische maatregelen zijn in het algemeen in de programmatuur ingebouwd. Voorbeelden daarvan zijn: vragen naar een wachtwoord (ter
identificatie en controle op authenticiteit), automatische back-up voorziening,
versleuteld verzenden van vertrouwelijke gegevens (encryptie) en automatisch
logboek. Organisatorische maatregelen zon gericht op de organisatie in het geheel.
Daartoe begint men meestal met het formuleren van een algemeen beveiligingsbeleid. Hieruit volgt in de regel een beveiligingsplan, waarin concrete maatregelen
worden opgenomen. Ook worden daarin verantwoordelijkheden toegekend voor
180
bepaalde beveiligingstaken, controle, en dergelijke.
In de literatuur worden beveiligingsmaatregelen ook wel in twee andere soorten
onderscheiden, te weten procedurele maatregelen en fysieke maatregelen. Procedurele maatregelen omvatten regels die aanduiden hoe de diverse beveiligingsmaatregelen moeten worden uitgevoerd. Daarbij kan men denken aan het bepalen van
welke bestanden er een back-up moet worden gemaakt, door wie en hoe vaak. Ook
kan daarin bijvoorbeeld een procedure zijn opgenomen waardoor een medewerker
toestemming voor toegang tot een systeem kan krijgen. Tevens kan daarin een
rookverbod zijn opgenomen en regels omtrent wat te doen in geval van een
calamiteit. Fysieke maatregelen omvatten alle materiele zaken met behulp waarvan
de beveiliging kan worden geeffectueerd. Men kan daarbij denken aan zelfdovende
prullenbakken, brandwerende kluizen, elektronisch werkende deuren, noodstroomvoorzieningen, toegangspasjes et cetera. De maatregelen kunnen in verschillende
stadia waarin van bedreiging sprake kan zijn worden ingezet en kunnen derhalve
zijn gericht op preventie, detectie, repressie of correctie van schending van de
181
vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van persoonsgegevens.
Onder organisatorische voorzieningen verstaat de Registratiekamer in haar advies
over de beveiliging van persoonsregistraties: maatregelen voor de inrichting van de

organisatie en voor het gebruik van een persoonsregistratie (zoals deling van
verantwoordelijkheden en bevoegdheden) en onder technische voorzieningen onder
meer logische en fysieke maatregelen in en rondom computersystemen. In de
indeling die de Registratiekamer hanteert kunnen we de procedurele en fysieke

179 De mens als zwakke schakel in dit verband staat centraal in het werk van

J Holvast, Op,veg naar een
risicoloze maatschappij? De vrijheid van de mens in het informatietijdperk. Schoonhoven \986.1.L.
Auerbach wijst er eveneens op dat 'opvoeding van het publick' aangaande het gevoelige karakter van
informationele privacy den van de methoden is om een redelijke beveiliging te kunnen realiseren rond
het verzamelen en distribuercn van persoonsgegevens. Zie zijn artikel: Professional Responsibility for
Information Privacy Computers & Security 1985, p. 106.
180 P. Overbeek, W Sipman, a.w. 1992, p 56.
181 Idem, p. 57.
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maatregelen mijns inziens rekenen tot de organisatorische respectievelijk de
technische maatregelen.

5.4.7 Risico-aansprakelijkheid voor de houder

art. 9
1. Indien iemand schade lijdt doordat ten opzichte van hem in strijd wordt gehandeld met de bij of
krachtens deze wet gegeven voorschriften ter bescherming van de belangen van de geregistreerde of te
registreren personen, zijn de volgende leden van toepassing, onverminderd de aanspraken op grond van
andere wettelijke regels.
2. Voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, heeft de benadeelde recht op een naar billijkheid
vast te stellen schadevergoeding.
3. De houder van een persoonsregistratie is aansprakelijk voor de schade of het nadeel, voortvloeiende
uit het met-nakomen van de in het eerste lid bedoelde voorschriften in verband met die persoonsregistratie. De bewerker is aansprakelijk voor die schade of dat nadeel, voor zover ontstaan door zijn

werkzaamheid.

Iemand die schade lijdt als gevolg van een handelen dat in strijd is met bij of
krachtens de wet gestelde "voorschriften ter bescherming van de belangen van de
geregistreerde of te registreren personen", kan op grond van art. 9 WPR de houder
aanspreken voor alle schade en nadeel die daarvan het gevolg is, ook al heeft de
houder geen schuld aan een dergelijk handelen. Hier is derhalve sprake van een
risico-aansprakelijkheid voor de houder.182 De aansprakelijkheid geldt mede ten
aanzien van gedragingen van anderen dan ondergeschikten als bedoeld in art. 1403
183
Evenmin kan de houder zich disculperen op grond van bijvoorbeeld
(oud) BW.
'een fout van de computer'. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een 'ongeschikte
zaak', dan gelden voorts de aansprakelijkheidsregels van art. 6:77 BW'84 als er een
overeenkomst bestaat of van art. 6: 173 BW in buitencontractuele relaties. Ook op
de bewerker rust een risico-aansprakelijkheid, zij het dat deze slechts betrekking
heeft op diens eigen handelen (art. 9, derde lid, WPR). Behalve materi8le schade
of vermogensschade - dat wil zeggen schade die in geld is uit te drukken - kan ook
immateriele of ideele schade voor vergoeding in aanmerking komen. Voor
schadevorderingen gelden de normale regels van het burgerlijk procesrecht. Een
schade-actie wordt derhalve door middel van een dagvaarding aanhangig gemaakt.
Is bijvoorbeeld een verzoek om informatie, inzage of correctie gericht aan de
hulpverlener of in tweede instantie aan de houder (indien deze niet samenvallen)
niet toegewezen, dan kan de geregistreerde zich ex art. 34 WPR tot de rechtbank
wenden met het verzoek de houder te bevelen alsnog aan het eerdere verzoek te
voldoen. Ook voor een bevel tot mededeling over personen en instanties aan wie de
houder in het jaar voorafgaand aan het verzoek persoonsgegevens heeft verstrekt,

182 Zie ook Kamerstukken II, 1986-1987,19 095, nr. 6, p. 39.
183 Aldus wordt gesteld in Kamerstukken 11, 1986-1987,19 095, nr. 6, p. 39. Vgl. artt. 6:170 en 171 BW.
184 Artikel 6:77 BW bevat evenwel een billijkheidscorrectie in contractuele relaties: een schuldenaar is
niet aansprakelijk wanneer de toerekening, gelet op de inhoud en strekking van de rechtshandeling
waaruit de verbintenis voortvlocit, de in het verkeer geldende opvattingen en de overige omstandigheden van het geval, onredelijk zou zijn.
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kan de geregistreerde de rechtbank inschakelen. In een dergelijke eenvoudige
verzoekschriftenprocedure in het kader van de uitoefening van de artikelen 29, 31
en 32 WPR, is geen procureursbijstand verplicht.185 Het verzoekschrift moet
worden ingediend binnen twee maanden na ontvangst van het antwoord van de
houder of - indien deze in het geheel niet heeft gereageerd - na afloop van de
termijn waarbinnen de houder volgens de betreffende artikelen had moeten
reageren. 186 De rechter kan aan een bevel tot inzage, correctie of mededeling
indien nodig een dwangsom verbinden. 187

5.4.8 Verbod en bevel door de rechter
art. 10
Indien de houder of de bewerker van een persoonsregistratie handelt in strijd met het bij of krachtens
deze wet bepaalde en een ander daardoor schade lijdt of dreigt te lijden, kan de rechter hem op
vordering van die ander zodanig gedrag verbieden en hem bevelen maatregelen te treffen tot herstel van
de gevolgen van dat gedrag.

Het hierboven besproken art. 9 WPR verleent geregistreerde of te registreren
personen een recht op schadevergoeding. Ook zonder daarop aanspraak te kunnen
maken kan op grond van art. 10 WPR, een beroep op de burgerlijke rechter
worden gedaan. Een houder kan immers ook op andere punten dan die welke in
verband staan met de artt. 29, 31 en 32 WPR in strijd handelen met de regels die
bij of krachtens de wet zijn gesteld. 188 Te denken valt bijvoorbeeld aan een situatie
waarin een geregistreerde schade lijdt of dreigt te lijden doordat de persoonsregistratie onvoldoende is beveiligd. In plaats van schadevergoeding kan de geregistreerde de rechter dan vragen om de houder te bevelen maatregelen te treffen ter
verbetering van de beveiliging. Een ander middel dat de rechter - in een andere
situatie - kan toepassen is een verbod op voortzetting of herhaling van onrechtmatig gedrag,189 eventueel in combinatie met een dwangsom. In dergelijke gevallen

wordt de gerechtelijke procedure via een dagvaarding ingeleid en is procureursbijstand - anders dan in een verzoekschriftenprocedure - wel verplicht.

185 Art. 34, zesde lid, WPR.
186 Art. 34, tweede lid, WPR.
187 Art. 34, zevende lid, WPR.
188 Voor alle duidelijkheid zij er hier op gewezen dat art. 9 WPR een benadeelde recht geeft op vergoeding
door de houder van geleden schade, "indien ten aanzien van hem in strijd is gehandeld met de bij of
krachtens deze wet gegeven voorschriften ter bescherming van belangen van de geregistreerden of te
registreren personen" Het lijkt erop dat de wetgever hierbij met name aan paragraaf 7 van de WPR
heeft gedacht.
189 Kamerstukken 11, 1984-1985,19 095, nr. 3, p 32.
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5.5 Verstrekken van gegevens aan een derde
5.5.1 Voorwaarden voor derdenverstrekking
art. 11
1. Uit een persoonsregistratie worden slechts gegevens aan een derde verstrekt voor zover zulks
voortvloeit uit het doel van de registratie, wordt vereist volgens wettelijk voorschrift of geschiedt met
toesternming van de geregistreerde.
2. Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek dan weI op grond van een dringende en
gewichtige reden, kunnen desgevraagd gegevens aan een derde worden verstrekt voor zover de
persoonlijke levenssfeer van de geregistreerden daardoor niet onevenredig wordt geschaad.
3. De verstrekking van gegevens blijft achterwege voor zover uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk

voorschrift geheimhouding geboden is.
4. Indien de geregistreerde minderjarig is en de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, of onder
curatele is gesteld, is in plaats van de toestemming van de geregistreerde die van zijn wettelijke
vertegenwoordiger vereist.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt door ze aan derden te verstrekken.
Zoals we zagen in § 5.4.3.3 moet volgens art. 1 WPR onder het 'verstrekken van
gegevens aan een derde' worden verstaan: "het verstrekken van gegevens uit een
persoonsregistratie aan een persoon of instantie buiten de organisatie van de
houder, met uitzondering van het verstrekken aan de bewerker of de geregistreerde". Een dergelijke verstrekking van gegevens is op grond van art. 11, eerste lid,
WPR alleen toegestaan voor zover zulks voortvloeit uit het doel van de registratie,
wordt vereist ingevolge een (materieel) wettelijk voorschrift of met toestemming
van de geregistreerde.
Derdenverstrekking welke voortvloeit uit het doel van de registratie dient expliciet
of krachtens heersende maatschappelijke opvattingen te kunnen worden begrepen in
de ten behoeve daarvan geformuleerde doelstelling. 'w Bij de beantwoording van de
vraag in hoeverre de gegevensverstrekking rechtmatig is geschiedt omdat zij

voortvloeide uit het doel van

de registratie,

dienen de aard van het doel en de

betekenis daarvan in het maatschappelijk verkeer mede in aanmerking te worden
genomen.'91 Uit de jurisprudentie zijn enkele voorbeelden bekend van onrechtmatige spontane gegevensverstrekking aan derden. De hier te noemen voorbeelden
betreffen een advies van een keuringsarts aan een werkgeefster om een sollicitante
een psychologisch onderzoek te laten ondergaan, m het overleggen door een

psycholoog van een rapportage over een geestelijk gehandicapte pupil bij een
geschillencommissie in verband met een geschil over plaatsing in een nieuw
gezinsvervangend tehuisi93 en de schending van de geheimhoudingsplicht door een
GAK-medewerker bij inkomensonderzoek met betrekking tot sero-positiviteit van

190 Kamerstukken 11, 1986-1987,19 095, nr. 6, p 51
191 Kamerstukken U, 1984-1985,19 095, nr. 3, p 40.
192 Pres. Rb. Utrecht 29 juni 1993, KG 1993, 330 (onbehoorlijk advies keuringsarts).
193 Pres. Rb Amsterdam 25 november 1993, KG 1994, 16 (psychologisch rapport).
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ten gevolge van het bekend worden van zijn kwaal in een sociaal
isolement is geraakt. 194
Onder een wettelijk voorschrift wordt verstaan: elke daad van wetgeving, waaronder ook voorschriften vallen die bij of krachtens de wet zijn gesteld of bijvoorbeeld

een clitnt, die

bij een verordening van een gemeente, provincie of een ander publiekrechtelijk
lichaam:95 Dergelijke verordeningen dienen evenwel te voldoen aan de eisen die
volgen uit de beperkingsclausules van art. 10 Grondwet en art. 8 EVRM. Derhalve
dienen deze uiteindelijk gebaseerd te zijn op een formeel-wettelijke regeling. 196
Wanneer een andere wet in formele Zin tot het verstrekken van persoonsgegevens
verplicht, dan dient deze in onderling verband met de WPR te worden beoordeeld.
Veelal zullen wettelijke verplichtingen tot gegevensverstrekking tevens een
registratieverplichting met zich meebrengen. In de doelomschrijving van een
dergelijke registratie zal dan ook meestal de derdenverstrekking zijn opgenomen.
Daarmee vloeit de verstrekking van gegevens aan een derde bovendien voort uit
het doel van de registratie.
In de volgende paragraaf komt de toestemming van de geregistreerde aan de orde.
Met het oog op het derde lid van art. 11 zij hier nog vermeld dat voor de verstrekking van medische persoonsgegevens de toestemming van de geregistreerde nodig
is, behoudens voor zover doorbreking van het beroepsgeheim mogelijk is. 197
Alvorens medische persoonsgegevens op grond van art. 11 WPR aan derden
mogen worden verstrekt, zal derhalve eerst moeten worden nagegaan of de
gegevens op grond van de regels van het medisch beroepsgeheim wel mogen
worden verstrekt. Deze regels zijn te vinden in art. 7:457 BW. Over de verstrekking van persoonsgegevens aan derden bij een wettelijke geheimhoudingsverplichting bestaat voorts een uitgebreide hoeveelheid jurisprudentie, met name over het
198
verschoningsrecht.

194 Pres. Rb Groningen 17 november 1994, KG 1995, 101 (mededeling over
AIDS-patient). Zie over deze
en de voorgaande twee uitspraken ook J.M.A. Berkvens e.a. (red ), Leidraad I.Art. 11. Jur.-27
p.

195 Kamerstukken 11, 1984-1985,19 095, nr 3, p. 40.
196 Kamerstukken H. 1986-1987,19 095, nr. 6, p. 24.
197 Zie hoofdstuk 4.
198 Blijkens het overzicht uit J.M A. Berkvens e.a. (red ), Leidraad p. I.Art. 11. Jur.-71-77 zijn in dit
verband veel uitspraken gedaan in medische zaken: CMT 23 september 1976, Medisch Contact 1977,
biz. 318 (verstrekking door behandelend arts aan arts/deskundige van een Raad van
Beroep); MT
Amsterdam 18 september 1978. Medisch Contact 1979, biz. 899, TvGR 1979,84 (inlichtingen van
huisarts aan verzekeringsarts), Districtsraad 11 van de KNMG 25 juli 1979, Medisch Contact 1979,
biz. 1551 (inlichtingen van vertrouwensarts aan sociale dienst), MT Amsterdam 15 juni 1981, TvGR
1982,3 (keurling moet als eerste kennis kunnen nemen van ecn rapport); MT Amsterdam 3 oktober
1983,

Stct.

1983,

248

(psychiatrische

case-study),

MT

Amsterdam

15

april 1985,

TvGR

1985, 47

(mededelingen door psychiater over echtgenote); CMT 2 mei 1985, Stct. 28 mei 1985, biz. 4 (inlichtingen arts aan verzekeringsgeneeskundige); HR 6 maart 1986, N./ 1987, 1016 m.nt. WLH (geheimhouding gegevens verpleegde krachtens Krankzinnigenwet); MT 's-Gravenhage 14 december 1988,
Medisch Contact 1990, biz. 64 (inlichtingen aan advocaat van echtgenote in echtscheidingsprocedure);
MT Amsterdam 2 mei 1989, Medisch Contact 1990, biz. 153 (van invaliditeitsverzekering naar
pensioenfonds); Hof's-Hertogenbosch 18 september 1991, NJ 1991, 796, vernietigend Rb. Breda 20
juni 1989, NJ 1989, 726 (Valkenhorst: biologische afstammingsgegevens); Pres. Rb. Arnhem 8 mei
1991, KG 1991, 200 (incest-beschuldiging door erkend hypnotherapeute); en uit de strafrechtspraak:
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5.5.2 Schriftelijke toestemming voor derdenverstrekking

art. 12
1. Indien voor de verstrekking van gegevens uit een persoonsregistratie toestemming van de geregi-

streerde of van zijn wettelijke vertegenwoordiger is vereist, kan deze slechts schriftelijk worden
gegeven.

2. De toestemming kan betrekking hebben op 66n geval of op een beperkte categorie van gevallen en
moet in het geschrift nauwkeurig zijn omschreven.
3. De toestemming kan steeds schriftelijk worden ingetrokken.

De in art. 11, eerste lid, WPR bedoelde toestemming van de geregistreerde is
uitgewerkt in art. 12 WPR. De toestemming vormt de derde rechtvaardigingsgrond
voor de verstrekking van persoonsgegevens aan een derde. Deze bepaling bevat als
waarborgen voor de geregistreerde bedoelde vereisten, dat de toestemming slechts
schriftelijk en nauwkeurig omschreven kan worden verleend. Daarbij kan deze
bovendien slechts betrekking hebben op 66n geval of op een beperkte categorie van
gevallen. De grens van een dergelijke beperking lijkt vooralsnog moeilijk af te
bakenen. Denkbaar is bijvoorbeeld dat een geregistreerde schriftelijk toestemming
(volmacht) verleent aan een instelling, teneinde in het kader van een behandelingsovereenkomst gegevens uit te wisselen met andere bij een specifiek samenwerkingsverband aangesloten zorgverlenende instellingen.'99 De vraag in dat verband
is bijvoorbeeld in hoeverre de gevallen en de kring van aangesloten instellingen als
voldoende beperkt zijn te beschouwen. Uit de memorie van antwoord aan de
Tweede Kamer oo zou mogelijk een restrictieve beantwoording van deze vraag
kunnen worden afgeleid.

5.6 Gedragscodes en bijzondere voorschriften
5.6.1 Gedragscode

art. 15
1. De organisatie of organisaties, die een gedragscode vaststelden, kunnen de Registratiekamer
verzoeken te verklaren dat deze code naar haar oordeel in overeenstemming is met het bepaalde bij of
krachtens deze wet en voldoet aan redelijkerwijs ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van
geregistreerden te stellen eisen.
2. De Kamer neemt het verzoek slechts in behandeling, indien naar haar oordeel de verzoeker of
verzoekers representatief zijn voor de betrokken sector, deze sector in de code nauwkeurig is omschreven en de code zorgvuldig, in het bijzonder in genoegzaam overleg met organisaties van belanghebbenden, is voorbereid.
3. Alvorens te beslissen op een verzoek dat zij in behandeling heeft genomen, stelt de Kamer een ieder
in de gelegenheid schriftelijke bezwaren of opmerkingen in te brengen.

Rb. Alkmaar 15 maart 1988, NJ 1988, 767 (inbeslagneming patientenadministratie); HR 2 oktober
1990, NJ 1991, 124 m.nt. tH (ontslag uit geheimhoudingsrecht t/0 verschoningsrecht) en Rb. 'sGravenhage 18 november 1991, NJ 1993,252 (verschoningsrecht voor patientenvertrouwenspersoon)
199 1.H Romberg, De IFPR, de WGBO en de DIV Tilburg 1992, p. 53.
200 Kamerstukken 11, 1986-1987,19095, nr. 6, p. 52.
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4. De verklaring wordt, tezamen met de gedragscode waarop zij betrekking heeft, door de zorg van de
Kamer in de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt.
5. De verklaring geldt voor de termijn waarvoor de gedragscode is vastgesteld. doch ten hoogste voor
vijf jaar na het tijdstip van de verklaring.
6. De verklaring bindt de rechter niet.
7. Een beslissing op het verzoek is met redenen ornkleed. Tegen de beslissing staat geen voorziening
van administratieve rechtspraak open.

Een gedragscode in de zin van de WPR is "een besluit van een of meer organisaties,
representatief voor de sector waarop het besluit betrekking heeft, houdende in het
belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer gestelde regels of gedane
aanbevelingen ten aanzien van persoonsregistraties".201 Een gedragscode kan een
schakelfunctie vervullen tussen enerzijds de algemene wettelijke normen en
anderzijds de gewenste gedetailleerde uitwerking daarvan in reglementen en
formulieren. Per sector van de samenleving kunnen door voor die sector representatieve organisaties gedragscodes worden opgesteld om zelfregulering door de
houders en de eenheid daarbinnen te bevorderen. Artikel 15 biedt dergelijke
organisaties de mogelijkheid een gedragscode aan de Registratiekamer voor te
leggen ter verkrijging van een verklaring van genoegzaamheid.
Hoewel gedragscodes vooral zijn bedoeld voor de particuliere sector (banken,
verzekeraars, informatiebureaus, et cetera), kunnen ook binnen de publieke sector
gedragscodes tot stand komen. Voorbeelden van gedragscodes die de gezondheids-

zorg (kunnen) betreffen zijn: de VOI-gedragscode persoonsregistraties van de
Vereniging van Onderzoek Instituten, de Nefarma-Privacy-Gedragsregels van de
Nederlandse Associatie van de Farmaceutische Industrie (Nefarma) en de Gedragscode Gezondheidsonderzoek van de Federatie van Medisch Wetenschappelijke
Verenigingen (FMWV).202 Ook de model-privacyreglementen van de NRV zouden
als gedragscode aan de Registratiekamer kunnen worden aangeboden.203 Gedragscodes kunnen de vorm aannemen van ( 1) een volledig systeem van regels, dat de
wet deels overlapt, (2) een modelreglement in de vorm van een interne instructie
ten behoeve van aangesloten leden, (3) een verzameling antwoorden op branchespecifieke vragen, (4) een modeluitwerking voor het aanmeldingsformulier of (5)
combinaties van deze.

Sector-specifieke onderwerpen die in een gedragscode kunnen worden geregeld,
betreffen bijvoorbeeld de vraag of bepaalde handmatige verzamelingen, zoals
medische dossiers, als persoonsregistraties worden aangemerkt, welke gegevens
wel of niet als persoonsgegevens worden aangemerkt et cetera. Behalve interpretaties van de WPR kan een gedragscode ook extra voorzieningen bieden ten opzichte

201 Zie over de WPR gedragscode o.a. het themanummer Zelfregulering en de Wet persoonsregistraties.
Privacy en Registratie 1994/2-3 en G. Overkleeft-Verburg, a.,v. 1995, in het bijzonder de hoofdstukken 6,7 en 8.
202 Zie voor een uitgebreid overzicht: G Overkleeft-Verburg, a. w. 1995, pp 123-247. Zie voorts over de
GczondheidsGedragscode Gezondheidsonderzoek: C. de Pater, P. Ippel, A, Verhofstad, Gedragscode
onderzoek goedgekeurd. Medisch Contact 1996, nr. 6 (9 februari 1996), pp. 190-191.
203 Zie ook Kamerstukken II, 1984-1985, 19 095, nr. 3, p. 22
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van de WPR. Zo zouden bijvoorbeeld de in een gedragscode gegoten modelprivacyreglementen van de NRV zich tevens kunnen uitstrekken tot handmatig
bijgehouden medische dossiers en ook overigens aparte regels voor de omgang met
medische gegevens kunnen bevatten.
Wanneer een gedragscode ter toetsing wordt voorgelegd aan de Registratiekamer
dan worden, alvorens de Kamer toekomt aan de beoordeling van het ingediende
verzoek, eerst enkele ontvankelijkheidsvragen gesteld:04 Ook al zou de gedragscode naar het oordeel van de Registratiekamer materieel aan alle eisen voldoen, de
totstandkoming ervan dient langs regels van een zorgvuldige procedure te zijn
geschied. De Registratiekamer toetst allereerst de zorgvuldigheid van deze procedure. Daarbij komen de volgende vragen aan de orde:

•

is of zijn de verzoeker of verzoekers representatief voor de betrokken sector?

• is

deze sector in de code nauwkeurig omschreven?

• is de gedragscode in genoegzaam overleg met organisaties van belanghebbenden voorbereid?

Over deze vragen kan het volgende worden opgemerkt. Zoals de VNG representade Nederlandse gemeenten kan worden beschouwd, kon de NRV als
zodanig gelden voor Nederlandse beroepsbeoefenaren en instellingen werkzaam in
de gezondheidszorg.205 De NRV heeft in het verleden wel model-privacyreglementen voor instellingen en voor individuele zorgverleners opgesteld gebaseerd op de
WPR.
Het begrip 'sector' is niet eenduidig. Men kan er groepen van instanties met
bepaalde vergelijkbare activiteiten onder verstaan. Ook 'cross-sectorale' activiteiten, zoals die voorkomen in de direa-marketing- of personeelssector, kunnen een
bepaalde sector kenmerken. De WPR lijkt beide interpretaties toe te laten.206 De
Nederlandse gemeenten of de in de NRV vertegenwoordigde gezondheidszorgorganisaties kunnen als voldoende nauwkeurig worden beschouwd. Deze aanduiding
dient wel in de gedragscode expliciet te worden vermeld.
De woorden 'in genoegzaam overleg' gelden als minder vrijblijvend dan bijvoorbeeld de aanduiding 'na overleg'. Hier dient sprake te zijn van een reele betrok-

tief voor

204 Kamerstukken

4

1984-1985, 19 095, nr. 3, p 42. Zie over de gedragscode-procedure ook: G.

Overkleeft-Verburg, a.w 1995, pp. 298-306 en J.E.J. Prins e.a., a w 1995, pp. 85-88.
205 De NRV was tot 1995 een in de Gezondheidswet genoemd adviescollege van de regering. De leden
van de NRV werden benoemd door aangewezen representatieve organisaties en vertegenwoordigden
de berocpsbeoefenaren, gezondheidszorginstellingen, gebruikers, verzekeraars, bedrijfsleven en lagere
overheden die werkzaam zijn op het terrein van de gezondheidszorg. Sinds 7 december 1995 is de
NRV vervangen door de Raad voor de Volksgezondheid en de Zorggerelateerde dienstverlening
(RVZ) De taak van de nieuwe Raad is zuiver adviserend aan het ministerie van VWS en andere
ministeries. De Raad bestaat uit maximaal negen onafhankelijke deskundigen en wordt onder meer om
advies gevraagd over de toepassing van informatietechnologie in de gezondheidszorg. Zie R. Otten,
Een nieuwe adviesraad voor de volksgezondheid Medisch Contact 1995, nr. 50 (15 december 1995),
p. 1609.

206 J.M.A. Berkvens e.a. (red.), Leidraad, I.Art. 15.Com.-28.
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kenheid van belanghebbenden.207 De gedragscode hoeft daarentegen niet in
unanimiteit tot stand te zijn gekomen. Belanghebbenden hebben in deze geen
vetorecht. Als belanghebbenden worden aangemerkt: houders, geregistreerden en
(in sommige gevallen) bewerkers. Houders van medische persoonsregistraties zijn
veelal georganiseerd in overkoepelende organisaties, zoals de KNMG of NZF. Een
andere groep van belanghebbenden, de geregistreerden, kunnen in casu worden
vertegenwoordigd door patientenverenigingen, zoals het NP/CF.
De volgende fase in de totstandkoming van de gedragscode is de toetsing aan het
bij en krachtens de WPR bepaalde en aan de redelijkerwijs ter bescherming van de
persoonlijke levenssfeer te stellen eisen. De inhoud van dit laatste is mede afhankelijk van de sector waarop de code betrekking heeft. Doorstaat de gedragscode
naar de mening van de Registratiekamer deze toetsing, dan wordt deze - met
tezamen met de gedragscode gepubliceerd in de
redenen omklede beslissing
Nederlandse Staatscourant. Deze verklaring heeft de status van een openbare
algemene kennisgeving, alsmede een advies aan de rechter die met de code te
maken krijgt. Om die reden staat geen administratieve voorziening open tegen de
beslissing van de Kamer. De verklaring is ten hoogste voor vijfjaren geldig maar
kan ook voor een kortere periode worden afgegeven. Wordt de code na het verstrijken van die termijn opnieuw ter toetsing voorgelegd, dan zal de Kamer daarbij
rekening (moeten) houden met sindsdien gewijzigde wetgeving, rechtspraak of
inzichten in wat een behoorlijke bescherming van de persoonlijke levenssfeer ver-

eist.208

In overeenstemming met het karakter van een advies, binden de gedragscode en de
goedkeurende verklaring van de Registratiekamer de medische tuchtrechter of de
gewone rechter niet. Niettemin zal overtreding van de gedragscode vaak wel
onrechtmatig zijn op grond van art. 47 Wet BIG of art. 6: 162 BW. Er kan immers
sprake zijn van een handelen of nalaten in strijd met de zorg die de beroepsbeoefenaar behoort te betrachten ten opzichte van de patient of diens naasten of van enig
ander handelen of nalaten in strijd met een goede beroepsuitoefening, zoals
bedoeld in de Wet BIG.zm Een gedraging kan voorts in strijd zijn met hetgeen in het
maatschappelijk verkeer betaamt.210 De in de gedragscode neergelegde normen
werken aldus door in de bijzondere regels van de beroepsgroep. Daarnaast kan een
gedragscode verbindend worden verklaard door een beroepsvereniging waarvan de
beroepsbeoefenaren lid kunnen zijn. Gedragscodes kunnen op grond van de EU-

207 Kamerstukken 11, 1986-1987,19 095, nr. 6, p. 54.
208 J.M.A. Berkvens e.a (red.), Le:draad I.Art. 15. Com.-27.

209 Vgl. G. van der WaI, Tuchtrecht in de BIG. De belangrijkste veranderingen voor de arts. Medisch

Contact 1994, nr 16, pp. 525-526.
210 Kamerstukken 1, 1988-1989, 19 095, nr. 36a, p. 17. Zie ook J.M.A. Berkvens e.a (red.), Leidraad,
1.Art. 15.Com.-28. De minister van Justitie antwoordde op een vraag van het kamerlid Schutte onder
meer dat benadeelden of belanghebbenden een zeer sterke zaak bij de rechter hebben wanneer cen

betrokken organisatie in strijd zou handelen met een goedgekeurde gedragscode, zeker als het gaat om
cen punt dat in algemene zin bij de wet is geregeld. Hand. TK., 1986-1987, biz. 97/5014.
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privacyrichtlijn mogelijk nog meer betekenis krijgen voor de gezondheidszorg (zie
§ 8.4).
5.6.2 Nadere regelgeving
art. 16
1. Na verloop van drie jaren na de inwerkingtreding van artiket 15 kunnen bij algemene maatregel van
bestuur voor een bepaalde sector nadere regels worden gesteld inzake de in de artikelen 4 tot en met 6,
8 en 11 tot en met 14 geregelde onderwerpen.
2. De Registratiekamer geeft in haar jaarverslag aan in hoeverre naar haar oordeel toepassing van het
eerste lid wenselijk is.
3. Indien de Registratiekamer om advies wordt gevraagd over het
ontwerp van een algemene maatregel
van bestuur, als bedoeld in het eerste lid, geeft de Registratiekamer bij de voorbereiding van dit advies
toepassing aan de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Stb. 1992, 315) geregelde
procedure.

Door opneming van art. 16 heeft de wetgever rekening gehouden met de mogelijkheid dat zelfregulering op bepaalde gebie(tell uitblijft of niet het gewenste resultaat
heeft. In die gevallen kunnen bij AMvB nadere regels worden gesteld ter zake
van
de algemene materitle normen (art. 4 tot en met 6), beveiliging (art. 8) en de
verstrekking van gegevens aan derden (art. 11 tot en met 14). Uit het feit dat art.
18 in dit rijtje ombreekt, valt af te leiden dat de regelingsbevoegdheid ex art. 16
uitsluitend betrekking heeft op de particuliere sector. 211
De bevoegdheid tot het vaststellen van een AMvB ex art. 16 bestaat sinds drie
jaren na de inwerkingtreding van art. 15. De Registratiekamer wordt geacht in
haar openbare jaarverslag aan dit onderwerp aandacht te besteden. Tot 1996 heeft
de Registratiekamer in geen enkel door haar gepubliceerd jaarverslag212 aangegeven dat als gevolg van het uitblijven van gedragscodes een nadere regeling wenselijk zou Zijn. Het derde lid is bij Wet van 10 juli 1995, Stb. 355, gewijzigd als

gevolg van de inwerkingtreding van de Aanpassingswet Algemene wet bestuursrecht (Stb. 1992, 422).

5.7 Persoonsregistraties op het gebied van de overheid en het onderwlis, de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening
5.7.1 Afbakening zorgsector

art. 17
Deze paragraaf is van toepassing op persoonsregistraties van:

a. het Rijk, provincies, gemeenten en andere openbare lichamen met inbegnp van

de daaronder
ressorterende diensten, instellingen en bedrijven;
b. bij algemene maatregel van bestuur aangewezen instellingen die met de uitvoering van publiekrechtelijke taken zijn belast:

211 G. Overkleeft-Verburg, a. w. 1988, p. 15.
212 Jaarverslagen 1989-1991, 1992-1993, 1994 en 1995.
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voorzieningen voor onderwijs,
bu algemene maatregel van bestuur aangewezen instellingen en
gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
c.

Paragraaf 5 van de WPR (art. 17 tot en met art. 22) bevat strengere regels ten
aanzien van de opslag en het gebruik van persoonsgegevens door de overheid en de
semi-publieke sector, dan die van paragraaf 6 WPR voor bedrijf, beroep en
overige sectoren.213 De rechtvaardiging voor dit onderscheid wordt in verschillende
redenen gevonden. In de eerste plaats wordt de informatievoorziening binnen de
overheid en de instellingen in de semi-publieke sector in het algemeen als meer
omvattend en indringender beschouwd dan in de private sector. Door de samenhang van taken in de (semi) publieke sector vinden daarbinnen bijvoorbeeld meer
verstrekkingen van gegevens plaats van de ene instantie naar de andere.214 De
geregistreerde heeft bovendien door het dwangkarakter van de onderliggende,
veelal publiekrechtelijke rechtsverhouding, meestal niet de vrijheid zich aan het
overheidshandelen te onttrekken. Een reglement biedt voorts meer mogelijkheden
tot nuancering van de bepalingen aangaande de werking van de persoonsregistratie.
Daarbij bestaat meer behoefte aan reglementering binnen de sfeer van de overheid
dan in de private sector. Daar zou een reglementsplicht een gelet op het te dienen
belang - onevenredige last met zich meebrengen. Het opstellen van een reglement
is voor veel particuliere bedrijven een taakverrichting die vreemd is aan de overige
binnen het bedrijf verrichte werkzaamheden.215 Tenslotte strekt de WPR er mede
toe bescherming te bieden aan een klassiek grondrecht, dat samen met andere
-

klassieke grondrechten primair de vrijheidssfeer van de burger garandeert tegen216
over de overheid.
In een sociaal-wetenschappelijk evaluatie-onderzoek naar de werking van de WPR
wordt gesteld dat deze uitgangspunten achterhaald zijn. Ook het bedrijfsleven
beschikt inmiddels over persoonsgegevens en informatie- en communicatietechnologie8n waarmee de informationele privacy van geregistreerden indringend kan
worden geschonden. Er is wellicht in mindere mate sprake van een dwangkarakter,
maar drang tot het afgeven van persoonsgegevens - en evenzeer van opdringerigheid bijvoorbeeld door de vele direct-marketing activiteiten wordt door geregistreerden wel degelijk gevoeld.217 In aansluiting hierop kan er op worden gewezen
dat het criterium van het klassieke grondrecht als waarborg voor vrijheid en
gelijkheid van burgers tegenover de overheid (en niet in horizontale verhoudingen)
reeds sinds de grondwetsherziening van 1983 als achterhaald kan worden be-

213 Kamerstukken 11, 1984-1985,19 095, nr. 3, p. 23. Hoewel soms aan deze opvatting wordt getwijfeld:
J.M.A. Berkvens e.a. (red.), Leidraad, 1.Art. 17.Com.-2-12.
214 Kamerstukken 11, 1984-1985,19 095 nr. 3, p. 23.
215 J.M A. Berkvens e.a. (red.), Leidraad, 1.Art. 17.Com.-2-12.
216 Vgl. G. Overkleeft-Verburg, aw 1988, p 36, alwaar zij onder meer verwijst naar de Nota naar
aanleiding van het Eindverslag, p 4.
217 J.E.J. Prins e.a, a.w. 1995, p. 59. Illustratief hiervoor is wellicht dat bij geregistreerden kennelijk een
grotere terughoudendheid bestaat bij het afstaan van financiele gegevens dan bij het afstaan van
medische gegevens en dat slechts 10% van de in het onderzoek ondervraagde geregistreerden
koppeling voor reclame-docleinden altijd of meestal toelaatbaar acht. Idem, p 44,375 en 377.
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schouwd.218 Naast onder meer sociaal-economische ontwikkelingen en het ontstaan
van machtsconcentraties in de particuliere sector, wordt ook de ontwikkeling van
de techniek en het toenemende gebruik van computers als verklarende factor
daarvoor aangemerkt. Voorts is gesignaleerd dat naleving van de formulierplicht in
de praktijk nauwelijks lichter wordt bevonden dan het opstellen van een

privacyreglement.219 Er is dan ook wel voorgesteld om het onderscheid tussen de publiekrechtelijke en particuliere sector in de WPR te vervangen door de privacyregulering beter aan te laten sluiten bij de potentiele risico's van gegevensverwerkende
processen. Daarbij kunnen bijvoorbeeld de gevoeligheid van persoonsgegevens of
de beschikbare informatie- en communicatietechnologieen bepalende factoren
220

ziln

Onder de aanduiding 'het Rijk' vallen alle overheidsorganen en instellingen
, met
uitzondering van die welke tot de decentrale overheid behoren. Met de aanduiding
'openbare lichamen' wordt de overheidssector bedoeld voor zover die niet tot 'het
Rijk' wordt gerekend. In art. 17, onder a, worden de provincies en gemeenten met
name genoemd als dergelijke openbare lichamen. Naast de bestuursdienst direct
rond de politieke organen van het Rijk, de provincies en de gemeenten, kent de
bestuursinrichting ook instituties die verder van die organen verwijderd zijn en
daarmee een lossere binding hebben. Dit zijn de 'diensten, instellingen en
bedrijven' zoals bedoeld in art. 17, onder a. Paragraaf 5 van de WPR is derhalve
ook op
deze instanties van toepassing. 221
De in art. 17, onder b en c, bedoelde instellingen en voorzieningen, zijn bij AMvB
nader aangeduid.222 Daarbij gaat het om instellingen en voorzieningen die niet
zonder meer tot de publieke sector kunnen worden gerekend, maar die, gelet op de
aard van hun taak en hun relatie met hun clienten, onder dezelfde regels dienen te
vallen. Het Besluit verklaart paragraaf 5 WPR voorts slechts van toepassing op
persoonsregistraties die door deze instellingen zijn aangelegd met het oog op de
uitvoering van de hen opgedragen publiekrechtelijke taken, dan wel met het oog op
het onderwijs, de gezondheidszorg of de maatschappelijke dienstverlening. 223
Andere door deze instellingen gehouden persoonsregistraties, zoals personeels- en
salarisadministraties, vallen onder het regime van paragraaf 6 van de WPR.
Niettemin komt het in de ziekenhuispraktijk voor dat Edn privacyreglement zowel
224
van toepassing is op patianten- als op personeelsregistraties.
Het Afbakeningsbesluit wijst in art. 1 de instellingen aan die met de uitvoering van
publiekrechtelijke taken zijn belast. Die taak hebben zij veelal bij of krachtens de

218 Vgl. P.W.C. Akkermans, Hoofdstuk 1 Grondrechten, in: Akkermans/Koekkoek, De Grondwet. Een
artike/sgew#scommentaar Zwolle 1992 (tweede druk), p. 12.
219 J E.J. Prins e.a., a w. 1995, p. 90
220 Idem, pp. 59-60.
221 Nota van Toelichting bij het Albakeningsbesluit, Stb. 1989,569 (zie hierna).
222 Het Besluit van 19 december 1989, houdende uitvoering van artikel 17, onder b. en c., van de WPR
(Afbakeningsbesluit).
223 Art. 1, tweede lid, en art. 2, twee(le lid, Afbakeningsbesluit
224 J.E.J. Prins e.a., a. w. 1995, p. 265
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wet verkregen, of zij verrichten deze conform een goedkeuring, een erkenning of
toelating, waarbij zij voor de uitoefening daarvan in hoge mate aan wettelijke
225
Met betrekking tot de zorgsector worden onder meer
regels zijn gebonden.
genoemd: de bedrijfsverenigingen, de GMD, het Gemeenschappelijk Administratiekantoor, de Sociale Verzekeringsraad, de Sociale Verzekeringsbank, het
Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds ingesteld op grond van de AAW, het
Arbeidsongeschiktheidsfonds ingesteld op grond van de WAO, de Ziekenfondsraad, de ziekenfondsen, de ziektekostenverzekeraars, het Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds, de Uitkeringsraad ingesteld bij de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers, de Raad uitkeringen Burger-oorlogsslachtoffers ingesteld bij de Wet
uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers, de Buitengewone Pensioenraad ingesteld bij
de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945.
Overeenkomstig art. 17, onder c, WPR worden in art. 2 van het Afbakeningsbesluit instellingen en voorzieningen voor onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening aangewezen, waarop paragraaf 5 van de WPR van toepassing is. Zo worden onder meer genoemd: de onderwijsinstellingen in de gezondheidszorg, de organen voor gezondheidszorg, aangewezen ingevolge art. 1,
tweede, derde, vierde en zesde lid, van de Wet tarieven gezondheidszorg
(WTG),226 de administratieve instellingen en de instellingen voor de geestelijke
verzorging, ingesteld door de hierboven vermelde organen voor gezondheidszorg,
alsmede door de instellingen als bedoeld in de Rijksregeling subsidiering consultatiebureaus voor alcohol en drugs (Stct. 1987, 249) en de instellingen als bedoeld in
de Rijksregeling tot vaststelling van subsidievoorwaarden voor de sociaal-medische
consultatiebureaus voor alcoholisme (Sta. 1963, 43), de voorzieningen voor
maatschappelijke dienstverlening, als bedoeld in de bijlage bij de Welzijnswet (Stb.
1987, 73), de instellingen als bedoeld in art. 1 van de Tijdelijke verstrekkingenwet
maatschappelijke dienstverlening (Stb. 1975, 157), de bejaardenoorden als bedoeld
in art. 1 van de Wet op de bejaardenoorden (Stb. 1984, 656) en de samenwerkingsverbanden van instellingen en voorzieningen in de gezondheidszorg en de maat-

schappelijke dienstverlening.
Persoonsregistraties van bedrijfsgezondheidsdiensten worden in dit verband niet
genoemd. In de inleiding op dit hoofdstuk (§ 5.1) is er reeds op gewezen dat zij
niet vallen onder de regeling van paragraaf 5 maar onder paragraaf 6 van de WPR.
Daarop is niet het dubbele noodzakelijkheidscriterium van art. 18 WPR van
toepassing, maar het algemene doelbindingcriterium van de artikelen 4 en 5 WPR.

225 Niet aangewezen zijn derhalve de instellingen die (mede) betrokken zon bij de uitvoering van
wettelijke voorschriften of die anderszins werkzaam zijn in het publick belang. Dergelijke instellingen
vervullen mogelijk weI een publieke taak, maar zij zijn niet belast met cen publickrechtelijke taak
Nota van Toelichting Afbakeningsbesluit, (opgenomen in O.F.C. van der Leer e.a. (red.), aw

hoofdstuk E. 1.5., p. 7).
226

Bij besluit van 19 december 1991 (Stb. 1991, 732) zijn - ter uitvoering daarvan organen voor
gezondheidszorg en daarmee gelijk te stellen voorzieningen en instellingen aangewezen, waarop de
WTG van toepassing is (Besluit werkingssfeer Wet tarieven gezondheidszorg 1992, gewijzigd bij
Besluit van 30 januari 1996, Stb. 119 en bij Besluit van 15 november 1996, Stb 595)
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De bedrijfsgezondheidsdiensten hebben in verband met de door hen aangelegde
persoonsregistraties geen reglementsplicht maar een formulierplicht op grond van
art. 24 WPR.
Door de vele verwijzingen naar andere regelingen, ontstaat een uitgebreide lijst
van personen en instellingen wier persoonsregistraties onder de werking van de
WPR vallen. Zo wijst het hierboven genoemde Besluit werkingssfeer WTG 1992
de volgende vier categorieen organen aan:
227
A. instellingen voor gezondheidszorg,
228
B. personen die een medisch of paramedisch beroep uitoefenen,
C. met organen voor gezondheidszorg gelijkgestelde voorzieningen voor maatschappelijke dienstverlening229 en
D. andere met organen voor gezondheidszorg gelijkgestelde instellingen. 230

In art. 2 van hetzelfde besluit worden voorts als organen voor gezondheidszorg
aangemerkt personen en instellingen die farmaceutische hulp leveren als bedoeld in

227 Daartoe behoren: (1) ziekenhuizen, (2) academische ziekenhuizen, (3) sanatoria, (4) epilepsieinrichtingen, (5) kraaminrichtingen, (6) dialysecentra, (7) audiologische centrg (8) beademingscentrg
(9) radiotherapeutische centra, (10) psychiatrische ziekenhuizen, (11) instellingen voor psychiatrische
deeltijdbehandeling, (12) verpleeghuizen, (13) zwakzinnigeninrichtingen, (14) instellingen voor
zintuiglijk gehandicapten, (15) 'Het Dom', (16) instellingen die thuiszorg leveren als bedoeld in art. 15
van het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering, (16a) instellingen voor ouder- en
kindzorg, (161)) instellingen voor dieetadvisering, (17) provinciale en daarmee gelijkgestelde administraties als bedoeld in art. 28 van het Besluit zorgaanspraken en bijzondere ziektekostenverzekering,
(18) kraamcentra, (19) trombosediensten, (20) bloedbanken, (21) vervoerders voor zover zij
ambulancevervoer verrichten waarop de Wet Ambulancevervoer (Stb 1971,369) van toepassing is,
(22) gezondheidscentrg (23) regionale instellingen voor ambulante geestelijke gezondheidszorg, (24)
instellingen voorjeugdtandverzorging, (25) tandheelkundige centra als bedoeld in art. 7, vierde lid van
het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering (Stb. 1971,550), (26) abortusklinieken, (27) huisartsenlaboratorig (28) regionale instellingen voor beschermd wonen, (28a) instellingen voor revalidatie,
(29) centra voor erfelijkheidsonderzoek, (30) instellingen niet behorende tot de onder 1-29 genoemde
categorieen van instellingen, voor zover de werkzaamheden daarvan zijn gericht op donatie of
transplantatie van weefsel of organen, (31) instellingen, niet behorende tot de onder 1-30 genoemde
categorieen van instellingen, voor zover de werkzaamheden daarvan er op zijn gericht ten behoeve van
laatstbedoelde instellingen een decl van de door hen te leveren gezondheidszorgprestaties te verrichten,
(32) instellingen, niet behorende tot de onder 1-31 genoemde categoricen, in het kader waarvan de
gezondheidszorgprestaties worden geleverd door beroepsbeoefenaren als bedoeld onder B (zie
hieronder) en waarvan de werkzaamheden uitsluitend of in hoofdzaak daarop zijn gericht.
228 Deze personen zijn: (1) huisartsen, (2) tandartsen, (3) tandarts-specialisten voor mondziekten en
kaakchirurgie, (4) tandarts-specialisten in de dentomaxillaire orthopaedie, (5) medisch specialisten, te
onderscheiden naar categorieen van specialismen overcenkomstig het onderscheid zoals dat wordt
gemaakt in het specialistenregister van de KNMG, (6) verloskundigen, (7) fysiotherapeuten, (8)
oefentherapeuten Mensendieck en Ctsar, (9) logopedisten;
229 Het besluit noemt: (1) dagverblijven voor gehandicapten, (2) gezinsvervangende tchuizen voor
gehandicapten, (3) instellingen voor zover de werkzaamheden daarvan zijn gericht op sociaalpedagogische zorg, (4) herstellingsoorden.
230 Deze andere instellingen zon: (1) centrale posten voor het ambulancevervoer, (2) de Stichting Centraal
Begekidingsorgaan Intercollegiale Toctsing (CBO), (3) het Pathologisch Anatomisch Landelijk
Geautomatiseerd Archief(PALGA).
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art. 9 van het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering en die welke thuiszorg
leveren, die niet wordt geleverd op grond van art. 15 van het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering.

5.7.2 Zorgvuldigheid in verband met (semi) publieke persoonsregistraties

art. 18
1. Een persoonsregistratie als bedoeld in art. 17, wordt slechts aangelegd indien dit noodzakelijk is voor
een goede vervulling van de taak van de houder.
2. Zodanige persoonsregistraties bevatten slechts persoonsgegevens die voor het doel van de registratie

noodzakelijk zijn.
3. Uit deze persoonsregistraties kunnen desgevraagd gegevens worden verstrekt aan personen of
instanties met een publiekrechtelijke taak, voor zover zij die gegevens behoeven voor de uitvoering van
hun wak en de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerden daardoor niet onevenredig wordt
geschaad. Artikel 11, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Kenmerkend voor persoonsregistraties in de (semi) publieke sector, waartoe
organen en instellingen voor gezondheidszorg behoren, is dat extra waarborgen
zijn geYntroduceerd in verband met de verzameling en opslag van persoonsgegevens. Deze waarborgen hebben de vorm van een dubbele noodzakelijkheidseis. In
eerste instantie mag een persoonsregistratie slechts worden aangelegd wanneer dit
noodzakelijk is met het oog op de taakvervulling van de houder. In de tweede
plaats mogen daarin slechts persoonsgegevens worden opgeslagen voorzover die
noodzakelijk zijn met het oog op de conform art. 20, tweede lid, onder a, in een
privacyreglement neergelegde doelomschrijving. Dit doel mag op grond van art. 4,
tweede lid, niet in strijd zijn met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Van
een drievoudig noodzakelijkheidscriterium is zelfs sprake, wanneer het gaat om de
opneming van gevoelige gegevens in persoonsregistraties die vallen binnen de
reikwijdte van paragraaf 5 van de WPR. Ook in het Besluit gevoelige gegevens
231

zijn enkele noodzakelijkheidscriteria opgenomen.
Voortvloeiend uit art. 18, eerste lid, kan de vraag worden gesteld wat de taak van
de houder is. In de gezondheidszorg kan deze bijvoorbeeld worden vastgesteld aan
de hand van statuten, reglementen, subsidievoorwaarden en dergelijke. Veelal
vervullen instellingen voor gezondheidszorg een publieke taak ten dienste van een
categorie burgers, i.c. patienten. Deze positie en taak hebben tot gevolg dat
persoonsgegevens slechts mogen worden gebruikt voorzover dat noodzakelijk is
voor de vervulling van die taak.232 Deze opvatting drukt uit dat dergelijke instellingen geen vrijheid van handelen hebben met betrekking tot het gebruik van
persoonsgegevens.

Het eerste lid van art. 18 zegt niets over een verplicht in een privacyreglement te
formuleren doel van de registratie. Het tweede lid van art. 18 veronderstelt echter
wel dat er een doel is geformuleerd, waarbinnen de opslag van persoonsgegevens

231 Nom van Toelichting bij het Besluit gevoelige gegevens, p. 8.
232 Kamerstukken 11, 1984-1985,19 095, nr. 3, p. 24.
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immers moet passen. Derhalve, zo is wel beweerd, dient de doelomschrijving in
art. 18, eerste lid, te worden ingelezen.233 Hieruit kan worden geconcludeerd dat
op grond van art. 18 WPR de aanleg van een persoonsregistratie is toegestaan,
indien een gelet op de doelstelling concreet omschreven persoonsregistratie
noodzakelijk is voor een goede vervulling van de taak van de houder. De omschrijving van het doel van de persoonsregistratie zal uiteraard in overeenstemming
dienen te zijn met de taak van de houder.
Een conform het eerste lid van art. 18 WPR noodzakelijk aangelegde persoonsregistratie, bevat, volgens het tweede lid, slechts persoonsgegevens die voor het doel
van de registratie noodzakelijk zijn. Het op het tweede lid gebaseerde
noodzakelijkheidscriterium wordt wel beschouwd als een permanente relevantiecriterium.234 Het is van toepassing op ieder willekeurig moment, dus niet alleen ten
tijde van de opslag van de gegevens. Dit betekent dat de gegevens uit de registratie
verwijderd hetzij onherleidbaar gemaakt dienen te worden, zodra zij niet langer als
noodzakelijk voor het doel van de registratie kunnen worden beschouwd.235
Toetsingscriteria kunnen in dit verband zijn: de aard en de ouderdom van de
opgenomen gegevens. In verband daarmee kunnen ook bewaartermijnen zijn
vastgesteld. Het kwaliteitsvereiste betekent aldus dat volgens art. 18, tweede lid,
WPR geen gegevens in een persoonsregistratie voor mogen komen die daarin niet
(langer) thuishoren.
Zoals gezegd gaat het in art. 18 WPR om persoonsregistraties die voldoen aan het
dubbele noodzakelijkheidscriterium: de registratie is noodzakelijk voor een goede
vervulling van de taak van de houder en de daarin opgenomen persoonsgegevens

zijn noodzakelijk voor het doel van de registratie. Het derde lid van dit artikel
biedt een uitbreiding van het externe gegevensverstrekkingenregime voor de
publieke en semi-publieke sector, zoals de gezondheidszorg. Gegevens mogen uit
dergelijke persoonsregistraties worden verstrekt onder de volgende voorwaarden:
1. het initiatief dient uit te gaan van de informatie-vrager;
2. deze moet een persoon of instantie zijn met een publiekrechtelijke taak; 236
3. het verzoek heeft betrekking op gegevens die nodig zijn voor de uitoefening van
die publiekrechtelijke taak;
4. de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde mag door de verstrekking niet
onevenredig worden geschaad;

233 G. Overkleeft-Verburg, a w. 1988, pp. 37-38.
234 Idem p. 38
235 Omdat de WPR uitsluitend van toepassing is op gegevensverzamelingen die systematisch toegankelijk
zijn, zou het te vcr gaan, aldus de memorie van antwoord, om in een dergelijk geval vernietiging van
de gegevens te verlangen. Door ze onherleidbaar te maken of ze uit cen persoonsregistratie te
verwijderen zijn ze immers niet langer systematisch toegankelijk. Zie Kamerstukken II, 1986-1987,
19095, nr. 6, p 27
236 Te denken valt aan ambtenaren van de Registratiekarner of van het Staatstoezicht op de volksgezondheid. Zie O.F.C. van der Leer, e.a. (red.), a w., hoofdstuk B.4, p. 30.
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Uit de woorden 'kunnen desgevraagd gegevens worden verstrekt' kan slechts een
bevoegdheid en geen verplichting tot gegevensverstrekking worden afgeleid.
Daarbij dient tevens van geval tot geval het doel van het verzoek te worden
afgewogen tegen de inbreuk die de verstrekking kan betekenen voor de persoonlijke levenssfeer. Met name de aard van de gegevens en het verband waarin zij zijn
vastgelegd zijn daarvoor relevant.238 Het risico voor een onjuiste afweging in deze
komt voor rekening van de verstrekkende houder, die daarvoor op grond van art. 9
WPR aansprakelijk is.

5.7.3 Het reglement
5.7.3.1 Vaststelling, bekendmaking en terinzagelegging van het reglement
art. 19
1. Voor een persoonsregistratie als bedoeld in artikel 17, wordt een reglement vastgesteld.
2. Het reglement alsmede de wijziging en intrekking daarvan, wordt bekendgemaakt en voor een ieder
ter inzage gelegd overeenkomstig regels bij algemene maatregel van bestuur te stellen.
3. De houder doet van het feit van de terinzagelegging en de aard van de persoonsregistratie schriftelijk
mededeling aan de Registratiekamer onder opgave van zijn naam, adres en woonplaats.
4. De houder geeft binnen vier weken schriftelijk kennis aan de Registratiekamer van iedere wijziging in
zijn naam, adres of woonplaats.

Artikel 19 WPR geeft

een procedurele invulling aan het transparantiebeginsel uit

het Verdrag van Straatsburg. Het materiele complement daarvan vinden we in het
hierna te bespreken art. 20 WPR. Het reglement wordt immers wel als "efficient
middel tot openbaarheid van persoonsregistraties" beschouwd.239 Het tweede lid
van art. 19 WPR bevat slechts het voorschrift om het ex art. 19, eerste lid, jo. art.
17 WPR op te stellen privacyreglement bekend te maken en voor geregistreerden
ter inzage te leggen. In de praktijk van de gezondheidszorg komt het wel eens voor
dat privacyreglementen worden opgestuurd naar de Registratiekamer.240 Bekendmaking en terinzagelegging kunnen door een ander dan de houder geschieden,
hoewel de houder van een persoonsregistratie die valt onder paragraaf 6 van de
WPR wel aansprakelijk blijft voor het niet, te laat of foutief aanmelden van een
registratie.

241

237 Zie de rechtspmak over derdenverstrekking en de wettelijke (medische) geheimhoudingsverplichting,
opgenomen in J.M.A. Berkvens e.a. (red ), Leidraad, Jurisprudentie art. 1 1, aantekening 1.13.
238 Kamerstukken il 1984-1985,19 095, nr. 3, p. 43; G. Overkleeft-Verburg, a. w. 1988, p. 51-52.
239 Zie J.M.A. Berkvens e.a. (red ), Leidraad, 1.Art.20. Com.-2-12.
240 J.E.J. Prins e.a., a. w 1995, p. 275.
241 Zie J.M.A. Berkvens e.a. (red.), Leidraad, 1.Art. 19. Com.-11. Noch in de WPR„ noch in de
uitvoeringsbesluiten zijn regels te vinden omtrent de termijn waarbinnen een reglement bekendgemaakt ofter inzage gelegd moet worden. De bekendmaking van het reglement omvat wei mede de
datum waarop het reglement is vastgesteld. Dit kan een aanknopingspunt opleveren voor het beantwoorden van de vraag of de registratie te laat is aangemeld. Zolang dat niet is gebeurd is de houder
strafbaar ex art. 50 WPR. De houder is bovendien ex art. 9 WPR aansprakelijk voor de (im)materiele

184

HOOFDSTUK 5

Omdat de identiteit en de zetel van de houder los worden gezien van de werking
van de persoonsregistratie, zijn in het derde en vierde lid van art. 19 WPR
daaromtrent afzonderlijke bepalingen opgenomen. Ten aanzien van reglementsplichtige persoonsregistraties geldt dat wijziging of intrekking van het reglement
moet worden bekendgemaakt en ter inzage gelegd (art. 19, tweede lid). De houder
stelt de Registratiekamer in kennis van deze terinzagelegging en van de aard van
de persoonsregistratie onder vermelding van diens naam, adres en woonplaats (art.
19, derde lid). Ook dient iedere wijziging in de naam, adres of woonplaats van de
houder binnen vier weken aan de Registratiekamer te worden gemeld (art. 19,
vierde lid). Het niet naleven van de in art. 19 WPR neergelegde voorschriften is
strafbaar gesteld in art. 50 WPR.
Over de wijze van bekendmaking en terinzagelegging zijn bij algemene maatregel
van bestuur nadere regels gesteld.242 In de nota van toelichting bij dit besluit wordt
als doel van het bekend maken en ter inzage leggen van reglementen vermeld, "dat
het bestaan en de werking van de betrokken persoonsregistratie bij de geregistreerde bekend wordt". In dat verband zal de inzage mogelijk moeten zijn op de plaats
waar normaliter het contact tussen houder en geregistreerde bestaat. De bekendmaking van ter inzage gelegde reglementen dient volgens dit besluit te geschieden op
een met het oog op de kring van belanghebbenden geeigende wijze. Overigens
kunnen, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, geregistreerden reeds voor de
bekendmaking en terinzagelegging van het reglement bekend zijn met het bestaan
van de persoonsregistratie. Volgens art. 28 WPR is de houder immers verplicht
hen bij eerste opname in een persoonsregistratie daarvan mededeling te doen,
tenzij de betrokkene weet of redelijkerwijs kan weten dat een dergelijke opname
heeft plaatsgevonden.
5.7.3.2 Inhoud van het reglement
art. 20
1. In het reglement moet de werking van de persoonsregistratie zijn beschreven.
2. Het reglement bevat in elk geval een duidelijke regeling van de volgende onderwerpen:

a. het doel van de registratie;
b. de categorieen van personen over wie gegevens in de registratie worden opgenomen;
c. de soorten van gegevens die in de registratie worden opgenomen, en de wijze waarop deze worden
verkregen;

d. de gevallen waarin opgenomen gegevens worden verwijderd;
e. de categorieen van personen of instanties, waaraan gegevens uit de registratie worden verstrekt;
L de soorten van gegevens die aan de onder e bedoelde personen of instanties worden verstrekt;
g. de rechtstreekse toegang tot de registratie;
h. eventuele verbanden tussen de registratie en enige andere gegevensverzameling;

schade die een geregistreerde daardoor lijdt. Hierbij moet echter wei rekening worden gehouden met
de omstandigheden dat een geregistreerde ex art. 28, eerste lid, WPR weet dat persoonsgegevens over
hem voorkomen in een persoonsregistratie of dat deze redelijkerwijs kan weten dat een dergelijke
opname heeft plaatsgevonden (art 28, tweede lid, onder a, WPR).
242 Besluit van 19 december 1989, houdende regels voor het bekendmaken van reglementen en aanmelding en het ter inzage leggen van reglementen en formulieren van aanmelding als bedoeld in de

artikelen 19 en 24 van de WPR, Stb. 1989,568.
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i. de wijze waarop geregistreerde personen of hun wettelijke vertegenwoordigers kennisneming en
verbetering van over hen opgenomen gegevens kunnen verkrijgen:

j. de wijze waarop geregistreerde personen of hun wettelijke vertegenwoordigers mededeling van
verstrekking van hen betreffende gegevens kunnen verkrijgen;
k. de hoofdlijnen van het bcheer van de registratie.

Het eerste lid van art. 20 bepaalt dat in het reglement de werking van de persoonsregistratie moet zijn weergegeven. Onder de werking van de persoonsregistratie
wordt verstaan: "al hetgeen onder gewone omstandigheden met betrekking tot de
registratie wordt verricht en uit een oogpunt van bescherming van de persoonlijke
levenssfeer van belang kan zijn".243 Het gaat er uiteindelijk om dat de geregistreerde een zo goed mogelijk inzicht wordt verschaft waartoe de registratie is opgezet
en hoe deze met het oog daarop functioneert. 244 Wat in ieder geval onder de
werking daarvan moet worden verstaan, kan worden afgeleid uit het tweede lid van
art. 20 WPR.
Het tweede lid van art. 20 WPR bevat een niet uitputtende opsomming van onderwerpen die in ieder geval in het reglement moeten worden opgenomen. Geregistreerden moeten van het reglement kennis kunnen nemen en aldus inzicht kunnen
krijgen in de werking van de betreffende persoonsregistratie. Artikel 20 WPR geeft
aldus met art. 19 WPR, materieel respectievelijk procedureel invulling aan het
transparantiebeginsel.
a, aangegeven dat het op te stellen
Er kunnen drie hoofdgroepen
te
bevatten.
privacyreglement de doelstelling dient
naar
van persoonsregistraties worden onderscheiden
mogelijke hoofddoelstellingen:
1. persoonsregistraties die worden aangelegd in verband met de publiekrechtelijke

Uitdrukkelijk is in art. 20, tweede lid, onder

taken van de houder;
2. persoonsregistraties die in hoofdzaak worden aangelegd in verband met de
uitvoering van overeenkomsten (zoals personeels- of abonnementenregisters);
3. persoonsregistraties die (om andere redenen) worden aangelegd van personen
die tot een bepaalde doelgroep behoren (zoals adressenbestanden).

Bij het bepalen van de doelstelling is het vaak mogelijk enkele nevendoelstellingen
uit de hoofddoelstelling af te leiden.245 In de gezondheidszorg zal de hoofddoelstelling in het algemeen nauw samenhangen met de aard van de door de zorgverlenende instelling of individuele zorgverlener aangeboden zorg en het functioneren van
de instelling of dienst. Bij de formulering van de doelstelling kan men dan ook
teruggrijpen op bijvoorbeeld reeds bestaande doelstellingen van een instelling,
zoals die kunnen blijken uit stichtingsstatuten of uit taken, die in de wet verankerd

243 Kamerstukken Il, 1984-1985,19 095, nr. 3, p 43.
244 Kamerstukken 11, 1986-1987,19095, nr. 6, p. 55
245 J.M.A. Berkvens e.a. (red ), Leidraad, 1.Art.20. Com.-14. Zie ook J.E.J. Prins e.a., a w. 1995, p. 252.
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liggen.246 Grotere algemene en academische ziekenhuizen kunnen in dit verband
naast zorgverlening en zorgondersteuning tevens het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het verzorgen van wetenschappelijk onderwijs in de doelstelling opnemen. Daarbij is het evenwel wenselijk om aan te geven wat voor onderzoek het betreft. De doelstelling dient te voldoen aan eisen van kenbaarheid en
voorzienbaarheid, teneinde als toetselement te kunnen dienen. Een te abstracte
doelomschrijving is dus niet toegestaan, ook niet met het oog op de mogelijkheid
dat het beoogde doel van een persoonsregistratie aan verandering onderhevig kan
zijn. Specificiteit van de doelbepaling wordt wel als een aan de WPR inherente

verplichting beschouwd.247
Met de term 'gegevens' in het tweede lid, sub b, wordt in dit verband gedoeld op
'persoonsgegevens' in de zin van de WPR. Persoonsgegevens kunnen worden
geregistreerd wanneer een contractuele relatie bestaat tussen de geregistreerde en
de houder (in horizontale verhoudingen), maar ook wanneer zo'n relatie niet
bestaat zoals in relaties tussen burgers en overheidsinstanties (in verticale verhoudingen). Binnen contractuele relaties kunnen persoonsgegevens worden opgenomen
van personen:

1. met wie de houder in een rechtsverhouding staat (abonnees, personeel);
met wie de houder in een rechtsverhouding stond (ex-afnemers, ex-personeel);
3. met wie de houder voornemens is een rechtsverhouding aan de gaan (kopers,
2.

werknemers);
4. die de houder wil benaderen teneinde hen te bewegen met hem een rechtsverhouding aan te gaan (via een adressenbestand);
5. van wie de houder krachtens wettelijk voorschrift (Wetboek van Koophandel,
Algemene Wet inzake Rijksbelastingen) dan wel met het oog op geldende
verjaringstermijnen gegevens dient vast te leggen of te bewaren;248
6. van wie de houder krachtens een rechtsverhouding met een geregistreerde
gegevens dient vast te leggen of vastgelegd te houden (bijvoorbeeld gegevens
249
over gezinsleden van een werknemer).

In verticale verhoudingen tussen burgers en de overheid is vastlegging van gegevens ook mogelijk zonder dat een contractuele relatie bestaat. Veelal zal de
registratie van persoonsgegevens dan geschieden ter uitvoering van een wettelijk

voorschrift.

246 NR\1,

Rapport ervaringen met NRV-model-privacyreglementen. Zoetermew pub\icaue 71'90,
Algemene toelichting model- privacyreglement instellingen, p. 7. Zo komt als hoofddoelstelling van
een persoonsregistratie in cen ziekenhuis wei voor: "de ondersteuning en instandhouding van de zorg
aan patienten, als omschreven in de statuten van het ziekenhuis".

247 G. Overkleeft-Verburg, a w. 1988, p. 39
248 Indien de wet niet anders bepaalt, verjaart een rechtsvordering door verloop van twintig jaren, aldus
art 3:306 BW
249 Vgl. J.M.A. Berkvens e.a. (red.), Leidraad, 111-127-128
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Ook in art. 20, tweede lid, sub c, dient de term 'gegevens' als 'persoonsgegevens'
te worden opgevat. Niet hoeft aangegeven te worden welke concrete gegevens
worden opgenomen en hoe deze worden verkregen. Slechts de soorten gegevens
waar het om gaat moeten in het reglement worden vermeld (bijvoorbeeld
personalia of identificatiegegevens, financieel-administratieve gegevens, medische
of psychologische gegevens en persoonsgegevens die betrekking hebben op de nietvrijwillige opneming van geregistreerden in psychiatrische ziekenhuizen, psychogeriatrische verpleeghuizen en zwakzinnigeninrichtingen).250 Ook de wijze van
verkrijging hoeft in beginsel niet gedetailleerd te worden aangegeven. Wanneer het
gevoelige - zoals medische gegevens betreft, is een meer exacte aanduiding wel
wenselijk. De gegevenssoorten waar het hier om gaat kunnen in een bijlage bij het
aanmeldingsformulier of reglement worden opgenomen. In zo'n geval hoeven niet

251
alle veranderingen aan de Registratiekamer te worden gemeld.
Artikel 20, tweede lid, sub d, WPR schrijft voor dat de gevallen waarin opgenomen gegevens uit een persoonsregistratie worden verwijderd moeten zijn omschreven in het privacyreglement. Op grond van het permanente relevantie-criterium
dienen in een persoonsregistratie opgenomen gegevens in elk geval daaruit te
worden verwijderd, zodra ze met het oog op de doelstelling niet langer relevant
zijn. Mogelijk is wel dat deze, bijvoorbeeld op grond van wettelijke bewaarplichten, op een andere wijze bewaard blijven. Geregistreerden kunnen ook ex art. 31
WPR verwijdering van gegevens vragen. Na een weigering door de houder op een
verzoek daartoe, is beroep op de rechter mogelijk. Verwijdering van gegevens
omvat echter niet tevens vernietiging van gegevens. Het gaat hier immers om uit
een persoonsregistratie (in de zin van de WPR) te verwijderen gegevens, die echter
op andere (niet-geautomatiseerde en niet-systematisch toegankelijke) wijze bewaard
kunnen worden. De model-privacyreglementen van de NRV geven aan dat persoonsgegevens uit een persoonsregistratie worden verwijderd of vernietigd op
verzoek van de geregistreerde of na het verstrijken van de bewaartermijn.
Het tweede lid van art. 20 WPR verplicht in verband met het gebruik van
persoonsgegevens in een privacyreglement op te nemen (e) aan wie, (f) welke
gegevens worden verstrekt en (g) wie toegang hebben tot de gegevens. De NRV
model-privacyreglementen voor instellingen en individuele beroepsbeoefenaren
bevatten hieromtrent uitvoerige regelingen.
Voor beide situaties geldt de hoofdregel dat voor de gegevensverstrekking aan
derden de geregistreerde schriftelijke en gerichte toestemming moet hebben

250 Zie art. 5 van de NRV model-privacyreglementen.
251 Aldus J.M.A. Berkvens e.a. (red ), Leidraad, 1.Art.20. Com.-17. Art. 5 van het NRV model-privacyreglement bepaalt in dit verband dat de categorieen opgenomen gegevens alsmede de herkomst daarvan
in een bijlage bij het reglement worden opgenomen, welke bijlage echter den geheel vormt met dat
reglement. Het lijkt derhalve de vraag ofwijzigingen van deze (en andere) bijlage(n) niet toch gemeld
dienen te worden.
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gegeven.252 Er is echter een aantal uitzonderingen op deze hoofdregel mogelijk,
hetgeen in de NRV model-privacyreglementen uitdrukkelijk wordt vermeld. Ten
aanzien van instellingen, ziekenhuizen, diensten, groepspralaijken, maatschappen
of andere samenwerkingsverbanden geldt dat persoonsgegevens zonder toestemming van de geregistreerde, binnen de organisatie mogen worden verstrekt aan
degenen, die rechtstreeks betrokken zijn bij de actuele zorg- of hulpverlening aan
de geregistreerde of aan personen en instanties, wier taak het is de verleende zorg
te controleren en te toetsen (zoals klachten- of FONA-commissies), voorzover deze
gegevensverstrekking noodzakelijk is voor hun taakuitoefening (vgl. art. 6 WPR:
voorzover zij die ingevolge hun taak mogen ontvangen).

Wanneer het gaat om gegevensverstrekking buiten de organisatie, dan mogen
gegevens worden verstrekt aan degenen, die rechtstreeks betrokken zijn bij de
actuele zorg- of hulpverlening aan de geregistreerde, tenzij laatstgenoemde kenbaar
heeft gemaakt daartegen bezwaar te hebben, en aan ziekenfonds en particuliere
ziektekostenverzekeraar, voorzover deze gegevensverstrekking noodzakelijk is
voor hun taakuitoefening (vgl. art. 18, derde lid, WPR).
Art. 20, tweede lid, sub e, ziet zowel op gegevensverstrekking binnen als buiten de
organisatie van de houder.253 De kring van potentiBle ontvangers van gegevens bij
verstrekking door de individuele beroepsbeoefenaar, is in het betreffende NRV
model-privacyreglement gelijk gesteld aan degenen die hierboven zijn genoemd in
verband met de verstrekking van gegevens buiten de organisatie van de houder. De
voorwaarden dat de verstrekking noodzakelijk dient te zijn voor de taakuitoefening
en dat de geregistreerde geen bezwaar heeft gemaakt, gelden ook in dat geval.
De soorten van gegevens die volgens de NRV model-privacyreglementen mogen
worden verstrekt, zijn gekoppeld aan de taakomschrijving van de ontvangende
persoon of instantie. Slechts die gegevens mogen daaraan worden verstrekt, die
gelet op de taakuitoefening daarvoor noodzakelijk zijn. Voorts wordt in verband
met de verstrekking van gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek
onderscheid gemaakt in tot individuele personen herleidbare gegevens en geanonimiseerde gegevens. Ten aanzien van deze soorten gegevens bestaan, zoals hierboven vermeld, verschillende verstrekkingsregimes.
De NRV model-privacyreglementen gaan uit van het standpunt dat medische of
psychologische gegevens slechts toegankelijk dienen te zijn voor de beroepsbeoefenaar, die de gegevens heeft verzameld of voor diens waarnemer. In de situatie van
de individuele beroepsbeoefenaar zou bijvoorbeeld het administratief personeel
slechts toegang mogen hebben tot administratieve gegevens. Binnen instellingen zal
het echter soms noodzakelijk zijn ook anderen rechtstreekse toegang te verlenen tot
medische of psychologische gegevens, waardoor de NRV in de praktijk niet lang

252 'Gerichte toestemming' wit zeggen dat de geregistreerde weet waarvoor hij toestemming geeft
Daartoe dient de geregistreerde tevorcn voldoende en zorgvuldig te zijn gernformeerd. Zie art. 8 NRV
model-privacyreglement voor instellingen en evenzo voor individuele beroepsbeoefenaren.
253 J.M.A. Berkvens e.a. (red.), Leidraad, 1.Art.20. Com.-18-24.
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te kunnen vasthouden. Rechtstreekse toegang tot medische

persoonsgegevens is binnen zorginstellingen immers ook mogelijk door:
•

•

•

andere beroepsbeoefenaren, die rechtstreeks bij de zorg zijn betrokken als lid
van een behandelteam of functionele eenheid; overwogen kan worden in
hoeverre toegang tot actuele gegevens (in tegenstelling tot historische gegevens)
beperkt kan blijven;
beroepsbeoefenaren, werkzaam bij andere afdelingen of diensten binnen de
instelling (zoals een laboratorium), die ten aanzien van de zorg een ondersteunende functie vervullen en wel ten aanzien van de door hen aangeleverde of

ingevoerde gegevens;
verpleegkundig, paramedisch en administratief personeel werkzaam binnen de
functionele eenheid, waardoor of waarbinnen de zorg wordt verleend, voorzover die in het kader van hun werk noodzakelijk is;

• de bewerker

en

degenen voor wie in het kader van een door hem gegeven

opdracht toegang tot de betreffende gegevens noodzakelijk is.

de toegang hebbende functionarissen in een bijlage bij het
privacyreglement met hun naam te worden vermeld. In sommige situaties kiest
men echter, als gevolg van de personeelsomvang, voor een vermelding per functie
en de soort gegevens waartoe deze toegang geeft. Voorop dient evenwel te staan de

In de regel dienen

mogelijkheid om een overzichtelijke, actuele en betrouwbare toegangsregeling aan
de geregistreerde te kunnen presenteren.
Een bijzondere positie in verband met de toegang neemt de houder (directie van
een instelling) in. Deze heeft slechts in incidentele gevallen toegang tot de
persoonsregistratie ten behoeve van het toezicht, waarbij men zich kan beperken
tot het systeem en niet van de persoonsgegevens kennis hoeft te nemen, of in geval
van een klachtenonderzoek op grond van de WPR. In het laatste geval zal de
houder veelal wel kennis dienen te nemen van de persoonsgegevens op naam,
hetgeen in beginsel met toestemming van de geregistreerde dient te geschieden.
Verbanden van persoonsregistraties met andere gegevensverzamelingen, in de zin
van art. 20, tweede lid, sub h, bestaan wanneer daartussen regelmatig gegevensverkeer plaatsvindt. Het maken van dergelijke verbanden wordt ook wel aangeduid
als 'koppeling' van persoonsgegevens. Het ligt voor de hand - mede gelet op het
volgende
ervan uit te gaan dat met 'enige andere gegevensverzameling' een
andere persoonsregistratie binnen zowel als buiten de organisatie van de houder
wordt bedoeld. Dergelijke verbanden kunnen zich voordoen als binnen 66n
organisatie (zoals een ziekenhuis) de gegevensverzameling is opgedeeld in afzonderlijke persoonsregistraties. Er kunnen dan regelmatig gegevens worden uitgewisseld, bijvoorbeeld om de decentrale bestanden te actualiseren aan de hand van
centraal opgeslagen (algemene) persoonsgegevens. Daarnaast komen in de praktijk
-
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samenwerkingsverbanden tussen zorginstellingen voor, waarbij eveneens van
dergelijke verbanden tussen persoonsregistraties sprake kan zijn. 254
In het reglement moet voorts zijn aangegeven hoe uitvoering wordt gegeven aan de
uitoefening van de rechten van geregistreerden in verband met kennisneming en
verbetering van hun persoonsgegevens (art. 20, tweede lid, sub i). Dit betreft met
name:

1. kennisgeving van eerste opneming (art. 28);
2. bevestiging van opneming (art. 29);
3. inzage in inhoud en herkomst van opgenomen gegevens (art. 29):
4. verbetering, aanvulling en verwijdering van gegevens (art. 31).

De NRV acht het wenselijk dat het bestaan van persoonsregistraties aan toekomstige geregistreerden kenbaar wordt gemaakt, bijvoorbeeld via folders of affiches in
wachtruimten of door middel van een advertentie in een of meer regionale
kranten.255 In art. 7 van de model-privacyreglementen is bepaald dat de houder
door middel van een algemene kennisgeving het bestaan van de registratie of
registraties en van het privacyreglement zal vermelden.
In de NRV model-privacyreglementen zijn geen nadere regels gesteld voor de
deugdelijke vaststelling van de identiteit van verzoekers om kennisneming en
verbetering van persoonsgegevens in de zin van art. 29, vierde lid, WPR. Laatstgenoemd artikellid is rechtstreeks van toepassing op houders aan wie een dergelijk
verzoek is gericht. Mogelijk is bijvoorbeeld dat de geregistreerde een correspondentienummer (zoals een patientnummer) dient op te geven. In de nabije toekomst
acht ik het waarschijnlijk dat zo'n nummer wordt vervangen door het sofi-nummer. Ook de medische zorgpas, in het bijzonder wanneer die wordt toegepast als
zorgverzekeringspas, kent als Mn van de mogelijke functies de identificatie van de
256
patitnt. Daarmee kan eveneens worden voorzien in een nieuwe legitimatiewijze.
De NRV model-privacyreglementen bevatten voorts nauwelijks regels omtrent de
wijze waarop geregistreerden of hun wettelijke vertegenwoordigers mededeling
van verstrekking van hen betreffende persoonsgegevens kunnen verkrijgen (art. 20,
tweede lid, sub j). De derde volzin van art. 8.6 bepaalt slechts dat de houder de
geregistreerde binnen vier weken na diens verzoek daaromtrent schriftelijk inlicht.
Het recht op mededeling van verstrekking van gegevens vinden we in art. 32
WPR. Artikel 29, vierde lid, WPR, inzake de deugdelijke vaststelling van de
identiteit van de verzoeker, is hierop eveneens van toepassing. Ook ter zake van
art. 20, tweede lid, sub j, zijn geen nadere regels in de model-privacyreglementen
opgenomen.

254 Vgl. J.E.J. Prins e.a., a w 1995, p. 250.
255 Desondanks blijkt in de praktijk dat het effect van dergelijke mededelingen in regionale kranten
nauwelijks effect heeft Vgl. J.E J. Prins e.a., a. w. 1995, p. 273.
256 Vgl. het advies van de Registratiekamer, Advies Medische Zorgpas Uitgebracht aan de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 5 oktober 1995 (kenmerk 95.A.001).

BETEKENIS WPR VOOR MEDISCHE INFORMATIONELE PRIVACY

191

Om de geregistreerde onder meer inzicht te verschaffen in de hoofdlijnen van het
beheer van een persoonsregistratie (art. 20, tweede lid, sub k), kan in het reglement worden vermeld:
•

wie de houder is,
de beheerder is,
wie eventueel de externe bewerker is,
wie verantwoordelijk is voor de inhoud van de gegevens,
wie verantwoordelijk is voor de beveiliging van de gegevens,
hoe de juistheid van de gegevens wordt gegarandeerd,

• wie
•

•
•
•

• wie eventueel als beroepsinstantie fungeert en
• wie verantwoordelijk is voor de naleving van de regels.
De model-privacyreglementen van de NRV geven aldus de mogelijkheden aan voor
een nadere invulling van de algemene privacynormen uit de WPR in de reglementen van individuele beroepsbeoefenaren en van de zorgverlenende instellingen.
Rechtskracht krijgen deze model-bepalingen derhalve pas wanneer zij in die
reglementen zijn geincorporeerd. De model-reglementen hebben mijns inziens niet
alleen betekenis voor de implementatie van de algemene normen uit de WPR op
het niveau van de hulpverlener of instelling, maar tonen tevens de behoefte aan
meer specificiteit en differentiatie van privacyregelgeving aan.
5.7.3.3 Plicht tot nateving van het reglement
art. 21
De houder, de bewerker en al degenen die verder bij de werking van de persoonsregistratie zijn
betrokken, zijn verplicht het overeenkomstig artikel 19, tweede lid, bekendgemaakte reglement na te
leven.

Dit artikel geeft een opsomming van degenen die verplicht zijn het opgestelde
privacyreglement na te leven. De betrokkenheid bij de werking van een
persoonsregistratie wordt bepaald door de aard van de werkzaamheden in samenhang met de inhoud van het reglement waarin de werking van de registratie moet
werking van
zon beschreven.257 Ook derden kunnen onder omstandigheden bij de
de persoonsregistratie betrokken zijn, bijvoorbeeld zij die rechtstreeks toegang
hebben daartoe. Met het oog op diens aansprakelijkheid volgens art. 9 WPR zal
een houder ervoor dienen te zorgen dat dergelijke betrokkenen voldoende bekend
zijn met de inhoud van het reglement. De naleving van het reglement kan primair

met civielrechtelijke middelen worden afgedwongen.

251 Kamerstukken II, 1984-1985,19 095, nr 3, p. 43-44
258 Kamerstukken II, 1984-1985,19095, nr. 3, p. 25.
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5.7.3.4 Vrijstelling van de reglementsplicht
art. 22
1. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat artikel 19 niet van toepassing is op
daarbij aan te geven persoonsregistraties die aan daarbij aan te geven eisen voldoen.
2. Bepalingen als bedoeld in het eerste lid, worden in elk geval gesteld met betrekking tot:
a. boekhoudingen en financiele administraties;

b. personeels- en salarisadministraties;
c. andere administraties dan bedoeld onder a en b, ten dienste van het intern beheer van de betrokken
organisatie;
d. administraties van abonnementen;
e. administraties van leden en begunstigers;
f andere persoonsregistraties, voor zover daarin geen andere gegevens zijn opgenomen dan naam,
adres, woonplaats, postco(le en soortge'Uke voor communicatie benodigde gegevens.

Dit artikel biedt

de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur bepaalde
soorten persoonsregistraties vrij te stellen van de reglementsplicht. Een dergelijke
uitzondering dient in elk geval te worden gemaakt ten aanzien van de in het tweede
lid genoemde categorieen. Het betreft hier categorieen persoonsregistraties ten
aanzien waarvan het de geregistreerde in het algemeen duidelijk is dat zij bestaan.
Voor deze registraties hoeven geen reglementen te worden opgesteld en zij hoeven
evenmin aangemeld te worden bij de Registratiekamer. Dit betekent echter niet dat
dergelijke registraties niet aan regels zouden zijn onderworpen. De regels omtrent
de werking van dergelijke persoonsregistraties zijn te vinden in de ex art. 22,
eerste lid, WPR tot stand gekomen AMvB.259
In de AMvB worden per categorie persoonsregistraties de eisen vermeld waaraan
moet zijn voldaan, wil men voor vrijstelling van de reglements- en formulierplicht
in aanmerking komen. Deze eisen hebben betrekking op de gegevens die in de
persoonsregistratie mogen worden opgenomen, het doel waarvoor de persoonsregistratie mag worden gebruikt, de voorwaarden waaronder gegevens zonder

toestemming van de geregistreerde uit een dergelijke persoonsregistratie mogen
worden verstrekt, alsmede de termijn waarop de gegevens uit de persoonsregistratie dienen te worden verwijderd. Het Besluit genormeerde vrijstelling heeft,
behalve op de in art. 22, tweede lid, WPR vermelde soorten bestanden, betrekking
OP:

•
•

•

•
•

administraties betreffende aansprakeii op uitkeringen in verband met de be8indiging van een dienstverband;
administraties betreffende aanspraken op uitkeringen in verband met pensioenen
of vervroegde uittreding;
administraties van leerlingen en studenten;
administraties van oud-leden, oud-personeelsleden, oud-leerlingen of oudstudenten;
combinaties van persoonsregistraties die reeds onder het besluit vallen;

259 Besluit van 2 januari 1990, houdende aanwijzing van persoonsregistraties waarop de artikelen 19,24
en 25 van de WPR niet van toepassing zijn (Besluit genormecrde vrijstelling), Stb 1990, 16.
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• persoonsregistraties die onder het besluit vallen en die worden gehouden door
een ander ten behoeve van een houder;
administraties betreffende personen aan wie een vergunning, ontheffing of
machtiging is verleend of die aan een meldingsplicht hebben voldaan;
• persoonsregistraties gehouden om daarin persoonsgegevens gedurende een
wettelijk voorgeschreven termijn of ten hoogste vijf jaren te bewaren;
• persoonsregistraties met een archiefbestemming;
• persoonsregistraties gehouden door instellingen of diensten voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek.
•

De vrijstelling geldt, zoals gezegd, uitsluitend de artikelen 19, 24 en 25 WPR. De
overige artikelen van de WPR zijn derhalve onverkort van toepassing. De beant-

woording van de vraag of een bepaalde persoonsregistratie voldoet aan de in het
Besluit gestelde eisen, is overgelaten aan de houder daarvan. Deze kan daarbij niet
al te lichtvaardig een vrijstelling aannemen, doordat wanneer hij niet voldoet aan
de bepalingen van de WPR, hij strafbaar is ex art. 50 WPR. De EU-privacyrichtlijn introduceert, zoals gezegd, de mogelijkheid tot het verlenen van vrijstelling
van de aanmeldingsplicht wanneer een privacyfunctionaris is aangesteld.
5.8 Rechten van de belanghebbende op kennisneming en verbetering
5.8.1 Mededeling over opneming in een persoonsregistratie

art. 28
1. De houder van een persoonsregistratie deelt een ieder over wie voor de eerste keer persoonsgegevens

in de registratie worden opgenomen binnen vier weken schriftelijk mede dat dit het geval is. De

mededeling bevat een aanduiding van het doel van de registratie, alsmede de naam, het adres, en de
woonplaats van de houder.
2. De verplichting, bedoeld in het eerste lid, geldt niet:
a. indien de betrokkene weet of redelijkerwijs kan weten dat een dergelijke opname heeft plaatsgevonden;

b. indien een gewichtig belang van de betrokkene zich tegen het doen van een schriftelijke mededeling
verzet;
c. voor zover het achterwege laten van de mededeling noodzakelijk is met het oog op de belangen,
genoemd in artikel 30.

De hiervoor besproken reglements- en formulierplichten geven invulling aan het
beginsel van openheid ten aanzien van het bestaan en de werking van persoonsregistraties. Ook art. 28 WPR bevat in zeker opzicht een transparantie-aspect. Dit
artikel verplicht de houder tot openheid naar geregistreerden inzake de over hen in
een persoonsregistratie opgenomen persoonsgegevens. Het artikel is opgenomen in
paragraaf 7 van de WPR: urechten van belanghebbende op kennisneming en
verbetering". Artikel 28 WPR is echter eerder als verplichting voor de houder
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geformuleerd dan als een recht of bevoegdheid voor de geregistreerde.260 Dit
neemt niet weg dat de verplichte kennisgeving van opneming in de persoonsregistratie als een eerste vereiste wordt beschouwd om de geregistreerde voor zijn

belangen op te kunnen laten komen.26' Het bevat derhalve zowel elementen van het
transparantiebeginsel als van het beginsel van individuele rechtsbescherming.
De houder is op grond van art. 28, tweede lid, WPR niet verplicht tot kennisgeving van opneming in een persoonsregistratie in drie door de wet genoemde
situaties. In de eerste plaats is daarvan sprake wanneer het de betrokkene uit de
omstandigheden duidelijk kan zijn dat persoonsgegevens over hem in een persoonsregistratie zijn opgenomen. Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor wanneer
iemand lid is van een vereniging of abonnee van een tijdschrift,262 of in het geval
iemand zich voor medische hulp tot een zorgverlener wendt en daardoor weet of
kan weten dat in dat verband persoonsgegevens worden geregistreerd. Dergelijke
gegevens zijn immers nodig voor bijvoorbeeld de afsprakenplanning, opnameplanning en voor een adequate zorgverlening in het algemeen.263 Een zorgverlener is
zelfs verplicht tot het houden van aantekeningen over de gezondheid van patienten
en te diens aanzien uitgevoerde verrichtingen.264 In de gezondheidszorg worden
ook persoonsgegevens in persoonsregistraties opgeslagen voor andere doeleinden
dan de verlening en ondersteuning van directe individuele zorg. Voorbeelden
daarvan zijn registraties van bepaalde ziekten of aandoeningen of registraties ten
behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Wanneer daarin gegevens worden
opgeslagen die zijn verkregen in het kader van de directe individuele zorgverlening, dan zal de geregistreerde in de regel daarvan niet op de hoogte zijn. In het
algemeen wordt aangenomen dat een patient redelijkerwijs niet kan weten dat
bijvoorbeeld in academische ziekenhuizen of in klinisch-genetische centra in het
kader van de hulpvraag verkregen gegevens kunnen worden opgeslagen in een
registratie met als zelfstandige doelstelling: 'het verrichten van wetenschappelijk
onderzoek'.265 In dergelijke gevallen zal de houder dus aan de verplichting van art.
28, eerste lid, WPR dienen te voldoen.
De wet noemt een tweede situatie waarin de houder van een persoonsregistratie de
geregistreerde niet schr(#elilk aan zijn verplichting ex art. 28, eerste lid, WPR
hoeft te voldoen. Die situatie bestaat "indien een gewichtig belang van de betrokkene zich tegen het (loen van een schriftelijke mededeling verzet". De memorie
van toelichting wijst er op dat een ongevraagde confrontatie met het bestaan van
een bepaalde ziekte medisch onverantwoord kan zijn. De betrokkene zal dan

260 De overige artikelen in deze paragraaf verlenen de geregistreerde met name de bevoegdheid om
verschillende verzocken in verband met de kennisneming en verbetering van hen betreffende persoonsgegevens in te dienen.
261 Kamerstukken L 1987-1988, 19 095, nr 2b, p 18.
261 Kamerstukken li, 1984-1985,19095, nr. 3, p. 45.

263 O.F C. van der Leer, e.a. (red.), a. w., hoofdstuk B.3, p. 3.
264 Vgl. art. 7:454, eerste lid, BW, dat deze verplichting voor de
een goede hulpverlening noodzakelijk is.
265 O.F.C. van der Leer e.a. (red.), a w, hoofdstuk B.3,p 4.

hulpverlener bevat, voor zover dit voor
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bijvoorbeeld in een persoonlijk gesprek met de behandelende arts mondeling
gefnformeerd kunnen worden.
Deze uitzondering op de verplichte kennisgeving van opneming in een persoonsregistratie, laat echter de mogelijkheid van de geregistreerde om gebruik te maken
van zijn inzagerecht onverlet (zie hierna: § 5.9.2). In het kader van medische
zorgverleningsrelaties dienen het inzagerecht, het recht op informatie van de
patient266 en de hier behandelde verplichting tot kennisgeving van opneming in een
persoonsregistratie goed uiteen te worden gehouden.267 Betreft het immers een
medische persoonsregistratie, dan is de houder daarvan 68 in beginsel verplicht de
patient omtrent de opneming van diens persoonsgegevens - al dan niet schriftelijk
- te informeren. Om dezelfde reden als die welke geldt als uitzondering op het
recht op informatie van de pati8nt (de therapeutische exceptie), kan de schriftelijke
kennisgeving ex art. 28 WPR achterwege blijven. Dit neemt niet weg dat alsdan
bezien moet worden of de kennisgeving eventueel mondeling moet worden verstrekt.
Hier conflicteren tot op zekere hoogte het belang dat een patient heeft bij het recht

op informatie en de uitzondering daarop door de therapeutische exceptie met het
belang van diens informationele privacy. Met het oog op dit laatste dient een
geregistreerde (in dit geval een patiant) te kunnen weten in welke persoonsregistraties hem betreffende persoonsgegevens zijn opgeslagen. Het conflict wordt
gecompliceerder doordat de geregistreerde (patient) recht heeft op kennisneming
van op hem betrekking hebbende geregistreerde persoonsgegevens. Via deze
omweg kan een patiBnt toch worden geconfronteerd met gegevens waaromtrent hij
in eerste instantie door de houder, gelet op art. 28, tweede lid, sub b, WPR, niet in
kennis is gesteld. De therapeutische exceptie biedt in dit verband geen grondslag
voor een uitzondering op het inzagerecht. De therapeutische exceptie hangt immers
samen met het recht op informatie en speelt een rol in de relatie tussen een
hulpverlener en een patient, terwijl het inzagerecht buiten de hulpverlener om kan
worden verwezenlijkt. Anders dan het recht op informatie beoogt het inzagerecht
niet het verschaffen van informatie met het oog op het verlenen van informed
consent of geYnformeerde toestemming, maar het toezien op hetgeen aan persoons269

gegevens is vastgelegd.
Van een gewichtig belang ex art. 28, tweede lid, sub b, WPR is overigens sprake
wanneer de kans bestaat dat derden ten onrechte kennis kunnen nemen van de
inhoud van een schriftelijke verklaring. Daarnaast is het mogelijk dat de betrokke270
ne zelf een gewichtig belang aangeeft.

266 In het kader van de te verlenen toestemming voor het verrichten van een medische handeling.
267 Zic over het onderscheid tussen het inzagerecht en het recht op informatie H.J.J Leenen, a. w. 1994, p
223 e.v.
268 Dit hoeft niet tevens de behandelende zorgverlener te zijn.
269 H.J.J. Leenen, a w 1994, pp 223-224. Vgl. ook het hierna te bespreken art. 29 WPR dat de therapeutische exceptie niet kent als een uitzondering op het inzagerecht.
270 O.F.C. van der Leer, e.a. (red.), a. w., hoofdstuk B.3., p. 5.
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In de derde plaats is een uitzondering op de verplichte kennisgeving van opneming
denkbaar in situaties waarin de belangen die worden genoemd in art. 30 WPR een
rol spelen. De inhoud daarvan komt hierna aan de orde. In dit verband kan worden
opgemerkt dat de afweging van de betrokken belangen door de houder
plaatsvindt.27' Het resultaat daarvan moet objectiveerbaar zijn en het achterwege
laten van de kennisgeving dient noodzakelijk te zijn. Als 'gewichtig belang voor de
houder' kan worden beschouwd de omstandigheid dat door binnen de in art. 28,
eerste lid, WPR gestelde termijn te voldoen aan de verplichting, andere processen
binnen de organisatie van de houder ernstig zouden stagneren. Het criterium dat
het daarbij moet gaan om gewichtige belangen die een weigering noodzakelijk
maken dient evenals art. 9, tweede lid, Verdrag van Straatsburg restrictief te
worden geinterpreteerd.272
-

-

5.8.2 Recht op kennisneming van geregistreerde persoonsgegevens
art. 29
1. De houder deelt een ieder op diens verzoek schriftelijk binnen vier weken mede of hem betreffende
persoonsgegevens in de registratie zijn opgenomen.
2. Indien zodanige gegevens in de registratie zijn opgenomen, stelt de houder de verzoeker desverlangd
binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk een volledig overzicht daarvan met inlichtingen over de herkomst ter beschikking.
3. Indien een gewichtig belang van de verzoeker dit eist, voldoet de houder aan een verzoek als bedoeld
in dit artikel, in een andere dan schriftelijke vorm, die aan dat belang is aangepast.
4. De houder draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker.
5. De verzoeken, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden ten aanzien van minderjarigen die de
leeftijd van zestien jaren nog niet hebben bereikt, en ten aanzien van onder curatele gestelden gedaan
door hun wettelijke vertegenwoordigers. De betrokken mededeling geschiedt eveneens aan de wettelijke
vertegenwoordigers.

Behalve via art. 28 WPR is het voor een geregistreerde ook mogelijk met een
beroep op art. 29 WPR kennis te nemen van over hem opgeslagen persoonsgegevens.273 Dit recht wordt ook wel 'inzagerecht' genoemd, ook al komt in de WPR
die term nergens voor. Het lijkt minder juist om van 'inzagerecht' te spreken,
omdat de geregistreerde hoogstens een volledig overzicht van de opgenomen
gegevens met de herkomst daarvan - in beginsel schriftelijk - ter beschikking

271 Idem, p 6.
212 Kamerstukken 1, 1987-1988,19095, nr. 2b, p 11.
273 Zie over het inzagerecht van patienten onder andere L.F. Markenstein, Het recht op inzage in eigen
medische gegevens; een plaatsbepaling, in TvGR 1987, p 298-309; P. Laurs, Recht voor psychiatrische patianten Arnhem 1988, p 234; F. Kuitenbrouwer, Het (medisch) inzagerecht: de rechter ging de
wet voor, in Computerrecht 1989/2, p. 92-95; J.H. Hubben, Het inzagerecht: van rechtersrecht naar
wetgeving, in: idem (red.) De geneeskundige behandelingsovereenkomst. Tekst en analyse van het
wetsvoorstel. Lochem 1990, pp. 46-591 1. Legemaate, De rechtspositie van vruwillig opgenomen
psychiatrische patienten. Amhem 1991, pp. 280-283. H.J.J. Leenen, a.w. 1994, pp. 222-226; R.M.S.
Doppegieter, Vraagstukken rond het dossier en de uitwisseling van gegevens, in: J. Legemaate (red.),
De WGBO: van tekst naar toepassing. Houten/Diegem 1995, pp.65-69; E. Houtepen, A. Mosshammer, WGBO: de meest geste/de vragen Almere 1995, pp 71-85.
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wordt gesteld.274 Er is dus op grond van de WPR eerder sprake van een recht op
afschrift van de opgenomen gegevens. Wanneer het een persoonsregistratie betreft
die is aangelegd ten behoeve van de directe individuele zorgverlening aan patienten, dan kan de geregistreerde patient een kopie verlangen van diens medisch
dossier.

275

Het recht op kennisneming heeft betrekking op 'persoonsgegevens' die zijn
opgenomen in een 'persoonsregistratie' in de zin van de WPR. Ook andere
gegevens kunnen in een persoonsregistratie zijn opgenomen. Tevens kunnen
persoonsgegevens die uit een persoonsregistratie zijn verwijderd bijvoorbeeld in

hulpbestanden of archiefbestanden voorkomen, die niet systematisch toegankelijk
zijn. Ten aanzien van dergelijke (persoons) gegevens kan op dit recht geen beroep
276
worden gedaan.
Een overzicht hoeft niet altijd schriftelijk te worden gegeven, evenmin als het
verzoek daartoe in schriftelijke vorm dient plaats te vinden. Wanneer er een goede
zorgverleningsrelatie bestaat zal het verzoek veelal mondeling kunnen worden
gedaan en afgehandeld. Anders ligt dit wanneer de betreffende zorgverlener niet
tevens houder van de persoonsregistratie is, zoals voorkomt in instellingen.
Hoewel in dergelijke gevallen de verzoeker het verzoek mondeling kan richten tot
de zorgverlener, zal in de regel een schriftelijk verzoek moeten worden ingediend
bij de houder of beheerder van de persoonsregistratie.277 Aldus zal het verzoek via
een omweg toch weer terugkomen bij de verantwoordelijke arts of artsen die
immers medewerking moet respectievelijk moeten verlenen.
Het verzoek om mededeling op grond van het eerste lid, kan wel, maar hoeft niet
gepaard te gaan met een gelijktijdig verzoek om afschrift van de opgenomen
gegevens op grond van het tweede lid van art. 29 WPR. Wanneer dat wel het geval
is, dient de houder binnen vier weken aan het gecombineerde verzoek te voldoen.
In de jurisprudentie wordt doorgaans echter een nog kortere termijn gehanteerd,
met name wanneer het inzagerecht wordt aangenomen op grond van een subjectief
recht met een zelfstandig karakter, op grond van een overeenkomst of op grond
van de maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen (art. 1401 oud BW en 6:162
huidig BW). Termijnen van slechts enkele dagen vormen daarbij geen uitzonde-

ring.
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274 Volgens de regering mag aan het feit dat het woord 'inzage' in de WPR niet voorkomt echter geen
betekenis worden toegekend. Zie Kamerstukken H 1990/91,21 561, nr. 6, p. 12.
275 Vgl. Pres. Rb. Amsterdam 26 april 1979, NJ 1979, 623, Medisch Contact 1979, biz. 1507 (goede
trouw bij het nakomen van de tussen het ziekenhuis en eiser gesloten overeenkomst leidt tot veroordeling tot afgifte van een kopie van het medisch dossier aan de vertrouwensarts van de eiser).
276 J.M.A. Berkvens e.a. (red.), Leidraad, I.Art.29. Com.-2-22.
277 De beheerder weet in het algemeen welke behandelaars verantwoordelijk zijn (geweest) voor de inhoud
van het dossier of de registratie waarin inzage wordt verlangd. Vgl. ook het onderzoek van J E.J. Prins
e.a., a w. 1995, p. 286, alwaar blijkt dat in de praktijk slechts weinig patienten weten bij wie men moet
zijn om inzage in de eigen persoonsgegevens te kunnen krijgen.
278 Pres. Rb. Amsterdam 25 april 1979, Medisch Contact 1979, biz. 1507 (medische dossiers): vijfdagen;
Pres. Rb. Amsterdam 3 maart 1983, KG 1983, 110, TvGR 1983, 33 (arbeidsongeschiktheidsverzekering): acht dagen; HR 15 april 1994, NJ 1994, 608 m.nt. WHS, vernietigend Hof's-Hertogenbosch 25
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Met het recht op kennisneming mogen - conform het Individual Panicipation
Principle - geen al te hoge kosten voor geregistreerden zijn gemoeid:79 Ook
moeten de gegevens in begrijpelijke vorm en op een redelijke wijze aan de verzoeker ter beschikking worden gesteld. In verband met deze laatste twee aspecten
wordt noch in de WPR noch in een van de uitvoeringsbesluiten iets geregeld. Wel
heeft de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raadzso aangegeven dat het recht op
inzage in een medisch dossier absoluut is en met zich mee brengt dat de aanvrager
bevoegd is van de inhoud ervan kennis te nemen op de voor hem minst bezwarende
wijze, mits die de houder niet onredelijk belast. Hoe absoluut het recht op inzage
evenwel is, uit de jurisprudentie blijkt duidelijk dat het inzagerecht geen afgeleide
is van het eigendomsrecht omdat eigendom slechts betrekking kan hebben op
stoffelijke voorwerpen en niet op onstoffelijke gegevens.281 In de (nabije) toekomst
is het wellicht mogelijk, dankzij de informatietechnologische ontwikkelingen, dat
geregistreerden op een beeldscherm thuis - bijvoorbeeld via interactieve diensten een overzicht van over hen opgenomen persoonsgegevens kunnen opvragen. 282
Voordat voor het verkrijgen van inzage in persoonsgegevens een beroep kon
worden gedaan op de WPR, werd in de civiele rechtspraak het inzagerecht
gebaseerd op de goede trouw bij de uitvoering van een bestaande overeenkomst. 283
Indien er geen overeenkomst bestond werd het inzagerecht gebaseerd op het
leerstuk van de onrechtmatige daad.284 Artikel 29 biedt als regel voor het verkrijgen van inzage de mogelijkheid tot een schriftelijk volledig overzicht. Een wens
van een geregistreerde tot afgifte van de originele bescheiden, gepaard aan een
verbod om kopieen achter te houden, wordt in de jurisprudentie in het algemeen

november 1992, NJ 1993, 211 (M. de R./Valkenhorst II, biologische afstammingsgegevens m.b.t. de
vader): vijf dagen. Zie ook J.M.A. Berkvens e.a. (red.), Leidraadp I.Art.29. Jur.-28-30-31.
279 Vgl. art. 8, onder b, Verdrag van Straatsburg en art. 13, onder b, sub iii en iv, OESO-privacyrichtlijn.
Zie ook hoofdstuk 2 en § 5.8.9 in dit boek
280 J.C.M. Leyten in HR 2 december 1988, N./ 1989, 752. Dit arrest wordt beschouwd als het eerste arrest
waarin de Hoge Raad zich in cen privaatrechtelijke context heeft uitgelaten over het inzagerecht Zie
J.M.A. Berkvens e.a (red.), Leidraad p. I.Art.29. Jur-13. Aldaar blijkt ook dat van een zelfstandig
inzagerecht, gebaseerd op de horizontale werking van art. 8 EVRM en art. 10 Gw reeds sprake was in

de uitspraak van de Pres. Rb. Amsterdam 13 juni 1985, KG 1985, 188 (Dorst/GMD).
281 Zie J.M.A. Berkvens e.a. (red.), Leidraadp. I.Art.29. Jur.-21 e.v. alwaar in dit verband wordt gewezen
op de volgende uitspraken betreffende het niet-bestaan van een eigendomsrecht: Hof's-Gravenhage 19
februari 1981, NJ 1982, 195, TvGR 1981, biz. 112, bevestigend Rb. 's-Gravenhage 2 mei 1979 en 6

februari 1980 (rontgenfoto's); CMT 25 juni 1981,

Stct.

1982,26, biz. 10 (afgifte medische beschei-

den); Pres. Rb. Breda 4 maart 1983, TvGR 1984,7 (afgifte medisch dossieO; Pres. Rb. Breda 15 mei
1991, KG 1991, 214 (Stichting Vrouwentherapie Lilith).
282 Vgl. J.M.A. Berkvens e.a. (red.), Leidraad, I.Art.29. Com.-25-26.
283 Zie bijvoorbeeld Pres. Rb. Utrecht 22 juni 1976, TvGR 1977,11 (aard van de verzekeringsovereenkomst en uitvoering te goeder trouw) en MT Amsterdam 8 september 1978, TvGR 1979, 7 (overeenkomst van dienstverrichting tussen arts en patient).
284 Bijvoorbeeld Pres. Rb. Amsterdam 25 juni 1987, KG 1987,291 (inzage rapport AMRO-bank waarop
advocaat tegenpartij in andere zaak een beroep deed: strijd met maatschappelijke zorgvuldigheid)
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niet gehonoreerd.285 Dit is evenwel anders wanneer de originele bescheiden van de
verzoeker tot afgifte zelf afkomstig zijn286 of wanneer de gegevens onrechtmatig of
onbevoegd zijn verkregen.287 Zoals gezegd heeft de geregistreerde recht op een
volledig overzicht. Van een mogelijkheid tot gedeeltelijke inzage rept de WPR
niet. Niettemin wordt op grond van de jurisprudentie wel aangenomen dat een
relatief inzagerecht bestaat wanneer het 'alles' te veel en het 'niets' te weinig zou

zijn.

288

Een schriftelijke verklaring hoeft niet te worden verstrekt wanneer een gewichtig
belang van de verzoeker dit eist.289 Daarbij kan worden gedacht aan de situatie
waarin een werkgever of een verzekeraar om overlegging van een schriftelijke
verklaring zou verzoeken, als voorwaarde voor de totstandkoming van een overeenkomst. Het derde lid van art. 29 beoogt geregistreerden vooral te beschermen
tegen het stellen van voorwaarden door derden van welke zij afhankelijk zon, zoals
290
werkgevers, woningbouwcorporaties en verzekeraars.
Teneinde te voorkomen dat derden onbevoegd kennis nemen van persoonsgegevens, is de houder verplicht de identiteit van degene die een verzoek ex art. 29
WPR bij hem indient vast te stellen. Dit is met name van belang in het geval een
dergelijk verzoek schriftelijk of telefonisch wordt gedaan. Het verzoek kan ook
door een gemachtigde, door nabestaanden of door wettelijke vertegenwoordigers
worden ingediend. Gemachtigden kunnen bijvoorbeeld zijn: de echtgenoot of
echtgenote, kinderen, vertrouwensartsen of advocaten. Zij dienen over een
schriftelijke machtiging te beschikken.29' De houder zal de machtiging indien nodig
zodanig dienen te verifi8ren, dat onbevoegde kennisneming wordt voorkomen.
Wanneer nabestaanden een verzoek ex art. 29 WPR indienen, verzoeken zij in
feite tevens om doorbreking van de zwijgplicht. In het geval waarin het om

285 Zie bijvoorbeeld Hof's-Gravenhage 4 maart 1981, N,/ 1982,195, TyGR 1981, biz. 112 (rontgenfo-

to's); CMT 25 juni 1981,

Ski. 1982, 26, biz. 10 (afgifte medische bescheiden); Pres

Rb

Breda 4

maart 1983, TvGR 1984,7 (afgifte medisch dossier).
286 Pres. Rb. Breda 15 mei 1991, KG 1991, 214 (Stichting Vrouwcntherapie Lilith).
287 Pres. Rb. Haarlem 17 juli 1981, RvdW/KG 1981, 108, NJ 1982, 277 (medische gegevens in echtscheidingsprocedure); HR 16 mei 1989, Advocatenblad 1989, biz. 373 m.nt. van F. van Schaik (fotokopieen
van bij huisarts in beslag genomen bescheiden).
288 Zie J.M.A. Berkvens e.a. (red.), Leidraad p. I.Art.29. Jur.-32-38 en de aldaar vermeldejurisprudentie
HR 2 december 1988, NJ 1989, 752 m.nt. Ma (Van Bekkum/GMD); Ktr. Tilburg 16 augustus 1979,
gedeeltelijk gepubliceerd in NJ 1980, 408 (psychiatrisch rapport over leraar); Pres. Rb. Amsterdam 3
maart 1983, KG 1983, 110, TvGR, 1983,33 (arbeidsongeschiktheidsverzekering); Ho f Amsterdam 9
juli 1987, TvGR 1987, 64 (patientenvettrouwenspersoon), HofAmsterdam 6 augustus 1987, KG 1987,
383, NJ 1988,567, TvGR 1987,64 (inzage in medisch dossier Willem Arntsz-Stichting).
289 Vgl. ook HR 2 december 1988, N.1 1989,752 m.nt. Ma (Van Bekkum/GMD) i.h.b. r.0. 3.2: "De wijze
van kennisneming waarop het recht aanspraak geeft, TAI mede afhangen van de aard van de stukken en
de daarin vervatte gegevens."
290 Kamerstukken H, 1986-1987.19 095, nr. 6, p. 34.
291 Wanneer we het begrip 'schriftelijk' interpreteren als 'geschreven', tegenover mondeling, onalhankelijk van het medium waarop het stuk is geschreven (papier of permanent computergeheugen), dan zou
een machtiging ook in elektronische vorm kunnen worden afgegeven. Vgl. HR 14 januari 1991, NJ
1991, 668, waarin een computerbestand als geschrift in de zin van art. 225 WvSr (valsheid in

geschrifte) werd aangemerkt
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medische gegevens gaat, zal de arts de belangen van de overledene moeten
afwegen tegen die van de nabestaanden. De verzoeker - of dat nu de geregistreerde zelf is of diens nabestaanden hoeft zich niet uit te laten omtrent de motieven
die tot het verzoek hebben geleid. Mededeling daaromtrent kan echter de inwilliging van een verzoek vergemakkelijken en bespoedigen. Wanneer nabestaanden
om inzage of afschrift verzoeken, zijn verschillende motieven denkbaar: zij kunnen
vermoeden dat er behandelingsfouten zijn gemaakt ten opzichte van de overtedene
of 66n van de nabestaanden vertoont eenzelfde ziektebeeld als de overledene.
terwijl vermoed wordt dat daartussen een relatie bestaat. Wettelijke vertegenwoordigers kunnen op grond van art. 29, vijfde lid, WPR een verzoek indienen ten
behoeve van een minderjarige jonger dan zestien jaar of ten behoeve van een onder
curatele gestelde geregistreerde. De mededeling waarom wordt verzocht zal dan
tegenover de wettelijke vertegenwoordiger worden gedaan. Is er geen wettelijke
-

vertegenwoordiger en is de geregistreerde zelf niet in staat zijn rechten uit te
oefenen, dan kan het verzoek uitgaan van bijvoorbeeld een echtgenoot, echtgenote

of

andere levensgezel van de patient, een ouder

of kind.292 De WPR legt

de grens

voor het zelfstandig kunnen uitoefenen van het inzagerecht op 16 jaar. In de
rechtspraak wordt deze grens echter meer genuanceerd benaderd.293
5.8.3 Weigering op een verzoek om kennisneming

art. 30
De houder kan weigeren aan een in artikel 29 bedoeld verzoek te voldoen, voor zover dit noodzakelijk
is in het belang van:
a. de veiligheid van de staat;
b. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
c. economische en financiele belangen van de staat en andere openbare lichamen;
d. inspectie, controle en toezicht door of vanwege overheidsorganen of andere organen met een publiekrechtelijke taak;
e. gewichtige belangen van anderen dan de verzoeker, de houder daaronder begrepen.

De hier genoemde uitzonderingsgevallen waarin een verzoek tot inzage of afschrift
mag worden geweigerd, sluiten aan bij de gevallen genoemd in art. 10 WOB en
art. 9 Verdrag van Straatsburg.294 Anders dan in de WOB gaat het hier echter niet
om een verplichting, maar om een bevoegdheid om (inzage in of afschrift van)
gegevens te weigeren. Daarbij geldt als hoofdregel dat de geregistreerde aanspraak

292 Vgl. art. 7:465, derde lid, BW.
293 Zie bijvoorbeeld Pres. Rb. Amsterdam 10 september 1987, KG 1987,423 (inzage in behandelingsdossier RIAGG met betrekking tot 9-jarige zoon); Pres. Rb. 's-Gravenhage 24 oktober 1989, KG 1990,
121 (minderjarige psychiatrische patient). Zie ook J.M.A. Berkvens e.a. (red.), Leidraad p. I.Art.29
Jur.-92-93.
294 Aldus ook de memorie van toelichting bij de WPR, Kamerstukken H, 1984-1985,19 095, nr. 3, p. 27.
Daarin wordt weliswaar verwezen naar art. 4 WOB, maar sinds de wijziging van de WOB bij wet van
31 oktober 1991 (Stb. 1991, 703) zon deze uitzonderingen te vinden in art. 10 WOB.
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kan maken op kennisneming.295 Van geval tot geval zal vervolgens moeten worden
beoordeeld of een van de in art. 30 genoemde belangen dient te prevaleren boven
het in de hoofdregel neergelegde belang.296 Uiteraard zal in eerste instantie moeten
worden nagegaan of het verzoek betrekking heeft op 'persoonsgegevens' die zijn
opgenomen in een 'persoonsregistratie' in de zin van de WPR.
Van de hier genoemde categorieen van gevallen zal in het algemeen binnen de
gezondheidszorg voornamelijk de laatsgenoemde een rol spelen. Gewichtige
belangen van anderen dan de verzoeker doen zich bijvoorbeeld voor ten aanzien
van de persoonlijke werkaantekeningen van een zorgverlener of controlerend
arts.297 Onder persoonlijke werkaantekeningen kan men verstaan: apart opgeborgen, voor anderen niet toegankelijke gegevens die de hulpverlener voor persoonlijk
gebruik nodig heeft.298 De persoonlijke werkaantekeningen worden dan ook niet tot
het medisch dossier gerekend. Men kan hierbij denken aan subjectieve indrukken,
vragen en vermoedens die zich naar hun aard (zelfs) niet lenen voor beraad met
collega's; aantekeningen derhalve die niet bedoeld zijn om onder de ogen van
anderen te komen. Op grond van het feit dat zij niet tot het medisch dossier
behoren en mijns inziens ook vanwege het gewichtige belang van de houder, zijn
persoonlijke werkaantekeningen van het inzagerecht uitgezonderd.299 Zodra
dergelijke aantekeningen in een dossier of in een andere registratie worden
opgenomen, zijn zij evenwel vatbaar voor inzage.
Een houder kan, volgens art. 30, onder e, gewichtige belangen hebben om inzage
te weigeren. Niettemin wordt in de rechtspraak een beroep op deze weigeringsgrond ook wel eens verworpen. Zo werd in een uitspraak uit 1983 betreffende een

arbeidsongeschiktheidsverzekering gesteld dat selectieve inzage ontoelaatbaar is,
tenzij rechtstreekse kennisneming door de client gelet op de aard van de medische
gegevens voor hem als schadelijk moet worden aangemerkt. Een beroep van de
verzekeraar/hypotheekbank op de hieromtrent gemaakte afspraak met de arts
leverde geen doorslaggevende grond op voor een weigering van de inzage:00 Bij
weigering van inzage kan voorts een beroep worden gedaan op gewichtige belan-

195 Kamerstukken

11, 1986-1987,19095, nr. 6, p. 59. Een dergelijke aanspraak is immers niet voor niets
opgenomen in art. 10, derde lid, Grondwet.
296 G. Overkleeft-Verburg, a. w 1988, p. 64.
297 in het vonnis van de Pres Rb Amsterdam 13 juni 1985, KG 1985, 188 (DorsVGMD) werd een
uitzondering op het inzagerecht aanvaard voor de persoonlijke werkaantekeningen van controlerende

artsen.

198 Kamerstukken Ii, 1989-1990,21 561, nr. 3, p. 35.
299 Vgl. R.M.S. Doppegieter, a w 1995, p 66
300 Pres. Rb. Amsterdam 3 maart 1983, KG 1983, 110, TvGR 1983,33 (arbeidsongeschiktheidsverzekering). In dezelfde zin: Pres. Rb. Amsterdam 17 april 1986, KG 1986, 262 (inzage rapport verzekeringsarts). Zie ook J.M.A. Berkvens c.a. (red.), Leidraad p I.Art.30. Jur.-26-30.
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gen van derdenm' Met name in de medische, psychologische en psychiatrische
sfeer wordt in de rechtspraak regelmatig naar tussenoplossingen gezocht. 302
Ook privacybelangen van derden zijn gewichtige belangen van anderen die aan het
recht op inzage of afschrift in de weg kunnen staan.303 Gedacht kan worden aan de
omstandigheid dat gegevens zijn opgeslagen in verband met genetisch onderzoek of
in het kader van groeps- of parmertherapieen. Indien mogelijk zou een persoonsregistratie zodanig moeten zijn ingericht dat een privacybelang van een derde niet
geschaad kan worden door toestemming voor inzage of afschrift te verlenen.
Bestaat een dergelijke mogelijkheid niet, dan zal het privacybelang van die derde
moeten worden afgewogen tegen het belang van de verzoeker ex art. 29 WPR. In

moeilijke gevallen kan een onafhankelijk orgaan een beslissing nemen. Zo is het
evenzeer mogelijk dat iemand inzage in of afschrift van hem betreffende persoonsgegevens krijgt uit een persoonsregistratie waarin die gegevens op naam van een
ander zijn opgeslagen.
De kosten die gemoeid zijn met het verstrekken van de persoonsgegevens vormen
geen gewichtig belang zoals bedoeld in art. 30, sub e, WPR. Om enerzijds de
houder tegemoet te komen in de te maken kosten, en anderzijds te voorkomen dat
een zodanig hoge vergoeding aan de geregistreerde zou worden gevraagd, dat deze
in de uitoefening van diens rechten onnodig zou worden belemmerd, is bij AMvB
een maximum te vragen vergoeding vastgesteld.304 Een dergelijke vergoeding geldt
per verzoek. Anders dan de WPR, mag op grond van art. 7:456 BW een hulpverlener

305

aan de patient voor het verstrekken van een afschrift een 'redelijke

vergoeding' in rekening brengen.
Ten behoeve van onderzoek naar fouten en ongevallen (FONA) of medical audit
kunnen eveneens gegevens worden opgeslagen. Verstrekking van gegevens uit

301 Zie bijvoorbeeld Hof Amsterdam 30 juni 1988, NJ 1989, 326 (Zandbergen). Hof's-Hertogenbosch 18
september 1991, NJ 1991, 796, NJCM-Bulletin 1992, biz. 250 m.nt. L.F.M. Verhey, vernietigend Rb.

Breda 20 juni 1989, N./ 1989, 726 (Valkenhorst I: biologische afstammingsgegevens); HR 15 april
1994, AL/ 1994,608 m.nt. WHS, NJCM-Bulletin 1994, biz. 652 m.nt. L.F.M. Verhey, vernietigend Hof
's-Hertogenbosch 25 november 1992, NJ 1993,211 (M. de R./Valkenhorst II: biologische afstammingsgegevens m.b.t. de vader).
302 Vgl. J.M.A. Berkvens e.a. (red.), Leidraad p. 1.Art.30. Jur.42-60-61: Hof Amsterdam 9 juli 1987,
AGR 1987, 64 (patientenvertrouwenspersoon); HofAmsterdam 6 augustus 1987, KG 1987, 383, NJ
1988,567 (Willem Arntsz-stichting); Pres. Rb. Arnhem 8 mei 1991, KG 1991, 200 (incest-beschuldiging door erkend hypnotherapeute),Pres. Rb Breda 15 mei 1991, KG 1991,214 (Stichting Vrouwentherapie Lilith); Pres. Rb. 's-Hertogenbosch 18 oktober 1994, KG 1994.397 (inzagerecht afstammingsgegevens, vervolg Valkenhorst II); EHRM 7 juli 1989, A-160, NJCM-Bulletin 1990, biz. 206
m.nt. L. Verhey (Gaskin/UK).
303 Een beroep op deze weigeringsgrond werd aanvaard in: Pres. Rb. Amsterdam 13 juni 1985, KG 1985,
188 (DorsVGMD); HofAmsterdam 9 juli 1987, TvGR 1987,64 (patientenvertrouwenspersoon); Hof
Amsterdam 6 augustus 1987, KG 1987, 383, AU 1988, 567 (Willem Arntsz-stichting) en verworpen in:
Hof Amsterdam 30 juni 1988, NJ 1989,326 (Zandbergen) en Hof's-Hertogenbosch 18 september
1991, N./ 1991,796, vernietigend Rb. Breda 20 juni 1989, NJ 1989, 726 (Valkenhorst: biologische
afstammingsgegevens).
304 Stb. 1989, 281. Zie ook § 5.8.9.
305 Dit kan zijn een individuele beroepsbeoefenaar (natuurlijke persoon) of een instelling (rechtspersoon)
Vgl. art. 7:446 BW.
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dergelijke registraties lijkt bijvoorbeeld geweigerd te kunnen wor(len op grond van
de omstandigheid dat als gevolg van het verlenen van inzage in of afschrift van
deze gegevens, incidenten mogelijk niet meer - althans minder - gemeld zouden
worden aan FONA-commissies.
Een zelfstandige uitzondering op het recht op inzage en afschrift van art. 29 WPR,
en dus niet zozeer als 'gewichtig belang', is in art. 33 WPR opgenomen. Wanneer
het een uitsluitend voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek aangelegde
persoonsregistratie betreft, is art. 29 WPR niet van toepassing. Artikel 33 WPR
komt hieronder nog ter sprake.
Uit het bovenstaande blijkt dat er geen therapeutische exceptie geldt als uitzondering op het inzagerecht ex art. 29 WPR. In art. 7:456 BW is evenmin de
therapeutische exceptie opgenomen als mogelijke uitzonderingsgrond voor het
aldaar geregelde inzagerecht. De therapeutische exceptie kan echter wel worden
toegepast ten aanzien van het recht op informatie. Zoals hierboven al bleek, kan dit
conflicteren wanneer een patient op wie deze exceptie is toegepast toch om inzage
vraagt. In overleg met - en eventueel onder begeleiding van - de hulpverlener zou
dan alsnog de niet verstrekte informatie gegeven moeten worden.

5.8.4 Recht op correctieverzoek
art. 31
1. Degene aan wie overeenkomstig artikel 29 kennis is gegeven van hem betreffende persoonsgegevens,
kan de houder schriftelijk verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, indien deze
feitelijk onjuist, voor het doel van de registratie onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd
met een wettelijk voorschrift in de registratie voorkomen. Het verzoek behelst de aan te brengen
WUzigingen.
2. De houder bericht de verzoeker binnen acht weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of dan
wel in hoeverre hij daaraan voldoet. Artikel 29, derde, vierde en vijfde lid, is van overeenkomstige
toepassing. Een weigering is met redenen omkleed.
3. De houder draagt zorg dat een beslissing tot verbetering, aanvulling of verwijdering zo spoedig

mogelijk wordt uitgevoerd.

Dit artikel omvat het zogenoemde correctierecht, hoewel het beter lijkt te spreken
van een recht op verzoek tot correctie. Dit recht kan volgens de letter van de wet
slechts worden uitgeoefend door degene die in eerste instantie gebruik heeft
gemaakt van het recht op kennisneming, zoals dat in art. 29 WPR is neergelegd.
De beperkingen die gelden ten aanzien van het inzagerecht werken aldus door in
het correctierecht. 306 Anderzijds geldt dat op de reactie van de houder op het
correctieverzoek dezelfde regels van toepassing zijn als op het antwoord op het
inzageverzoek:m
Het correctierecht omvat niet alleen het verzoek tot verbetering van feitelijk
onjuiste persoonsgegevens, maar ook aanvulling van onvolledige en verwijdering

306 Vgl. O.F.C. van der Leer, e.a. (red.), a w. hoofdstuk B.3. p. 17. Evenmin is sprake van een correctieplicht voor de houder: zie J.M.A. Berkvens e.a (red.), Leidraad, 1.Art 31. Com -2-12.
301 Kamerstukken 11, 1984-1985,19 095, nr. 3, p. 46.
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van niet ter zake dienende of in strijd met een wettelijk voorschrift opgeslagen
persoonsgegevens. Het verzoek tot verbetering moet schriftelijk bij de houder
worden ingediend. De houder dient vervolgens de identiteit van de verzoeker
deugdelijk vast te stellen (vgl. art. 29, vierde lid, WPR). Een dergelijk verzoek
kan ook door een wettelijke vertegenwoordiger worden ingediend (vgl. art. 29,
vijfde lid, WPR).
In reactie op een correctieverzoek moet de houder binnen acht weken schriftelijk
aangeven of en in hoeverre daaraan wordt voldaan.308 Een weigering om aan het
verzoek tegemoet te komen, dient met redenen te zijn omkleed. De termijn
waarbinnen de correctie moet worden doorgevoerd wordt in de praktijk veelal
bepaald door de feitelijke mogelijkheden welke de gedaagde tot zijn beschikking
heeft. In veel gevallen wordt om inzage en correctie verzocht in een kort geding.
Wanneer de eiser in kort geding gelijk la:ijgt dan is het bevel tot inzage of correctie
bij voorraad uitvoerbaar, hetgeen er op neerkomt dat binnen enkele dagen de
correctie moet zijn doorgevoerd, vaak op straffe van het betalen van een dwangsom.309 Het beoordelen van een correctieverzoek door de houder zal niet altijd
even eenvoudig zijn. In bepaalde gevallen zal de houder voor de beoordeling van
het verzoek een behandelend arts dienen te raadplegen. Voorts kunnen - in de
zorgsector nogal eens voorkomende - subjectieve inzichten, voorzover deze zijn
vastgelegd,310 moeilijk als feitelijk onjuise" worden beschouwd.
Persoonsgegevens kunnen niet alleen worden gecorrigeerd, maar ook worden
aangevuld of verwijderd. Aanvulling betreft dan bijvoorbeeld de toevoeging van naar de mening van de geregistreerde - ten onrechte niet in een persoonsregistratie
opgenomen persoonsgegevens.312 Zo wees een bedrijfsvereniging de vergoeding
van kosten voor schoolvervoer af op basis van het leeftijdscriterium. 3,3 Het kind
had echter om een andere reden (geamputeerd been) wel recht op de vergoeding.
Op het aanvraagformulier werd echter niet gevraagd naar een dergelijk vergoeding

308 Vgl. art. 29, derde lid, WPR: indien een gewichtig belang van de verzocker dit cist, voldoet de houder
aan dit verzoek in een andere dan schriftelijke vorm, die aan dat belang is aangepast.
309 Zie J.M.A. Berkvens e.a. (red.), Leidraad D. 1.Art.29. Jur.-28-30 en I.Art.31. Jur.-52-200.
310 Subjectieve gegevens zullen meesta! te vinden zijn in de zogenoemde persoonlijke werkaantekeningen.
Deze maken in beginsel geen decl uit van een medisch dossier en zijn ook uitgesloten van het
inzagerecht, aldus de memorie van toelichting bij art. 16531 (7:454) WGBO.
311 Te lezen als 'onjuiste weergave van feiten'. Vgl. J.M.A. Berkvens e.a. (red.), Leidraad, 1.Art.31.
Com -2-12.
312 Vgl. art. 7:454, tweede lid, BW, dat een patient het recht verschaft te verlangen dat een door hem
afgegeven verklaring met betrekking tot de in het dossier opgenomen bescheiden, aan het dossier
wordt toegevoegd. Een verschil met art. 3 1 WPR bestaat erin dat op grond daarvan geen verklaring
maar - naar de mening van de geregistreerde - ontbrekende persoonsgegevens kunnen worden
toegevoegd. Een ander verschil is dat de hulpverlener op grond van art. 7:454, tweede lid, BW
verplicht is de verklaring aan het dossier toe te voegen, terwijl de houder van een persoonsregistratie
op grond van art. 31, eerste lid, WPR tot op zekere hoogte zelf mag bepalen in hoeverre aan het
correctieverzoek tegemoet wordt gekomen. In geval er verschil van mening met de verzoeker bestaat,
kan uiteindelijk de rechter daarover oordelen. Zie Kamerstukken U 1990-1991,21 561, nr. 6, p. 1 1. Zie
voorts hoofdstuk 6 Van dit boek.
313 Ktr Amsterdam 4 mei 1990, Prg. 3309 (geamputeerd been).
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bepalend feit. Aldus legde de rechter het risico voor deze beperking bij de gedaagde bedrijfsvereniging en wees de vergoeding alsnog toe.
Een wettelijk recht op verwijdering van de gegevens heeft de geregistreerde ten
aanzien van gegevens die feitelijk onjuist, voor het doel van de registratie onvolle-

dig of niet ter zake dienend dan wel in strijd met

een wettelijk

voorschrift in de

registratie voorkomen.314 Wanneer de geregistreerde kan aantonen dat de gegevens
zal de
onjuist, onvolledig of in strijd met een wettelijk voorschrift zijn opgenomen,
315
houder het verwijderingsverzoek niet of nauwelijks mogen weigeren.
De WPR kent geen recht op vernietiging of anonimisering van persoonsgegevens.
Een vernietigingsrecht is daarentegen wel opgenomen in art. 7 van de NRV modelprivacyreglementen. Aan een vernietigingsrecht kunnen gevaren kleven. Zo bestaat
de mogelijkheid dat een hulpverlener door de vernietiging kan worden benadeeld in
een procedure die een patient tegen hem aanspant:16 In een uitvoerig gemotiveerd
vonnis uit 1990 over de vernietiging en bewaartermijnen van medische gegevens
werd op verschillende gronden het verder bewaren van een medisch dossier uit
1972/1973 in strijd met de zorgvuldigheid beschouwd. Op grond van art. 1401
(oud) BW werd de vernietiging van het dossier bevolen.317 Het BW kent inmiddels
in art. 7:454, eerste lid, wel een vernietigingsrecht toe aan pati8nten. Dit recht
wordt evenwel beperkt in het tweede lid van hetzelfde artikel: voor zover de
bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patient of voor zover
het bij of krachtens de wet bepaalde zich tegen vernietiging verzet. Een recht op

anonimisering vinden we noch in de WPR, noch in het BW, maar het vormt in
sommige gevallen, zoals ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek op grond
van art. 33 WPR, wel een voorwaarde voor het mogen verstrekken van gegevens.
De WPR kent evenmin een recht toe aan burgers om toestemming tot het opnemen
van persoonsgegevens in een persoonsregistratie te weigeren. Volgens Leenen doet
dit ontbreken echter niet af aan het bestaan ervan:18 Naar zijn inzicht kan van een
dergelijk recht worden uitgegaan, mede op grond van de artikelen 10 en 11
Grondwet die voor een beperking van deze grondrechten een wettelijke grondslag
vereisen. Een zodanige wettelijke beperking is echter nergens te vinden (ook niet
in de WPR). Leenen is voorts van mening dat het weigeringsrecht los moet worden
gezien van een medische behandeling en dat een behandeling derhalve niet mag
worden geweigerd indien een patient van het weigeringsrecht gebruik maakt. Uit
onderzoek is gebleken dat een patient normaal gesproken geen bezwaar tegen
opneming van zijn medische persoonsgegevens zal hebben:19 Dit brengt evenwel
met zich mee dat hij bij gebruikmaking van het weigeringsrecht dit uitdrukkelijk
zal moeten aangeven. Leenen erkent overigens wel dat er omstandigheden zijn

314 Vgl. CRvB 10 oktober 1991, JSF 1992, 119 (actualisering medische gegevens) en CRvB 20 mei 1994,
JSF 1994, 248 (inwinning onvolledige medische informatie bij GMD).
315 Zie ook H.J.J. Leenen, a w. 1994, p. 225.
316 Vgl. L.F. Markenstein, a w 1987, p. 306.
317 Rb. Utrecht 10 januari 1990, NJ 1990,624 (medisch dossier uit 1972/1973).
318 H.J.J. Leenen, a. w. 1994, p 222.
319 J.E.J. Prinse.a.,aw 1995, p. 465.
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waarin op het weigeringsrecht geen beroep kan worden gedaan. Hij noemt de
gevallen waarin registratie op grond van een wettelijk voorschrift is vereist, de
medische behandeling zonder vastlegging van de gegevens niet kan worden
uitgevoerd, ter identificatie van de patient in een ziekenhuis en om betaling
mogelijk te maken.
Het BW bevat in art. 7:454, eerste lid, een verplichting voor de hulpverlener om
met betrekking tot een patient aantekeningen bij te houden in een dossier. Voorts is
de pati8nt verplicht inlichtingen te verschaffen in verband met de behandeling (art.

7:452). Hoewel de legitimatie voor deze plicht voor de patient niet onomstreden is,
lijkt het weigeringsrecht althans ten aanzien van medische gegevens - dan toch
een wettelijke beperking te hebben gekregen. 320
In de memorie van antwoord321 bij de WPR wordt gesproken over een blokkeringsrecht. Daaronder wordt verstaan dat de geregistreerde in geval van een geschil
over de juistheid van gegevens, de houder van een persoonsregistratie het (verdere)
gebruik en de verstrekking van gegevens over hem kan verbieden, totdat de rechter
over de juistheid van die gegevens een uitspraak heeft gedaan. Het betreft hier een
voorlopige voorziening, hangende een geschil. Volgens de memorie van antwoord
past het in ons rechtssysteem dat een blokkeringsrecht slechts kan worden geeffectueerd door tussenkomst van de rechter. In een kort-gedingprocedure kan een
geregistreerde de president van de rechtbank om blokkering van het gebruik en
verstrekking van de gegevens verzoeken. Derhalve is een blokkeringsrecht niet in
de WPR opgenomen, maar het bestaat dus wet degelijk.
-

5.8.5 Mededeling ter zake van derdenverstrekking

art. 32
1. De houder deelt een ieder op diens verzoek schriftelijk binnen vier weken mede of hem betreffende
gegevens in het jaar voorafgaande aan het verzoek uit de persoonsregistratie aan derden zijn verstrekt.
2. Indien zodanige verstrekking is geschied, doet de houder daarvan desverlangd binnen vier weken na
ontvangst van het verzoek in schriftelijke vorm mededeling aan de verzoeker. De houder kan volstaan
met een in algemene termen vervatte mededeling betreffende de aard van de verstrekte gegevens en
degenen aan wie deze zijn verstrekt, indien de vastlegging daarvan achterwege is gebleven en hij
redelijkerwijs mocht aannemen dat het belang van de geregistreerde daardoor niet onevenredig zou
worden geschaad.
3. De artikelen 29, derde, vierde en vijfde lid, en 30 zijn van overeenkomstige toepassing.

Op grond van het eerste lid van art. 32 WPR moet de houder van een persoonsregistratie de geregistreerde op diens verzoek meedelen Of hem betreffende
persoonsgegevens aan derden zijn verstrekt. Indien dat het geval is, legt het tweede
lid op de houder de verplichting om desgevraagd mee te delen welke hem betref-

320 Vgl. H.J.J. Leenen, a w. 1994, pp. 159 en 238-239. De EU-privacyrichtlijn bevat in art. 14 voor
betrokkenen een algemeen en een bijzonder recht op verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens. Naar verwachting zal het recht op verzet ook bij de implementatie van de richtlijn in de Wet
bescherming persoonsgegevens een plaats krijgen.
321 Kamerstukken 11. 1986-1987,19095, nr. 6, p. 33.
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fende gegevens aan welke derde of derden zijn verstrekt. Volgens de jurisprudentie
strekt het inzagerecht zich mede uit tot de verslaglegging met betrekking tot de
322
interne en externe rapportages.
Op grond van de tweede volzin van het tweede lid kan de houder volstaan met
algemene informatie en hoeft hij onder omstandigheden de verstrekkingen niet vast
te leggen. Volgens de toelichtende stukken bij de WPR geldt evenwel ten aanzien
van gevoelige, zoals medische, gegevens323 dat steeds gedetailleerde informatie
verstrekt moet kunnen worden. Dit impliceert derhalve het bestaan van een
protocolplicht. Een protocolplicht moet ook worden aangenomen wanneer een
geschil omtrent de juistheid van de opgenomen gegevens dreigt. In zo'n geval moet
de houder immers aannemen dat het belang van de geregistreerde bij het niet
vastleggen van een verstrekking onevenredig wordt geschaad.324 In aanvulling
hierop bepaalt art. 20, tweede lid, sub e en f, WPR dat in het privacyreglement
moet worden opgenomen aan welke categorieen van personen of instanties gegevens worden verstrekt, alsmede de soorten van de te verstrekken gegevens.
De uitzonderingen, neergelegd in het derde lid, zijn dezelfde als die welke gelden
ten aanzien van het recht op kennisneming (art. 29 WPR). Deze uitzonderingen
vinden we in art. 29, derde, vierde en vijfde lid, en art. 30 WPR. Ook vormt art.
33, sub b, in dit verband een uitzondering (zie hierna).

5.8.6 Persoonsregistraties voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek

art. 33
Met betrekking tot persoonsregistraties, uitsluitend voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek aangelegd:

a. zijn

de artikelen 28 tot en met 31 niet van toepassing, indien de uitkomsten waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt, niet meer herkidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen;
b. is artikel 32 niet van toepassing met betrekking tot verstrekking van gegevens aan een derde die deze
uitsluitend voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek verzamelt, mits de uitkomsten waarvoor deze
gegevens worden gebruikt, niet meer herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen.

Dit artikel heeft betrekking op persoonsregistraties waarin persoonsgegevens als
het ware als 'halffabrikaat' zijn opgenomen.325 Dergelijke persoonsregistraties
bevatten weliswaar persoonsgegevens in de zin van de WPR, doch de uitkomsten
van daarmee verrichte wetenschappelijke en statistische onderzoeken mogen niet
tot individuele natuurlijke personen herleidbaar zijn. Hoewel veel wetenschappelijk
onderzoek wordt verricht aan de hand van anonieme gegevens (in welk geval er
van het gebruik van persoonsgegevens in de zin van de WPR geen sprake is), gaat
het hier om onderzoek en statistiek dat geschiedt met niet-geanonimiseerde

322 Hof Amsterdam 6 augustus 1987, KG 1987, 383, NJ 1988, 567, TvGR 1987,64 (Willem Arntszstichting).
323 Kamerstukken 11, 1984-1985,19 095, nr 3, p. 28 en Kamerstukken II, 1986-1987,19 095, nr 6, p. 31
cn 59.
324 Kamerstukken jI, 1986-1987,19 095, nr. 6, p 33.
325 Kamerstukken 11, 1986-1987,19 095, nr. 6, p. 60.
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persoonsgegevens. Volgens de toelichting hebben geregistreerden daar geen belang
bij, omdat deze gegevens niet kunnen leiden tot beslissingen of gedragingen die
hen raken, en kunnen zij geen beroep doen op hen volgens de artikelen 28 tot en
met 31 toekomende rechten. Dit is in overeenstemming met art. 9, derde lid,
Verdrag van Straatsburg. Zijn de uitkomsten daarentegen wel tot individuele
natuurlijke personen te herleiden, dan zijn de bepalingen inzake het inzage- en
correctierecht uiteraard wel gewoon van toepassing.
Het onder art. 33, sub b, WPR gestelde vormt een uitzondering op hetgeen in art.
32 WPR is bepaald (zie hierboven). Deze uitzondering geldt indien uit een
persoonsregistratie die uitsluitend voor wetenschappelijk onderzoek is aangelegd,
gegevens aan een derde worden verstrekt die deze uitsluitend voor wetenschappelijk onderzoek verzamelt. Bovendien mogen de uitkomsten daarvan niet tot
individuele natuurlijke personen herleidbaar zon. Wanneer aan deze voorwaarden
is voldaan, hoeft de houder de geregistreerde niet te informeren over een binnen
dat kader verrichte derdenverstrekking.

5.8.7 Verzoekschriftenprocedure bij de arrondissementsrechtbank en de Registratiekamer
art. 34
1. Indien de houder niet aan een verzoek als bedoeld in de artikelen 29, 31 of 32, voldoet dan wel niet
in schriftelijke vorm daaraan voldoet, kan de betrokkene zich tot de arrondissementsrechtbank wenden
met het schriftelijke verzoek, de houder te bevelen alsnog aan dat verzoek te voldoen dan wei in
schriftelijke vorm daaraan te voldoen. Gelijke bevoegdheid heeft de betrokkene, indien hij zich door een
mededeling als bedoeld in artikel 32, tweede lid, tweede volzin, in zijn belangen geschaad acht.
2. Het verzoekschrift moet worden ingediend binnen acht weken na ontvangst van het antwoord van de
houder. Indien de houder niet binnen de gestelde termijn heeft geantwoord, moet het verzoek worden
ingediend binnen acht weken na afloop van die termijn.
3. De betrokkene kan zich ook binnen de in het tweede lid gestelde termijn tot de Registratiekamer
wenden met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in zijn geschil met de houder. In dat geval kan
het verzoekschrift als bedoeld in het eerste lid, nog worden ingediend nadat de betrokkene van de
Registratiekamer bericht heeft ontvangen dat zij de behandeling van de zaak heeft gestaakt, doch
uiterlijk tot acht weken na dat tijdstip.
4. Over en verzoekschrift kan de rechtbank het advies van de Registratiekamer inwinnen.
5. De rechtbank wijst het verzoek toe, voor zover zij dit gegrond oordeelt.
6. De twaalfde titel van het Eerste Boek van het Wetboek van Burgerluke Rechtsvordering met
uitzondering van artikel 4294 derde lid, treedt voor procedures als bedoeld in het eerste tot en met het
vijfde lid, in werking op hetzelfde tijdstip als dit artikel. Artikel 345 van dat wetboek is niet van
toepassing.

7. De derde afdeling van

de vijfde titel van het Tweede Boek van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering is van overeenkomstige toepassing.
8. De griffier zendt afschrift van de uitspraak aan de Registratiekamer.

Komen de geregistreerde en de houder niet tot overeenstemming inzake een
verzoek tot inzage, correctie of mededeling, dan kan eerstgenoemde via een
eenvoudige verzoekschriftenprocedure beroep instellen bij de rechtbank. Ook
wanneer de houder niet binnen een maand (artt. 29 en 32 WPR) of twee maanden
(art. 31 WPR) heeft gereageerd, kan de geregistreerde op grond van dit artikel de
rechter vragen de houder alsnog daartoe te bevelen. Alvorens daartoe over te gaan
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bestaat tevens de mogelijkheid om eerst een advies van de Registratiekamer te
vragen. Dit laat de mogelijkheid van de civielrechtelijke weg nog steeds open, mits
het verzoekschrift wordt ingediend binnen twee maanden na het ontvangen van het

bericht van de Registratiekamer.
De verzoekschriftenprocedure volgens welke het beroep op de rechter in verband
met de artt. 29, 31 en 32 WPR kan worden gedaan, is geregeld in de twaalfde titel
van het Eerste Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (artt. 429a4290. Artikel 429d, derde lid, dat de indiening van het verzoekschrift via een
procureur voorschrijft, is aldus het zesde lid van art. 34 WPR, in dit geval niet van
toepassing. Het zevende lid bepaalt dat de rechter zijn beslissing met een dwangsom kracht kan bijzetten. Het bepaalde in het achtste lid dient de Registratiekamer
in staat te stellen de rechtsontwikkeling op dit gebied nauwlettend te kunnen
326

volgen.

5.8.8 Mededeling aan derden na verbetering, aanvulling of verwijdering van persoonsgegevens

art. 35
1. De houder, die aan een overeenkomstig artikel 31 gedaan verzoek voldoet of wie dit door de rechter
ingevolge artikel 34, vijfde lid, is bevolen, is verplicht om aan degenen aan wie hij naar zijn weten in
het jaar voorafgaand aan het verzoek en in de sinds dat verzoek verstreken periode de betrokken
gegevens heeft verstrekt, mededeling te doen van de verbetering, aanvulling of verwijdering.
2. De houder doet aan de verzoeker opgave van degenen aan wie hij de mededeling heeft gedaan.
3. Dit artikel geldt niet, indien de verzoeker te kennen heeft gegeven op de mededeling als bedoeld in
het eerste lid, geen prijs te stellen.

Wanneer de houder voldoet aan een correctieverzoek (of aan een rechterlijk bevel
daartoe), dan is hij verplicht om degenen aan wie hij (naar zijn weten) in het jaar
voorafgaand aan het verzoek persoonsgegevens van de verzoeker heeft verstrekt,
van de verbetering, aanvulling of verwijdering in kennis te stellen. De houder is
tevens verplicht de verzoeker daarvan opgave te doen, tenzij deze de houder te
kennen heeft gegeven daarop geen prijs te stellen.
Art. 35 WPR heeft ook gevolgen voor de protocolplicht (zie hetgeen hierboven in
§ 5.8.5 is opgemerkt). Op de houder rust een dergelijke plicht vanaf het moment
dat een correctieverzoek is ontvangen. Vanaf dat moment dient de houder immers,
bij toekenning van het verzoek, alle derden te kunnen achterhalen aan wie gegevens zijn verstrekt, teneinde aan zijn plicht tot verbetering van de verstrekking te
kunnen voldoen. 327

316 Kamerstukken II, 1984-1985,19095, nr. 3, p. 47.
321 Kamerstukken 11, 1986-1987, 19 095, nr. 6, p. 33. Zie ook G. Overkleeft-Verburg, a.w. 1988, p 66.
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5.8.9 Vergoeding van kosten
art. 36
De houder kan voor een bericht als bedoeld in de artikelen 29 en 32, een vergoeding van kosten verlangen, die niet hoger mag zijn dan een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vast te stellen
bedrag. De vergoeding wordt teruggegeven in geval van een weigering van een verzoek als bedoeld in
die artikelen, dan weI nadat de houder op verlangen van de verzoeker of op bevel van de rechter tot
verbetering, aanvulling of verwijdering is overgegaan.

Als tegemoetkoming in gemaakte kosten en tevens bedoeld als impuls voor de
geregistreerde om diens belang bij inzage en correctie te laten afwegen, mag de
houder voor de mededelingen omtrent opneming en verstrekking van gegevens aan
derden, de gemaakte kosten in rekening brengen. De geregistreerde is het bedrag
echter niet verschuldigd wanneer de houder niet aan diens inzageverzoek voldoet.
Ook wanneer een correctieverzoek leidt tot daadwerkelijke verbetering, aanvulling
of verwijdering van gegevens, heeft de geregistreerde recht op restitutie van het
bedrag. Het bedrag dat de houder maximaal in rekening mag brengen is in het
reeds eerder genoemde Besluit van 5 juli 1989, houdende vaststelling van de
maximale vergoeding van de kosten van een bericht als bedoeld in de artikelen 29
en 32 van de WPR,328 vastgesteld op fl. 10, =. In de praktijk is gebleken dat deze
maximale vergoeding vaak niet toereikend is, gelet op de tijd en moeite die het
kost om een geregistreerde inzage te verlenen of een afschrift te verstrekken. Op
advies van de Registratiekamer is de ministerraad op 17 januari 1997 akkoord
gegaan met een wijziging van het 'tientjesbesluit'. Het gewijzigde besluit maakt het
mogelijk een vergoeding te vragen varitrend van fl. 10,= tot maximaal fi. 100, =.
De verlangde vergoeding kan afhangen van het aantal pagina's dat het afschrift
omvat of van de soort gegevensdrager waarop de persoonsgegevens zich
bevinden. 329
Hierboven, bij de behandeling van art. 31 WPR, is er reeds op gewezen dat
dezelfde regels die van toepassing zijn op het antwoord van de houder op een
inzageverzoek ook gelden ten aanzien van een correctieverzoek. Deze opvatting
verklaart waarom ook restitutie van de vergoeding dient plaats te vinden wanneer
het verzoek tot aanvulling of correctie geheel of gedeeltelijk wordt uitgevoerd, ook
al verwijst art. 36 WPR niet direct naar art. 31 WPR. Dit neemt dus niet weg dat
recht op teruggave bestaat wanneer een correctieverzoek leidt tot daadwerkelijke
correctie van de gegevens.
Voor het verschaffen van inzage hoeft niet alleen sprake te zijn van een vergoeding
voor gemaakte kosten. Ook kan het voorkomen dat iemand om inzage of een
afschrift verzoekt en daarbij uit eigen beweging aangeeft de kosten die daarmee
gemoeid zijn te willen vergoeden. Het Medisch Tuchtcollege te Amsterdam
bepaalde in zo'n geval: "Indien (...) de patient, tegen betaling van de daardoor

328 Stb. 281
329 Stct. 1997, 13 (20 januari 1997).
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kopiettn van
gemaakte rontgenfoto's wenst te
veroorzaakte kosten, over
„330
beschikken, is het (...) in het algemeen onjuist deze te weigeren.
-

-

5.9 Internationale aspecten
5.9.1 Persoonsregistraties buiten Nedert(md
art. 47
1. Deze wet is mede van toepassing op zich niet in Nederiand bevindende persoonsregistraties van een
in Nederland gevestigde houder, voor zover deze persoonsgegevens bevatten van in Nederland

gevestigde personen.
2. Onze Minister kan, de Registratiekamer gehoord, ontheffing verlenen van bij of krachtens deze wet
gestelde bepalingen voor een persoonsregistratie als bedoeld in het eerste lid, indien de voor die
registratie geldende wetgeving van het land waar de registratie zich bevindt een gelijkwaardige
bescherming biedt voor de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerden.

Omdat in het bijzonder geautomatiseerde persoonsregistraties gemakkelijk de
Landsgrenzen kunnen overschrijden, achtte de wetgever het nodig voorzieningen te
treffen, die verhinderen dat de Nederlandse wet wordt ontdoken door te handelen
vanuit het buitentand, en met name vanuit een land waar voor persoonsregistraties
geen of naar onze maatstaven een te milde wetgeving geldt ter bescherming van de
persoonlijke levenssfeer van de geregistreerden. Anderzijds dienen de bepalingen
van paragraaf 9 Nederlandse instellingen en ondernemingen in staat te stellen om
331
op verantwoorde wijze deel te nemen aan het intemationale gegevensverkeer.
In zekere zin bevat art. 47, eerste lid, een mogelijkheid tot uitbreiding van de
werking van de WPR tot in het buitenland. Daarbij gaat het echter steeds om een
nauwe relatie met Nederland, die deze toepassing rechtvaardigt. Via het tweede lid
kan de Nederlandse wet terugtreden voor de ter plaatse geldende regelgeving. De

minister van Justitie kan ontheffing verlenen van de bepalingen van de Nederlandse
wetgeving voor het geval op een persoonsregistratie zowel de Nederlandse wet als
de regels van het land waarin de registratie zich bevindt van toepassing zijn.
Voorwaarde voor deze ontheffing is wel dat de buitenlandse regelgeving een
gelijkwaardige bescherming biedt voor de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerden. Deze systematiek is in overeenstemming met de strekking van het
Verdrag van Straatsburg en de EU-privacyrichtlijn. Deze bepalen immers dat het
vrije verkeer van persoonsgegevens tussen de lid-staten niet om reden van bescherming van de persoonlijke levenssfeer mag worden tegengehouden.332 De wijze
waarop dit beginsel gehandhaafd kan worden, laat het Verdrag over aan de
nationale wetgever. In ons land zijn daartoe de bepalingen in paragraaf 9 van de
WPR opgenomen:33 Ook de EU-privacyrichtlijn laat de lid-staten een zekere

330 Medisch Tuchtcollege Amsterdam 18 september 1978, Medisch Contact 1979, biz. 992 (rontgenfoto's).
331 Kamerstukken II, 1984-1985,19095, nr. 3, pp. 32-33.
332 Artikel 12, tweede lid, Verdrag van Straatsburg en art. 1 EU-privacyrichtlijn
333 Kamerstukken II, 1986-1987,19 095, nr. 6, p 63.
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vrijheid om in hun nationale recht te bepalen onder welke algemene voorwaarden
de verstrekking van persoonsgegevens naar andere landen rechtmatig is. Die
vrijheid geldt in beginsel niet ten aanzien van andere lid-staten, maar wel ten
aanzien van 'derde landen'. Het is dan aan de lid-staten om te bepalen in hoeverre
een derde land een passend beschermingsniveau waarborgt. Die beoordeling vindt
dan in het bijzonder plaats aan de hand van de aard van de gegevens, het doeleinde
en de duur van de voorgenomen verwerking, de algemene en sectorale rechtsregels
van het derde land, alsmede de beroepscodes en veiligheidsmaatregelen aldaar (art.
25, eerste en tweede lid).
Indien sprake is van een combinatie van: een zich niet in Nederland bevindende
persoonsregistratie, een wet in Nederland gevestigde houder en persoonsgegevens
van eveneens in Nederland gevestigde personen, dan is art. 47 van toepassing
omdat daarbij een specifiek Nederlands belang in het geding is. Een dergelijk geval
doet zich bijvoorbeeld voor wanneer een houder de registratie in bewerking heeft
gegeven aan een servicebureau in het buitenland.334 In zo'n geval bevinden de
houder en de geregistreerden zich in Nederland en zal de verhouding tussen hen
geheel vergelijkbaar zijn met die bij een registratie waarvan de bewerking in
Nederland plaatsvindt. Ook de bepalingen over de handhaving van de regeling
kunnen dan vrijwel onverkort worden toegepast.335 Voor feitelijke informatie over
een bepaalde geautomatiseerde verwerking die in het buitenland plaatsvindt, kan de
Registratiekamer zich wenden tot de houder van de persoonsregistratie of tot de
autoriteiten in de landen die het Verdrag hebben geratificeerd, welke ingevolge art.
13,
derde lid, Verdrag van Straatsburg administratieve bijstand dienen te
verlenen.336 Artikel 4 van de EU-privacyrichtlijn regelt dat in bepaalde gevallen het
nationale recht van de lid-staten ook van toepassing dient te zijn wanneer de
verwerking in het buitenland plaatsheeft of de voor de verwerking verantwoordelijke zich in het buitenland bevindt.

5.9.2 Ontheffing voor buitenlandse persoonsregistraties

art. 48
Onze Minister kan, de Registratiekamer gehoord, voor persoonsregistraties waarvan de houder niet in
Nederland is gevestigd, ontheffing verlenen van bij of krachtens deze wet gestelde bepalingen, indien de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerden met betrekking tot die registratie
voldoende is gewaarborgd.

Op persoonsregistraties die in Nederland in werking zijn en waarvan de houder
niet in Nederland is gevestigd, is art. 48 van toepassing, ook al bevatten dergelijke
persoonsregistraties uitsluitend gegevens van niet in Nederland gevestigde personen. Hieruit kunnen soortgelijke wetsconflicten voortvloeien als uit art. 47 WPR.

334 Kamerstukken II, 1984-1985,19 095, nr. 3, p. 49.
335 Idem, p. 50.
336 Idem, p. 50 Zie ook J.M.A. Berkvens e.a. (red.), Leldraad, 1.Art.47.Com.-2-12.
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337

Om die reden is ook in art. 48 de mogelijkheid van een ontheffing opgenomen.
Bovendien kan de relatie met Nederland van zo bijkomstige aard zijn, dat het
onevenredig zou zijn de (buitenlandse) houder aan de merendeels op belangenafweging in Nederland gerichte wettelijke regeling te binden. Ook om die reden wordt
het wenselijk geacht die houder van onnodige verplichtingen vrij te stellen. Als
voorwaarde daarbij geldt wel dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
338
van de geregistreerden voldoende is gewaarborgd.
In de gevallen waarop art. 48 betrekking heeft, zal de bewerker van de persoonsregistratie zich in Nederland bevinden.339 Is geen ontheffing verleend dan is de
bewerker ingevolge art. 50, eerste lid, onder b, WPR strafbaar als de buitenlandse
houder niet aan zijn verplichting tot aanmelding bij de Registratiekamer heeft
voldaan. Zonodig kan de bewerker de houder op deze verplichting wijzen. Voorts
kan de bewerker ingevolge art. 9 en 10 mede-aansprakelijk worden gesteld voor
handelingen die in strijd zijn met het bij of krachtens de wet bepaalde. Bovendien
kan de Registratiekamer bij de bewerker indien nodig een onderzoek instellen of
een beroep doen op administratieve bijstand door de buitenlandse autoriteiten als
bedoeld in art. 13 Verdrag van Straatsburg, indien de houder is gevestigd in een
340
land dat partij is bij het Verdrag.
5.9.3 Beveiliging in verband met een buitentandse persoonsregistratie
art. 49, eerste lid
1. Degene die vanuit Nederland toegang heeft tot een zich buiten Nederland bevindende persoonsregistratie waarop deze wet niet van toepassing is, is verplicht de nodige voorzieningen te treffen voor de
beveiliging van die toegang en van de daardoor verkregen persoonsgegevens.
2.

Van een buitenlandse persoonsregistratie waarop de WPR niet van toepassing is, is
bijvoorbeeld sprake wanneer de houder niet in Nederland is gevestigd. Wie zich
toegang verschaft tot een dergelijke persoonsregistratie - en daardoor persoonsgegevens verkrijgt - is verantwoordelijk voor het treffen van de nodige beveiligingsmaatregelen. Deze maatregelen moeten worden genomen ten aanzien van de wegen
waarlangs toegang tot een persoonsregistratie kan worden verkregen en de aldus
verkregen gegevens zelf.

331 Kamerstukken Ii, 1984-1985,19 095, nr. 3, p. 50.
338 Idem.
339 De situatie ligt gecompliceerder wanneer persoonsgegevens langs elektronische weg bijvoorbeeld
vanuit Frankrijk via Nederland aan een houder in Duitsland worden verstrekt. In gevallen waarin de
gegevensuitwisseling plaatsvindt tussen EU lid-staten gelden de bepalingen van de EU-privacyrichtlijn.
Wanneer de gegevensuitwisseling verband houdt met internationale politiele ofjustitiele samenwerking, dan kan bijvoorbeeld ook de Overeenkomst ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te Schengen
gesloten Akkoord (Trb. 1990, 145) van toepassing zijn. Zie ook B.J. Boswinkel, Kruispunt Schengen,
in: J.M.A. Berkvens, J.E.J. Prins (red.), Privacyregulering in theorie en praktijk Deventer 1994, pp.
371-390.
340 Kamerstukken 11, 1984-1985,19 095, nr. 3, p. 50.
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Evenals in art. 5, tweede lid, en art. 8 WPR wordt hier de eis gesteld dat 'de
nodige voorzieningen' getroffen dienen te worden. Hieruit kan worden afgeleid dat
een absolute beveiliging niet wordt vereist, maar dat (slechts) een redelijke
inspanning wordt gevergd van de houder en van de bewerker in de gevallen
vermeld in art. 8 WPR. Een redelijke inspanning kan voldoende zijn om niet op
grond van art. 9 of 10 WPR aansprakelijk te kunnen worden gesteld. Of daarvan
sprake is, hangt af van de omstandigheden in het concrete geval.
5.9.4 Verstrekking en ontlening van gegevens aan een zich in het buitenland

bevindende persoonsregistratie
art. 49, tweede lid
1

2. Het is verboden vanuit Nederland gegevens te verstrekken aan of te betrekken van een zich elders
bevindende persoonsregistratie waarop deze wet niet van toepassing is, voorzover bij algemene
maatregel van bestuur is verklaard dat door zodanig verstrekken of betrekken de persoonlijke levenssfeer van de betrokken personen ernstig kan worden benadeeld.

Het tweede lid van art. 49 WPR heeft betrekking op het dataverkeer vanuit en naar
Nederland met een persoonsregistratie in het buitenland, waarop de Nederlandse
wet volgens art. 47 en 48 WPR niet van toepassing is.341 Dit zijn bijvoorbeeld
persoonsregistraties die zich buiten Nederland bevinden, een Nederlandse houder
342
hebben, maar gegevens bevatten omtrent niet in Nederland gevestigde personen.
Bij algemene maatregel van bestuur kan zulk verkeer worden verboden, als
daardoor de persoonlijke levenssfeer van de betrokken personen ernstig kan
worden benadeeld. Door middel van een dergelijke maatregel kan terstond worden
gereageerd op gebleken of dreigende misstanden.
Als uitgangspunt is gekozen voor een regeling waarbij internationaal verkeer van
persoonsgegevens in beginsel is toegestaan, tenzij dit uit een oogpunt van bescherming van de persoonlijke levenssfeer onwenselijk wordt geacht. Deze regeling is
volgens de memorie van antwoord in overeenstemming met art. 12, tweede lid,
van het Verdrag van Straatsburg, dat bepaalt dat de uitvoer van persoonsgegevens
naar landen die de bepalingen van het Verdrag in het nationale recht hebben
geYncorporeerd, niet om reden van bescherming van de persoonlijke levenssfeer
mag worden tegengehouden.344 Een soortgelijke regel is, zoals gezegd, ook te
vinden in de EU-privacyrichtlijn. De wijze waarop die incorporatie vorm krijgt is
overgelaten aan de nationale wetgevers. Voor de doorgifte van persoonsgegevens
naar 'derde landen', dat wil zeggen landen die geen EU lid-staat zijn, bevat de EUprivacyrichtlijn een afzonderlijk hoofdstuk. In beginsel is doorgifte slechts toege343

341 Kamerstukken Il, 1984-1985,19095, nr. 3, p. 5 1.
342 Vgl. art. 47, eerste lid, WPR
343 Kamerstukken II, 1984-1985,19 095, nr. 3, p. 51
344 Zie ook Kamerstukken II, 1986-1987,19 095, nr. 6, p. 63.
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staan wanneer een derde land een passend beschermingsniveau ter zake van

persoonsgegevens waarborgt.

In de internationale praktijk wordt, met het oog op (het ontbreken van) een
buitenlandse wettelijke regeling, ook wel gebruik gemaakt van contracten of
modelregelingen waarin een en ander wordt geregeld met betrekking tot de
grensoverschrijdende uitwisseling van persoonsgegevens en de bescherming van de
informationele privacy van betrokkenen.345 Zo wilde het Franse Instimt Gusmve
Roussy de deelname van Franse oncologen aan EUROCODE mogelijk maken.
EUROCODE is een Europees telematica-netwerk dat beoogt gegevens over kanker
uit te wisselen. Daarbij hoort ook de uitwisseling van gegevens over de gezondheidstoestand van patienten. Via Minitels zouden de oncologen toegang krijgen tot
de centrale van het netwerk die zich in Belgie bevindt. Dat land had destijds nog
geen algemene wetgeving inzake persoonsregistraties en evenmin het Verdrag van
Straatsburg geratificeerd. Op verzoek van de Franse Registratiekamer, de Commission Nationate Infonnatique et Libertus (CNIL) bedong het instituut in de overeenkomst die de deelname regelde, dat de privacybepalingen van het Verdrag en de
Franse privacywet van toepassing zouden zijn. Aldus kon een recht op inzage,
geheimhouding en de verplichting de gegevens niet voor andere doeleinden aan te
wenden worden gegarandeerd. Ook de toestemming van patienten voor deelname
aan EUROCODE werd daarin vereist.346
Een meer recent voorbeeld uit Duitsland toont aan dat het mogelijk is via een
'privacy-contract' een passend beschermingsniveau als bedoeld in de EU-privacyrichtlijn te realiseren.347 In casu wilde de geprivatiseerde Deutsche Bundesbahn in
samenwerking met de Duitse vestigingen van Citibank een BahnCard laten maken
in de VS. De Berlijnse Datenschutzbeau»agte achtte het transport van persoonsgegevens door de Deutsche Bundesbahn naar dit niet-Europese land in strijd met de
vereisten van art. 25 en 26 van de EU-privacyrichtlijn, ook al hoeft de Duitse
wetgeving pas in 1998 daaraan te zijn aangepast. In een databeschermingsovereenkomst, ondertekend door de Deutsche Bundesbahn en de Amerikaanse vestigingen van Citibank in februari 1996, nam de Citibank als het ware het privacybeschermingsniveau van de Europese richtlijn over. De overeenkomst bepaalde onder
meer dat de Duitse wetgeving van toepassing is op de gegevens van de kaarthou-

345 Zie bijvoorbeeld F. Kuitenbrouwer, Grensoverschrijdende privacybescherming per contract. Computerrecht 1990/4, pp. 164-170 en de door samenwerking tussen de Raad van Europa, de EU en de
Intemationale Kamer van Koophandel (ICC) tot stand gekomen Mode/ contract to ensure equiva/ent
data protection in the context of transborder jlows with explanatory memorandum (version T-PD (92)
7 revised). Overigens kent men bijvoorbeeld in het Angelsaksisch recht niet de figuur van de
derdenwerking, maar is een rechtstreekse relatie tussen partijen een voorwaarde voor het kunnen
ondernemen van actie ter naleving van een overeenkomsL Een geregistreerden kan derhalve niet overal
even eenvoudig een buitenlandse houder van zijn gegevens om inzage of correctie verzoeken. Zie ook
F.A.M. van der Klaauw-Koops, J.E.J. Prins, internationale privacyregulering: de rol en positie van de
Raad van Europa, in: J.M.A. Berkvens, J.E.J. Prins (red.), a. w 1994, pp. 331-352.
346 CNIL, Ddliberation no. 88-98 du 26 septembre 1989. Zie hierover F. Kuitenbrouwer, aw. 1990, pp
164-170.

347 Privacy Actueel, 3e jrg., nr. 14, 15 oktober 1996, pp. 3-4.
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ders, dat de beveiliging in overeenstemming moet zijn met de eisen die de Duitse
wetgeving daaraan stelt, dat de Citibank een privacyfunctionaris moet aanstellen en
dat de kaarthouders een inzage- en correctierecht hebben.

5.10 Strafbepalingen
art. 50
1. Met geldboete van de tWeede categorie wordt gestraft:
a. degene die een persoonsregistratie in werking heeft ten aanzien waarvan het bij of krachtens de
artikelen 19, 24 of 25 bepaalde niet is nageleefd;
b. degene die als bewerker optreedt van een persoonsregistratie als bedoeld onder a;
c. degene die handelt in strijd met het bij en krachtens art. 49, tweede lid, bepaalde.
2. Degene die een feit als omschreven in het eerste lid, opzettelijk begaat, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
3. De in het eerste lid strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen. De in het tweede lid strafbaar gestelde
feiten zijn misdrijven.
4. Met de opsporing van de in dit artikel omschreven strafbare feiten zijn behalve de bij of krachtens
artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering aangewezen ambterlaren belast de door Onze Minister
daartoe aangewezen ambtenaren van het secretariaat van de Registratiekamer.

Zoals reeds aangegeven is in de handhaving van de normen, zoals die zijn neergelegd in de WPR, voorzien doordat beroep openstaat op de arrondissementsrechtbank, de Registratiekamer en de rechter in kort geding. Een bescheiden rol is in de
WPR voor de strafrechtelijke handhaving van de wet weggelegd. Er is met name
straf gesteld op gedragingen die het bestaan van een registratie aan de openbaarheid onttrekken.348 Het niet voldoen aan de reglementsplicht (art. 19 WPR) of de
meldingsplicht (am. 24 en 25 WPR) kan worden gestraft met een geldboete van
maximaal fl. 5.000, = ingeval er sprake is van schuld en van maximaal
fl. 10.000, = of zes maanden gevangenisstraf ingeval er sprake is van opzet.
Dezelfde straffen gelden voor hetgeen bij en krachtens (via AMvB) art. 49, tweede
lid, WPR strafbaar kan zijn gesteld.349 In de praktijk is art. 50 echter nog niet
toegepast.

350

Ook de bewerker van een niet aangemelde persoonsregistratie is strafbaar. Deze
strafbaarstelling ziet bijvoorbeeld op de situatie waarin een servicebureau in
opdracht de geautomatiseerde administratie voor een ander voert. Van de bewerker
in kwestie mag in sommige gevallen eerder dan van de opdrachtgever, worden
verwacht dat deze zich ervan vergewist of aan de voorschriften die gelden voor
persoonsregistraties is voldaan.
De WPR stelt slechts straf op overtreding van administratiefrechtelijke voorschriften en niet op overtreding van materitle normen, omdat deze laatste nog betrekkelijk vaag zijn althans vaag waren ten tijde van de aanvaarding van het wetsvoorstel.35' Voor het overige geldt de strafbaarstelling van de geheimschending in art.
-

348 Kamerstukken II, 1984-1985,19 095, nr. 3, p. 32.
349 Een dergelijke AMvB is, voor zover mij bekend, tot op heden niet tot stand gekomen.
350 J.E.J. Prins e.a., a w 1995, pp 100-101.
351 Kamerstukken //, 1986-1987,19 095, nr. 6, p 40.
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272 WvSr.352 In het vorige hoofdstuk (§ 4.2) is gewezen op de mogelijke toepassing van art. 273 WvSr wanneer gegevens als bedrijfsgeheimen zijn aan te merken
en waarvan de geheimhouding is opgelegd via een civielrechtelijke overeenkomst.
Indirect wordt de persoonlijke levenssfeer tevens beschermd door de strafbepalingen die gelden sinds de invoering van de Wet computercriminaliteit.353 Sindsdien is
het onder meer strafbaar in te breken in een beveiligd, geautomatiseerd gegevensverwerkend systeem (art. 138a WvSr). De informationele privacy geniet daardoor
aanvullende strafrechtelijke bescherming naast de overige bescherming die het
civiele recht biedt. 354

5.11 Samenvatting

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste privacybepalingen uit de WPR besproken
voor zover zij relevant zijn voor de bescherming van medische persoonsgegevens.
Het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het
vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens in het algemeen is verankerd in
art. 10 van onze Grondwet. De WPR is daar een uitwerking van en is mede van
toepassing op medische persoonsgegevens. De uitwerking van het grondrecht heeft
geleid, zo zou ik hier voorlopig willen concluderen, tot een zekere mate van
technologie-afhankelijke wetgeving. Dit komt vooral naar voren uit de in de
literatuur en rechtspraak gestelde vragen omtrent de toepassing van de WPR:
wanneer is sprake van een persoonsgegeven, een persoonsregistratie, een houder of
een derde in de zin van de wet? Daarnaast leiden dergelijke begrippendefinities op
zichzelf regelmatig tot onduidelijkheden.
In dit hoofdstuk is ingegaan op de inleidende en algemene bepalingen uit de WPR,
de bepalingen omtrent de verstrekking van persoonsgegevens aan derden, de
specifieke bepalingen voor persoonsregistraties op het gebied van de gezondheidszorg, op internationale aspecten en op de strafbepaling van de WPR. Daaruit komt
naar voren dat de uitwerking die via de WPR aan het Verdrag van Straatsburg is
gegeven ertoe heeft geleid dat de nadruk is komen te liggen op procedurele
aspecten (reglementen, formulieren, aanmelding, protocolplicht) en op de opslag
van persoonsgegevens, waardoor de wet mijns inziens die hierboven bedoelde
technologie-afhankelijke invulling heeft gekregen.
De wetgever achtte het destijds niet mogelijk om elk persoonsgegeven op zichzelf
of een groep van persoonsgegevens onder de bescherming van de wet te brengen.
Op basis van de EU-privacyrichtlijn zal de wetgever daar nu toch toe over moeten
gaan. Het begrip 'persoonsregistratie'

waarop de WPR zich tot nu toe heeft

gericht, is een inmiddels door de ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie achterhaald begrip. In de literatuur is regelmatig strijd geleverd over

352 Kamerstukken Il, 1984-1985,19 095, nr. 3, p 32.
353 Wet van 23 december 1992 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van
Strafvordering in verband met de voortschrijdende toepassing van informatietechniek, Stb 1993,33.
354 Zie ook J.M.A. Berkvens e.a. (red.), Leidraad p 1.Art.50. Com.-14.

218

HOOFDSTUK 5

de vraag of bepaalde gegevensbestanden, zoals hulpbestanden of chipkaarten, nu
wel of niet onder de WPR zouden vallen. Daartoe zouden verschillende kunstgrepen moeten worden toegepast.
De technologie-afhankelijkheid van de bestaande privacywetgeving wordt naar

mijn idee veroorzaakt door de in de privacywetgeving gehanteerde begrippen.
Maar ook op zichzelf leiden deze begrippen in de context van de zorgverlening tot

onduidelijkheden. Zo geldt met betrekking tot het begrip 'persoonsgegeven' dat de
WPR niet van toepassing is op persoonsgegevens van overledenen. Derhalve moet
worden geconstateerd dat de reikwijdte van de WPR niet in overeenstemming is
met de reikwijdte van het medisch beroepsgeheim (zie hoofdstuk 4). Een ander
definitieprobleem in verband met het begrip 'persoonsgegeven' levert bijvoorbeeld
het DNA-gegeven op. Een DNA-gegeven kan weliswaar worden verkregen bij tan
persoon, maar het kan tegelijkertijd informatie bevatten over andere personen.
Voorts blijkt uit de praktijk dat het begrip 'houder' niet altijd even eenduidig is.
Als gevolg van samenwerkingsverbanden en het ontstaan van virtuele organisaties
in de gezondheidszorg, is het soms moeilijk vast te stellen wie de houder van een
persoonsregistratie is. Evenmin is soms voldoende duidelijk wie 'bewerker' is in
de zin van de WPR, bijvoorbeeld in het geval bestanden met persoonsgegevens
elektronisch worden doorgevoerd via EDI of via e-mail. 355
Tenslotte heeft het begrip 'derde' ten aanzien van de verstrekking van medische
persoonsgegevens in de gezondheidszorg een andere inhoud dan in de WPR. De
WPR beschouwt een persoon of instantie buiten de organisatie van de houder als
een derde, terwijl met het oog op de geheimhouding van medische persoonsgegevens iedere andere persoon buiten de relatie tussen patient en hulpverlener als een
derde wordt beschouwd.
In dit hoofdstuk zijn de privacybepalingen uit de algemene privacywet - de WPR besproken met het oog op de toepassing daarvan in verband met medische persoonsgegevens. In het volgende hoofdstuk komen andere privacybepalingen aan de
orde die gelden voor medische persoonsgegevens. Deze bijzondere privacybepalingen zijn opgenomen in Boek 7 van het BW inzake de bijzondere overeenkomsten
en maken deel uit van de algemene regeling van de rechtspositie van patienten in
het leader van de overeenkomst tot geneeskundige behandeling.

355 Vgl. preambule 47 van de EU-privacyrichtlijn waarin wordt overwogen dat de persoon van wie via een
telecommunicatic- of elektronische postdienst cen bericht uitgaat dat persoonsgegevens bevat
normaliter als verantwoordelijk voor de verwerking van de in het bericht vervatte persoonsgegevens zal
worden beschouwd. De personen die deze telecommunicatie- en elektronische postdiensten aanbieden
zullen evenwel normaliter verantwoordelijk worden geacht voor de verwerking van de aanvullende
persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de werking van de dienst.

Hoofdstuk 6

Aan medische informationele privacy gerelateerde bepalingen
in het BW
6.1 Inleiding
Aan de hulpverlening door een beroepsbeoefenaar op het gebied van de gezondheidszorg ligt veelal een civielrechtelijke overeenkomst ten grondslag. Zo'n overeenkomst noemt men een geneeskundige-behandelingsovereenkomst en deze wordt
door hulpverleners en patienten meestal stilzwijgend aangegaan. De geneeskundigebehandelingsovereenkomst werd voorheen wei beschouwd als een overeenkomst tot
het verrichten van enkele diensten.1 Deze soort vormde tezamen met de arbeidsovereenkomst en de overeenkomst tot aanneming van werk, de overeenkomsten tot het
verrichten van arbeid: In het BW is de geneeskundige-behandelingsovereenkomst
opgenomen in boek 7 (Bijzondere overeenkomsten), titel 7 (Opdracht), waarin het
een plaats heeft gekregen naast de lastgeving, de bemiddelingsovereenkomst en de
agentuurovereenkomst. De bepalingen ter zake van de opdracht in het algemeen
(afdeling 1) zijn van overeenkomstige toepassing op de geneeskundige-behandelingsovereenkomst, tenzij iets anders voortvloeit uit de wet, de inhoud of aard van de
overeenkomst van opdracht of van een andere rechtshandeling, of de gewoonte:
De meeste geneeskundige-behandelingsovereenkomsten bevatten in de praktijk geen
of nauwelijks gedetailleerde afspraken over de precieze inhoud van de overeenkomst.4 Indien nodig wordt de inhoud daarvan achteraf vastgesteld aan de hand van
de eisen van de goede trouw en het gebruik: Dit gebruik of gewoonterecht bestaat
mede uit de door artsen of hun organisaties ontwikkelde ethiek en gedragsregels:
Hiermee bestaat voor de rechtspositie van patienten nog geen duidelijkheid en is het
patientenbelang onvoldoende beschermd.7 Ter versterking van de positie van de
patient/client als gebruiker van zorgvoorzieningen, heeft de regering gekozen voor
het ontwikkelen van wetgeving gericht op verschillende met elkaar samenhangende
aspecten.8 Met het oog daarop zijn wetten tot stand gekomen, dan wel in voorberei-

1 Zo bijvoorbeeld in: R. Verberne, Patient en arts. Ars Aequi november 1976 (bijzonder nummer:

2

Gezondheidsrecht. De rechten van de patient), p. 560; Kamerstukken II, 1982-1983,16 771, nr. 14, p.
35 (Voortgangsnota Patientenbelcid); Kamerstukken II 1989-1990,21 561, nr. 3, p. 3.
Boek 4, zevende titel A, BW (oud) enart. 1637 van boek 7A, zevende titel A BW (oud). Artikel 1637

3

Art. 7:400, tweede lid, BW.

4

L.F. Markenstein, Het recht op inzage in eigen medische gegevens; een plaatsbepaling. TvGR september/oktober 1987, p. 300.
L.F. Markenstein, a. w. 1987; R. Verberne, a w. 1976.
Zoals de KNMG Gedragsregels voor artsen.
Kamerstukken II, 1982-1983,16771, nr. 14, p. 35.
Kamerstukken /1, 1991-1992,22 702, nr 2, p. 21 (Nota Patienten/consumentenbeleid in de zorgsector).

is bij wet van 27 mei 1993, Stb. 309 vervallen.
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ding ter verbetering van de materiele rechtspositie,' ter verbetering van de formele
rechtspositie," ter verbetering van de medezeggenschap" alsmede wetgeving van
2
algemene aard waaraan patienten/clienten rechten kunnen ontlenen.
De regering streeft bij het versterken van de rechtspositie van patienten en clienten
naar overzichtelijkheid ten aanzien van bestaande rechten en plichten, naar bruikl

baarheid van de wettelijke bepalingen, waardoor deze zoveel mogelijk in concrete
situaties toegepast kunnen worden, en naar afdwingbaarheid, doordat voldoende
procedurele en materiele waarborgen bestaan waardoor de patient zijn rechtspositie
kan effectueren.13 Gelet op de zojuist genoemde hoeveelheid bijzondere wetten en
wetsvoorstellen, kan men zich afvragen in hoeverre deze kwantiteit en differentiatie
van wetgeving de nagestreefde doelen, zoals de overzichtelijkheid van bestaande
rechten en plichten, nog wel ten goede komt. 14
De keuze voor versterking van de rechtspositie via een wettelijke regeling van de
geneeskundige-behandelingsovereenkomst heeft de regering destijds gemaakt in de
Voortgangsnota patientenbeleid." Men heeft daarvoor gekozen op basis van een
rapport van de werkgroep Rechtspositie Patienten in Psychiatrische Ziekenhuizen
(1980) en op grond van verschillende adviezen van de Centrale Raad voor de
Volksgezondheid (later opgevolgd door de NRV en thans Raad voor de Volksgezondheid en de Zorggerelateerde dienstverlening).16 Het uiteindelijke doel van de
regering is daarbij gericht op: "het waarborgen van fundamentele normen welke in
de privaatrechtelijke relatie tussen hulpverlener en patient in acht genomen dienen te
worden". De grondslag van die relatie kan, aldus de regering, gelegen blijven in de
overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten:7 De op 1 april 1995 gefaseerd
inwerking getreden wetgeving beoogt de inhoud van de overeenkomst tussen
hulpverlener en patient vast te stellen, mede gelet op enkele grondrechten en
mensenrechten (zoals de bescherming van de persoonlijke en lichamelijke integriteit). 18

9

Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz), laatstelijk gewijzigd bij de Wet
van 12 april 1995, Stb. 227; Wet van 17 november 1994 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en

in verband met de opneming van bepalingen omtrent de overeenkomst tot het
verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst (WGBO), Stb. 837; Wet mentorschap ten
behoeve van meerderjarigen, Wet van 29 september 1994, Stb. 757; Wet op de orgaandonatie (Stb
1996,370); voorstel voor een Wet inzake medische experimenten (22 588).
10 Regels ter zake van de behandeling van klachten van clienten van uit collectieve middelen gefinancierde zorgaanbieders op het terrein van de maatschappelijke zorg en gezondheidszorg (Wet klachtrecht
clienten zorgsector). Wet van 29 mei 1995, Stb. 308.
11
Wet medezeggenschap clienten zorginstellingen, Stb. 1996,204.
12 Kwaliteitswet zorginstellingen, Stb. 1996,80, Wet stelselwijziging ziektekostenverzekering tweede
fase, Stb. 1991, 587, Wet BIG, WPR.
13 Kamerstukken II, 1987-1988,16 771, nr. 31, p. 12 (Tweede voortgangsnota patientenbeleid).
14 Het ware wellicht overzichtelijker geweest wanneer er bijvoorbeeld 66n allesomvattende Wet
patientenbescherming tot stand zou zijn gekomen.
15 Kamerstukken 11, 1982-1983,16 771, nr. 14, p. 45. Zie ook Kamerstukken 11, 1989-1990,21 561, B,
p 2 (Advies Raad van State).
16 Kamersmkken 1/, 1989-1990,21 561, nr. 3, p 1-2.
11 Kamerstukken 11, 1982-1983,16771, nr. 14, p. 37.
18 Kamerstukken Ii, 1992-1993,21 561, nr. 15, p. 3

enige andere wetten
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De rechtspositie van patienten is behalve via de hierboven genoemde wetgevingsprojecten voorts geregeld door de WPR en door de algemene bepalingen van het BW.
De WPR is met name van belang voor de bescherming van de informationele privacy
van patienten, terwijl de algemene bepalingen uit het BW bijvoorbeeld regels
bevatten met het oog op de aansprakelijkheidsproblematiek. Anders dan de WPR
plaatsen de bepalingen die via de WGBO in het BW zijn opgenomen de privacyverhoudingen tussen patient en medische hulpverlener in een civielrechtelijke context.
Door de gelaagde structuur van het BW zijn echter niet alleen de WGBO-bepalingen
uit boek 7 van toepassing op de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling en
daarmee op de privacybescherming in verband met medische persoonsgegevens.
Andere relevante artikelen die daarop van toepassing zijn vinden we bijvoorbeeld in
boek 1 BW (het mentorschap) en boek 6 BW (aansprakelijkheid van de hulpverlener
zowel binnen als buiten contract).
De inwerkingtreding van de bepalingen in het BW inzake de geneeskundigebehandelingsovereenkomst heeft een betere toegankelijkheid, een grotere kenbaarheid en meer rechtszekerheid gebracht met betrekking tot de rechten van patienten in
het algemeen. Voordien moest men daarbij terugvallen op het algemene recht. Het
BW bevat thans ook diverse bepalingen die de informationele privacy betreffen in
verband met medische persoonsgegevens. De medische informationele privacy heeft
aldus een wettelijke status gekregen als onderdeel van de algemene rechtspositie van
patienten. Deze medische informationele privacy vond voorheen ook wel bescherming via de jurisprudentie. Op een heldere en systematische wijze is er door Van
Esch en Berkvens op gewezen dat juist via het BW in combinatie met de daarop
gebaseerde jurisprudentie een goed niveau van privacybescherming is bereikt.'9 De
algemene privacybeginselen, zoals die hiervoor in hoofdstuk 3 van dit boek zijn
behandeld, zijn via rechterlijke uitspraken zeker gesteld in de begrippen 'onrechtmatige daad' en 'goede trouw' of 'redelijkheid en billijkheid'. Op basis daarvan
beschikt de burger over een afdwingbaar recht op beschikbaarheid, integriteit,
exclusiviteit en transparantie. De wetgever heeft de privacybescherming in verband
met de geneeskundige-behandelingsovereenkomst inmiddels nadere invulling
gegeven in het BW.
Uit de civielrechtelijke rechtspraak valt af te leiden dat de rechter ter bescherming
van de informationele privacy reeds eerder aansluiting zocht bij het BW. De civielrechtelijke jurisprudentie met betrekking tot de privacybescherming is bijvoorbeeld
gebaseerd op de artikelen 3:12 en 6:2 BW of 1374, derde lid, oud-BW (redelijkheid
en billijkheid bij overeenkomsten) en art. 6:162 BW of 1401 oud-BW (onrechtmatige daad).20 Veel van deze uitspraken dateren zelfs van na de inwerkingtreding van de
WPR op 1 juli 1989, zodat vastgesteld kan worden dat naast de WPR het burgerlijk

19 R.E. van Esch, J.M.A. Berkvens, Het Burgerlijk Wetboek als Wet persoonsregistraties. Computerrecht
1994/3, pp 93-101
20 Vgl. D.W.F. Verkade, De ontwikkeling van bescherming van persoonsgegevens in de rechtspraak, in:
J.M.A. Berkvens, J.E.J. Prins (red.), Privacyregulering in theorie en praktijk Deventer 1994, p. 7991.
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recht nog steeds een belangrijke rechtsingang is die de informationele privacy
bescherming kan bieden.
Als toelichting zal ik hier op enkele van die arresten ingaan. Uit 1981 stamt een
drietal arresten dat betrekking heeft op de omgang met persoonsgegevens in een
arbeidsrechtelijke en in een verzekeringsrechtelijke context. De Hoge Raad oordeelde in de arresten Mijnals/NDSM21 en Gielen/Assuradeuren22 dat men geen persoonsgegevens, zoals strafrechtelijke antecedenten, aan een ander hoeft af te staan
wanneer daar niet expliciet naar wordt gevraagd en de gegevens niet te kwader trouw
worden verzwegen. Verzwijging daarvan levert onder deze omstandigheden geen
dringende reden op voor ontslag op staande voet en ook geen grond voor de nietigheid van de verzekeringsovereenkomst. Het Hof te Amsterdam wees in 198123 een
arrest in een civiele zaak waarin een verzekeraar een uitkering weigerde met een
beroep op een verzwegen strafrechtelijk verleden. Het bewijs daarvan was echter
onrechtmatig verkregen in strijd met de Wet justitiele documentatie, doordat een
politieambtenaar in de kaartenbakken was gaan zoeken. De verzekeraar moest alsnog
betalen.
Eveneens door een lagere rechter werd bepaald dat de privacy-aanspraak zich
uitstrekt tot de werkplek.24 De directie van Koma mocht derhalve geen TV-circuit
gebruiken waarmee de werknemers van het bedrijf vanuit de directiekamer konden
worden geobserveerd. In een soortgelijke zaak verbood de President van de Rechtbank Amsterdam PTI'-Telecom om via een computer-gestuurde telefooncentrale de
prestaties van de individuele telefonistes te meten.25 De President baseerde zich bij
afwezigheid van goede afspraken daarover op art. 7A:1638z BW (goed werkgeverschap).

Het recht op inzage werd in het befaamde arrest Van Bekkum/GMD26 als een
'buitenwettelijk subjectief recht' erkend. Later bracht het Europese Hof voor de
Rechten van de Mens het inzagerecht onder art. 8 EVRM.27 In een meer recente zaak
baseerde de Hoge Raad het recht op inzage op het vereiste van goed werkgeverschap
ex art. 7A:1638z BW.28 Werkgever Nuts had zich niet als een goed werkgever
gedragen ten opzichte van werknemer Hofman door een nadere uitleg over diens
vermeende disfunctioneren te weigeren. Nuts werd veroordeeld tot het vergoeden
van de geleden materiele en immateriele schade.
Behalve via het overeenkomstenrecht wordt in de rechtspraak ook via het leerstuk
van de onrechtmatige daad bescherming geboden aan de informationele privacy. In
het geval van de bespiede bijstandsmoeder te Edam29 oordeelde de Hoge Raad dat

21

HR 20 maart 1981, NJ 1981, 507.
18 december 1981, NJ 1982,570.

22 HR

23 HofAmsterdam 2 juli 1981, NJ 1982,537.
24

25

26
27
28
29

Pres Rb. Roermond, 12 september 1985, KG 1985, 299; in hoger beroep: Hof Den Bosch, N./ 1987,
451 (Koma-zaak).
Pres. Rb Amsterdam, 14 december 1989, KG 1990, 33 (Distrivox).
HR 2 december 1988, NJ 1989, 752 (Van Bekkum/CIMD).
EHRM 7 juli 1989, (A-160), NU 1991,659 (Gaskin/UK).
HR 1 juli 1993, RvdW 1993,156 (Hofman/Nuts).
HR 9 januari 1987, N./ 1987,928.
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zoals in casu tussen een bijadjunct-directeur
van de GSD te Edam - en
standsmoeder en haar buurman, tevens
daad
een
dat een inbreuk daarop
onrechtmatige
oplevert. In dit geval werd de
de
sociale
de
naleving van
wetgeving als rechtvaardigingsgrond becontrole op
-

schouwd.

In de Ohra-makl° ging het om de vraag of de gemeente Amsterdam zonder toestemming van de betrokken ambtenaren hun adressen mocht verstrekken aan verzekeringsmaatschappij Ohra, in de hoop dat de ambtenaren zouden willen overstappen
naar een voor de ambtenaren niet slechtere maar voor de gemeente voordeliger
contract bij Ohra. Het Ambtenarengerecht kwam op grond van het privacy-reglement
tot de conclusie dat de gemeente onrechtmatig had gehandeld. De geleden schade
bestond uit de schending van het vertrouwen dat de ambtenaren mochten hebben dat
de gemeente zorgvuldig met de hen betreffende gegevens zou omspringen. De CRvB
verwierp het beroep van de gemeente en voorzag de ambtenaren bovendien van een
vordering tot schadevergoeding van fl. 150,= per eiser.
Een in mijn ogen belangrijk voordeel van codificatie van de medische informationele
privacy in het BW is gelegen in de rechtszekerheid voor betrokken hulpverleners,
patienten en clienten. Ik acht het daarom zonder meer van belang dat bepalingen
daaromtrent in het BW zijn opgenomen. Het lijkt me evenwel voor de overzichtelijkheid van privacywetgeving minder bevorderlijk wanneer de bepalingen over medische informationele privacy over meerdere wetten verspreid voorkomen. Het ligt
mijns inziens daarom meer voor de hand om de medische informationele privacy,
voorzover voortvloeiend uit het bestaan van een geneeskundige-behandelingsovereenkomst, exclusief te regelen via het BW en aan te haken bij de ruimte die het BW
daarvoor biedt. Dat zou betekenen dat de WPR daarop niet langer van toepassing
zou hoeven te zijn. Op deze veronderstelling wordt dieper ingegaan in hoofdstuk 8
van dit boek. Wanneer we die veronderstelling aannemen is het van belang inzicht te
hebben in de mate waarin de privacybepalingen in het BW volledig zijn. In dit
hoofdstuk wordt daarom een overzicht gegeven van de bepalingen die thans in het
BW zijn opgenomen en die de medische informationele privacy betreffen.
Hieronder zal met name worden ingegaan op de belangrijkste onderdelen van het
BW inzake de geneeskundige-behandelingsovereenkomst die betrekking hebben op
de medische informationele privacy. Nadat eerst de reikwijdte van deze bepalingen
is vastgesteld komen vervolgens enkele rechten en verplichtingen in verband met de
geneeskundige-behandelingsovereenkomst aan de orde. In het bijzonder zijn dat het
recht op informatie, het recht op niet weten, de inlichtingenplicht van de patient, de
dossierplicht voor de hulpverlener, het recht op vernietiging van de gegevens en het
recht op inzage in en afschrift van de gegevens. Voorts wordt ingegaan op de BWbepalingen die betrekking hebben op de verstrekking van persoonsgegevens aan
derden, de verstrekking van persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek, de
centrale aansprakelijkheid van het ziekenhuis, het gebruik van lichaamsmateriaal en

30 Ambtenarengerecht Amsterdam 28 juli 1989, TAR 1989,205; CRvB 16 juli 1991, TAR 1991, 170;
Ambtenarengerecht Amsterdam 4 februari 1992, TAR 1992,83, Ambtenarengerecht Amsterdam 4 juni
1992 en CRvB 21 oktober 1993.

224

HOOFDSTUK 6

het eenzijdig dwingendrechtelijke karakter van deze bepalingen. Het hoofdstuk
wordt afgesloten met een samenvatting.

6.2 Reikwijdte
art. 7:446
1. De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling - in deze afdeling verder aangeduid als de
behandelingsovereenkomst - is de overeenkomst waarbij een natuurlijke persoon of cen rechtspersoon, de
hulpverlener, zich in de uitoefening van een geneeskundig beroep of bedrijf tegenover een ander, de
opdrachtgever, verbindt tot het verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst, rechtstreeks

betrekking hebbende op de persoon van de opdrachtgever of van een bepaalde derde. Degene op wiens
persoon dc handelingen rechtstreeks betrekking hebben wordt verder aangeduid als de patient.
2. Onder handelingen op het gebied van de geneeskunst worden verstaan:
a. alle verrichtingen - het onderzoeken en het geven van raad daaronder begrepen - rechtstreeks betrekking
hebbende op een persoon en ertoe strekkende hem van een ziekte te genezen, hem voor het ontstaan van
een ziekte te behoeden of zijn gezondheidstoestand te beoordelen, dan wei deze verloskundige bijstand te
verienen;
b. andere dan de onder a bedoelde handelingen, rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon, die
worden verricht door een arts of tandarts in die hoedanigheid.
3 Tot de handelingen, bedoeld in lid I, worden mede gerekend het in het kader daarvan verplegen en
verzorgen van de patient en het overigens rechtstreeks ten behoeve van de patient voorzien in de materi(lie
omstandigheden waaronder die handelingen kunnen worden verricht
4. Onder handelingen als bedoeld in lid 1 zijn niet begrepen handelingen op het gebied van de artsenijbereidkunst in de zin van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening, indien deze worden verricht door een
gevestigde apotheker in de zin van die wet.
5. Geen behandelingsovereenkomst is aanwezig, indien het betreft handelingen ter beoordeling van de
gezondheidstoestand of medische begeleiding van een persoon, verricht in opdracht van een ander dan die
persoon in verband met de vaststelling van aanspraken of verplichtingen, de toelating tot een verzekering of
voorziening, of de beoordeling van de geschiktheid voor een opleiding, een arbeidsverhouding of de
uitvoering van bepaalde werkzaamheden.

De afdeling in het BW betreffende de geneeskundige-behandelingsovereenkomst is anders dan de WPR - niet primair gericht op de bescherming van de privacy, in casu
van patienten, maar op de regulering van de privaatrechtelijke verhouding tussen
patienten en hulpverleners met het oog op de wenselijk geachte verbetering van de
rechtspositie van patienten. De persoonlijke levenssfeer in verband met medische
persoonsgegevens is slechts een aspect daarvan, waarvoor in dit wetsvoorstel ook
enkele bepalingen zijn opgenomen.
Uit het eerste lid van art. 7:446 BW volgt dat een hulpverlener een natuurlijke
persoon of een rechtspersoon kan zijn. Alleen medische natuurlijke personen of
rechtspersonen kunnen slechts als hulpverlener in de zin van de wet worden aangemerkt. Een niet-medisch bedrij f dat een arts in dienst heeft is dus geen hulpverlener,
maar een ziekenhuis of een privd-kliniek waarbij een arts in dienst is, is dat wel:'
Wanneer een hulpverlener in de uitoefening van een geneeskundig beroep of bedrijf
zich ten opzichte van een opdrachtgever verbindt tot het verrichten van handelingen
op het gebied van de geneeskunst, dan spreekt de wet van een behandelingsover-

31

Aldus H.J.J Lecnen, Kader en reikwijdte van de Wet op de geneeskundige-behandelingsovereenkomst, in: J. Legemaate (red.), De WGBO: van tekst naar toepassing. Houten/Diegem 1995, pp. 6-7
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eenkomst en zijn de bepalingen uit het BW derhalve van toepassing. Onder handelingen op het gebied van de geneeskunst vallen:
1.

alle verrichtingen - het onderzoeken en het geven van raad daaronder begrepen rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon en ertoe strekkende hem van
een ziekte te genezen, hem voor het ontstaan van een ziekte te behoeden of zijn

gezondheidstoestand te beoordelen, dan wel deze verloskundige bijstand te
verlenen, alsmede
2. andere handelingen rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon, die
worden verricht door een arts of tandarts in die hoedanigheid.

Tot de handelingen op het gebied van de geneeskunst worden mede gerekend het in
het kader daarvan verplegen en verzorgen van de patient en het overigens rechtstreeks ten behoeve van de patient voorzien in de materiele omstandigheden waaronder die handelingen kunnen worden verricht.32
Een behandelingsovereenkomst komt tot stand tussen een hulpverlener en een
opdrachtgever. De hulpverlener kan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon
zijn en de opdrachtgever kan de patient zelf zijn of een ander die ten behoeve van
een wilsonbekwame patient contracteert, zoals een ouder van een pasgeborene of de
vertegenwoordiger van een comateuze patient.13 De gebondenheid van patienten aan
de behandelingsovereenkomst kan - in het geval deze niet zel f de overeenkomst sluit
- onder andere worden bepaald door de regels ter zake van het derdenbeding,
34
zaakwaarneming of vertegenwoordiging in het algemeen.
De bepalingen omtrent de geneeskundige-behandelingsovereenkomst in het BW zijn
niet van toepassing op zelfstandig gevestigde apothekers. De reden daarvoor is dat
de relatie tussen patient en apotheker ziet op de aflevering van geneesmiddelen en op
medicatiebewaking. Daarop is de Wet op de geneesmiddelenvoorziening van
toepassing. Voorzover het de aflevering van vrij verkrijgbare - dus onschuldige 35geneesmiddelen betreft, kan worden volstaan met de bescherming van die wet.
Wanneer de aflevering geschiedt op basis van een recept, dan is reeds sprake van een
behandelingsovereenkomst met een arts, tandarts of verloskundige, aangezien alleen
deze hulpverleners recepten mogen uitschrijven. Krachtens de Wet op de geneesmiddelenvoorziening is de apotheker overigens onder meer verplicht al dan niet
schriftelijk informatie over het geneesmiddel te verstrekken, alsmede verplicht tot
geheimhouding (art. 2b, eerste lid), tot het bewaren van recepten en tot het verlenen
36
van inzage in en afschrift van bewaarde recepten aan de patient.
Bij medische keuringen komt - in de regel - geen geneeskundige-behandelingsovereenkomst tot stand tussen de keuringsarts en de keurling. in de meeste gevallen

32 Art. 7:446, tweede

en derde lid, BW
33 Vergelijk J. Legemaate, De rechtspositic van wilsonbekwame patienten: stand van zaken, TvGR 1994
nr. 6, pp. 327-340.
34 Kamerstukken 11, 1990-1991,21 561, nr, 6, p. 55.
35 Kamerstukken II, 1989-1990,21 561, nr. 3, p. 10.
36 Artikelen 30 en 31 Besluit uitoefening artsenijbereidkunst. Stb. 1963,75.
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zal de keuring niet in opdracht van de betrokkene zelf, maar in opdracht van bijvoorbeeld een verzekeraar of (toekomstige) werkgever plaatsvinden. Ook art. 7:446,
vijfde lid, BW bepaalt dat in dergelijke gevallen geen geneeskundige-behandelings-

overeenkomst aanwezig is. Niettemin gelden de BW bepalingen via art. 7:464 BW
ook voor keuringssituaties, voor zover de aard van de rechtsbetrekking zich daartegen niet verzet.37 Artikel 7:464 BW regelt dat de BW-bepalingen van toepassing zijn
indien in de uitoefening van een geneeskundig beroep of bedrij f, anders dan krachtens een behandelingsovereenkomst, handelingen op het gebied van de geneeskunst
worden verricht. Behalve aan keuringssituaties wordt bijvoorbeeld ook gedacht aan
de geneeskundige verzorging binnen de krijgsmacht.38
Het tweede lid van art. 7:464 BW bevat een tweetal bepalingen die specifiek op
keuringssituaties zijn toegesneden. Ten eerste wordt het keuringsdossier in beginsel
slechts bewaard zolang dat noodzakelijk is voor het doel van de keuring. Dit heeft
tot gevolg dat bijvoorbeeld dossiers van niet aangenomen sollicitanten geen tien
jaren (art. 7:454, derde lid, BW) bewaard hoeven te blijven. Ten tweede wordt
slechts de gevolgtrekking (en niet de diagnose) met het oog op de vraagstelling
(bijvoorbeeld de vraag naar de geschiktheid voor een bepaalde functie) aan de
werkgever verstrekt, tenzij de keurling daartegen bezwaar maakt. Anders dan in art.
7:457 BW is hier geen expliciete toestemming voor de gegevensverstrekking vereist.
De keurling wordt in dit verband wel in de gelegenheid gesteld om aan te geven of
hij zel f de uitslag en de gevolgtrekking van het onderzoek wenst te vernemen en, zo
ja, of hij daarvan als eerste wenst kennis te nemen teneinde te kunnen beslissen of
daarvan mededeling aan anderen (bijvoorbeeld de werkgever) wordt gedaan. 39
Leenen heeft er terecht op gewezen dat enkele WGBO-bepalingen die zijn geschreven met het oog op een behandelingsrelatie in andere relaties niet op hun plaats zijn.
Dit bezwaar geldt zijns inziens met name voor de therapeutische exceptie (art. 7:448,
derde lid), de veronderstelde toestemming (art. 7:466, tweede lid) en de informatieen medewerkingsplicht (art. 7:452). Het laatste zou neerkomen op een informatie- en
medewerkingsplicht bij medisch onderzoek in het belang van derden (werkgevers,
verzekeraars). Leenen vraagt zich dan ook af of het opleggen van dergelijke verplichtingen aan sollicitanten en aspirant-verzekerden niet thuis hoort binnen andere
wettelijke kaders.
Ook volgens Gevers bestaat behoefte aan regelgeving die een beter wettelijk kader
biedt voor medische keuringen dan het BW.40 Op grond daarvan pleit hij voor
verruiming van de Wet medische keuringen tot een algemene beginselenwet voor
medische keuringen. Daardoor zou ook medisch onderzoek en advies in het kader
van sociale verzekeringen en voorzieningen (Ziektewet, WAO) onder zo'n wet
vallen. Aldus zou een einde kunnen worden gemaakt aan de gekunstelde constructie

37 Art. 7:464 BW treedt op grond van art V WGBO cerst na verloop van vijfjaren in werking.
38 Kamerstukken 11, 1992-1993,21 561, nr. 15, p. 38-39.
39 Kamerstukken II, 1990-1991,21 561, nr. 6, p. 21 e.v.
40 J.K.M. Gevers, De verzekeringsarts en de wettelijke regeling van de behandelingsovereenkomst. TvGR
1996, nr. 7, p. 389-398.
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waardoor de regels inzake de overeenkomst tot geneeskundige behandeling van
toepassing zijn op medische keuringen.
Naar mijn idee is het inderdaad van belang in te zien dat wettelijke bepalingen die
gelden binnen de context van een geneeskundige-behandelingsovereenkomst niet
tegelijkertijd van toepassing kunnen zijn in een (andere) arts-patient verhouding
waarvan sprake is in het kader van een medische keuring en waarin bijvoorbeeld de
vrijwilligheid waarmee de relatie is aangegaan veelal ontbreekt. Het context-specifieke karakter van de onderliggende rechtsverhouding zal mijns inziens bepalend
dienen te zijn voor de vraag welk privacyrecht van toepassing is.

6.3 Recht op informatie
art. 7:448

1. De hulpverlener licht de patient op duidelijke wijze, cn desgevraagd schriftelijk in over het voorgenomen
onderzoek en de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandede leeftijd van twaal f
ling en de gezondheidstoestand van de patient. De hulpverlener licht een patient die
bereikt
nict
heeft
bevattingsvermogen.
zijn
wijze
in
als
past
bij
op zodanige
jaren nog
2. Bij het uitvoeren van de in lid 1 neergelegde verplichting laat de hulpverlener zich leiden door hetgeen de
patient redelijkerwijze dient te weten ten aanzien van:

a de aard en het doel van het onderzock of de behandeling die hij noodzakelijk acht en van de uit te vocren

verrichtingen;
b. de te verwachten gevolgen en risico's daarvan voor de gezondheid van de patient;
c andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen;
d de staat van en de vooruitzichten met betrekking tot diens gezondheid voor wat betreft het terrein van het
onderzock of de behandeling.
3. De hulpverlener mag de patient bedoelde inlichtingen slechts onthouden voor zover het verstrekken
ervan kennelijk ernstig nadeel voor de patient zou opleveren. Indien het belang van de patient dit vereist,
dient de hulpverlener de desbetreffende inlichtingen aan een ander dan de patient te verstrekken. De
inlichtingen worden de patient alsnog gegeven, zodra bedoeld nadeel niet meer te duchten is. De hulpverlencr maakt geen gebruik van zijn in de eerste volzin bedoelde bevoegdheid dan nadat hij daarover een
andere hulpverlener hecft geraadpleegd.

Met het recht op informatie, zoals opgenomen in art. 7:448 BW, is primair beoogd
dat een patient over voldoende inlichtingen kan beschikken zodat hij op basis
daarvan op verantwoorde wijze kan instemmen met het ondergaan van een medisch
onderzoek of een medische behandeling:' De bescherming van de informationele
privacy is hierbij van secundair belang. Niettemin kan het geven van informatie in dit
verband onder bepaalde omstandigheden leiden tot het verstrekken van medische
gegevens aan derden.
De bepaling van art. 7:448, eerste en tweede lid, verplicht de hulpverlener om aan de
patient op duidelijke wijze inlichtingen te verschaffen over de aard en het doel van
het voorgenomen onderzoek of de voorgestelde behandeling. Ook over de in het
kader daarvan uit te voeren verrichtingen en de te verwachten gevolgen en risico's
voor de gezondheid van de patient, dient de hulpverlener duidelijke informatie te
geven. In het algemeen zal deze informatie mondeling kunnen worden verstrekt.

41

Zic hierover bijvoorbeeld H.D.C. Roscam Abbing, Het recht op informatie en het toestemmingsvereiste, in: J. Legemaate (red.), De WGBO: van tekst naar toepassing. Houten/Diegem 1995, pp. 22-32
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Wanneer de patient daarom echter verzoekt, geschiedt dat schriftelijk. Daarbij kan in
bepaalde gevallen worden volstaan met de verstrekking van reeds aanwezig schrifte-

lijk voorlichtingsmateriaal.

Ook voor

de patient ongunstige inlichtingen moeten hem in beginsel worden
verstrekt. Als uitzonderingsbepaling is in art. 7:448, derde lid, evenwel opgenomen
dat dergelijke informatie achterwege mag worden gelaten wanneer het verstrekken
daarvan kennelijk ernstig nadeel voor de patient zou opleveren. Deze uitzondering
staat ook wel bekend als de therapeutische exceptie. Van zo'n uitzonderingssituatie
kan bijvoorbeeld sprake zijn wanneer te verwachten valt dat het meedelen van een
zeer ongunstige prognose aan een patient die in een labiele psychische toestand
verkeert, zal kunnen leiden tot een ernstige crisis, tot uitdrukking komende in een
poging tot zelfdoding.42 Dergelijke situaties dienen van geval tot geval beoordeeld te
worden. Zodra het bedoelde nadeel niet meer te duchten is, moeten de inlichtingen
43
alsnog worden gegeven.
Met de bepaling in art. 7:448, derde lid (de therapeutische exceptie), is getracht twee
belangrijke rechten van de patient zo goed mogelijk met elkaar in evenwicht te brengen, te weten het recht op goede en volledige informatie en het recht op zo goed
mogelijke medische zorg. Het recht op informationele privacy speelt daarbij een rol
wanneer de ex art. 7:448, derde lid, aan de patient onthouden informatie aan anderen
verstrekt dient te worden op grond van de tweede volzin van dat artikellid: "Indien
het belang van de patient dit vereist, dient de hulpverlener de desbetreffende
inlichtingen aan een ander dan de patient te verstrekken". Omdat 'het belang van de
patient' als leidraad geldt, is het niet nodig gevonden om de kring van personen aan
wie deze inlichtingen verstrekt worden, te limiteren. Bovendien moet bij de vraag of
en aan wie inlichtingen verstrekt moeten worden, tevens de privacy van de patient in
de belangenafweging een rol spelen.44
Zoals we nog zullen zien (in § 6.8) bestaat er een fundamenteel verschil tussen het
recht op informatie en het inzagerecht. Het recht op informatie hangt immers zeer
nauw samen met het geven van toestemming die nodig is voor het verrichten van
medische handelingen. Zonder voldoende informatie over de ingreep, de mogelijke
(negatieve) gevolgen, eventuele alternatieve behandelingen, et cetera, kan geen
informed consent worden aangenomen. Het recht op inzage in medische gegevens
staat daarentegen in beginsel los van enige concrete medische handeling en beoogt
toezicht te kunnen houden op persoonsgegevens die zijn vastgelegd.
Hoewel art. 28 WPR een recht op informatie aan de geregistreerde toekent, is dit van
een andere orde dan het recht op informatie in het kader van een medische behandeling. In de WPR gaat het immers om een plicht van de houder van een persoonsregistratie om de geregistreerde te laten weten dat hem betreffende persoonsgegevens
zijn opgenomen in een persoonsregistratie. De EU-privacyrichtlijn kent ook een
dergelijk recht op informatie aan de geregistreerde toe.

42 Kamerstukken H, 1989-1990,21 561, nr. 3, p. 20
43 Art. 7:448, derde lid, tweede volzin.
44 Kamerstukken U, 1990-1991,21 561, nr. 6, p. 32.
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In het vorige hoofdstuk kwam reeds ter sprake dat de therapeutische exceptie niet
geldt als uitzondering op het bestaan van het recht op inzage ingevolge art. 29 WPR.
Ook op het inzagerecht ex art. 7:456 BW (zie § 6.8) vormt de therapeutische
exceptie geen uitzondering. De therapeutische exceptie is derhalve direct gekoppeld
aan het recht op informatie met het oog op het verlenen van informed consent.
Inlichtingen die met een beroep op de therapeutische exceptie niet aan de patient zelf
zijn verstrekt, moeten op grond van art. 7:448, derde lid, tweede volzin, aan een
ander worden verstrekt indien het belang van die patient dat vereist. Op grond van
art. 11 WPR is verstrekking van gegevens uit een persoonsregistratie aan derden
slechts toegestaan wanneer dat voortvloeit uit het doel van de registratie, wordt
vereist volgens wettelijk voorschrift of geschiedt met toestemming van de geregistreerde. Indien het belang van de patient dat vereist S vormt art. 7:448 BW het
wettelijk voorschrift op grond waarvan de gegevensverstrekking in overeenstemming
is met art. 11 WPR. Zou art. 7:448, derde lid, niet bestaan, dan zou - ter beantwoording van de vraag of een dergelijke gegevensverstrekking ook op grond van de WPR
is toegelaten moeten worden nagegaan of een zodanige verstrekking voortvloeit uit
het doel van de registratie dan wel geschiedt met (veronderstelde) toestemming van
de geregistreerde.
Een andere mogelijkheid om gegevens over een patient zonder diens toestemming
aan derden te verstrekken bestaat op grond van art. 11, tweede lid, WPR. Met name
de aldaar genoemde mogelijkheid tot verstrekking op grond van een 'dringende en
gewichtige reden'46 kan in dit geval een opening bieden. De voorwaarden waaronder
de gegevensverstrekking alsdan mag geschieden zijn echter de volgende: de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde mag daardoor niet onevenredig worden
geschaad en het verzoek tot verstrekking van de gegevens zal moeten zijn uitgegaan
van de betreffende derde(n).
In alle gevallen van gegevensverstrekking op grond van art. 11 WPR, stelt het
bestaan van een geheimhoudingsplicht daaraan de nodige beperkingen. Artikel
7:448, derde lid, is tevens als wettelijk voorschrift te beschouwen op grond waarvan
het medisch beroepsgeheim kan worden doorbroken.

6.4 Recht op niet weten
art. 7:449

Indien de patient te kennen heeft gegeven geen inlichtingen te willen ontvangen, blijft het verstrekken
daarvan achterwege, behoudens voor zover het belang dat de patient daarbij heeft niet opwecgt tegen het
nadecl dat daaruit voor hemzel f of anderen kan voortvloeien.

In het verlengde van art. 7:448 BW heeft de patient ex art. 7:449 BW het recht om
bepaalde inlichtingen niet te hoeven ontvangen. De algemene opvatting in de
gezondheidsrechtelijke literatuur luidt dat het recht op informatie vooraf gaat aan het

45 Dit is in cerste instantie ter beoordeling van de hulpverlener.
46 Als zodanig zou immers het gezondheidsbelang van de patient kunnen worden aangemerkt.
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recht op niet weten.47 In het laatste geval, zo wordt weI gesteld, doet men afstand van
het eerste. Uitoefening van dit recht om iets niet te weten wordt voorts wel eens
beschouwd als het ontslaan van de wederpartij van diens plicht tot informeren, welke
plicht zowel in als buiten contract kan bestaan.48 Daartegenover kan er op worden
gewezen dat het feit dat de arts niet hoe# te informeren, nog niet wil zeggen dat hij
ook niet mag informeren. Zowel deze plicht als het recht op niet weten zijn in het
geval van een behandelingsovereenkomst gebaseerd op het juridische beginsel van
de redelijkheid en billijkheid.49 Voorts speelt het recht op niet weten evenals het
recht op informatie een rol bij de verwezenlijking van informed consent.In de vorige
paragraaf zagen we dat het recht op informatie een patient in staat moet stellen over
voldoende inlichtingen te beschikken waardoor hij voldoende gernformeerd toestemming kan verlenen voor het ondergaan van een medisch onderzoek of een medische
behandeling. Een patient die gebruik maakt van zijn recht op niet weten neemt aldus
genoegen met minder informatie waarop hij vervolgens zijn toestemming baseert.
Daarnaast is het recht op niet weten te beschouwen als een aspect van het grondrecht
op privacy. SO Wanneer aan een patient tegen zijn wil mededelingen omtrent zijn
gezondheidstoestand worden verstrekt, kan worden gesteld dat zijn informationele
zelfbeschikkingsrecht daardoor wordt aangetast.S'De persoonlijke levenssfeer wordt
alsdan niet eerbiedigd. Op grond van bestaande jurisprudentie geldt het recht om niet
te weten ook voor gevallen waarin de arts gunstig nieuws voor een patient heeft en
hij daarom, in strijd met een gemaakte afspraak, toch informatie geeft.S2 Ravenschlag
beschouwt de autonomie of zelfbeschikking van het individu als een onvoldoende
grondslag voor het recht op niet weten, met name omdat er mensen zijn, zoals
geestelijk gehandicapten en jonge kinderen, die de geestelijke vermogens missen om
maatschappelijk autonoom te handelen. Volgens de algemeen aanvaarde ethische
theorie zouden slechts antropologisch autonome mensen dragers van rechten en
plichten kunnen zijn. De grondslag voor het recht op niet weten vindt Ravenschlag
dan ook niet in de autonomie of informationele zelfbeschikking, maar in de belangentheorie of het ethische beginsel om mensen 'niet te schaden'. In de belangentheorie hanteert men als uitgangspunt dat mensen in het algemeen, ongeacht geslacht,
huidskleur, geestelijk vermogen etc., fundamentele beschermwaardige belangen
hebben, die het rechtvaardigen dat andere mensen deze belangen niet onnodig
schaden.

47 Aldus I. Ravenschlag, Het recht op niet weten. Meer dan een quidproquo. Amsterdam 1992, pp 3132.

48

Vergelijk I. Ravenschlag, a w. 1992, pp. 49-50. Zie ook de bespreking van dit boek door J.K.M
Gevers in TvGR 1993, nr. 3, p. 184-185.

49

1. Ravenschlag, a. w. 1992, p. 54.

50 1. Ravenschlag, a. w. 1992, p. 148 en J.K.M. Gevers, a.w. 1993, p. 185.
5\ Ng\.H.1.1. Leenen, Handboek gezondheidsrecht. Deel I. Rechten van mensen in de gezondheidszorg
Alphen aim den Rijn ! 994 (derde druk), p. 167.
52 Mededelinguitslag HIV-test, Medisch Tuchtcollege Amsterdam, 14 september 1987. RGR 1988, nr.
3, pp. 176-178. Zie ook H.D.C. Roscam Abbing, a.w. 1995, p. 26.
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Met Gevers ben ik van mening dat Ravenschlag het uitgangspunt van (informationele) zelfbeschikking te snel verwerpt.53 Zoals Gevers terecht stelt, gaat het bij het niet
willen weten, waarbij de mens zijn privasfeer ten dele afgrendelt en bewust om hem
moverende redenen genoegen neemt met minder informatie dan beschikbaar is, bij
uitstek om een daad van (informationele) zelfbeschikking. Bovendien geldt mijns
inziens ook wanneer het ethische beginsel van 'niet schaden' wordt gehanteerd op
grond waarvan aan ieder individu dezelfde rechten kunnen worden toegekend, dat
het onvermijdelijk is te erkennen, zoals Ravenschlag ook doet, dat ook dan sommige
(demente of geestelijk gehandicapte) personen deze rechten niet zelfstandig kunnen
verwezenlijken. Aldus kan dan ook (informationele) zelfbeschikking naar mijn
mening de grondslag vormen voor een recht op niet weten.
Nadat de patient zijn wens om niet te weten aan de hulpverlener kenbaar heeft
gemaakt, dient deze wens in beginsel te worden gerespecteerd.54 Een uitzondering
hierop kan zich voordoen in een geval waarin het achterwege laten van de verstrekking van inlichtingen grote risico's voor de patient of voor anderen met zich mee
brengt.Ss Bepaalde ziekten - zoals epilepsie - kunnen bijvoorbeeld van invloed zijn
op iemands rijvaardigheid.
Ook kan het noodzakelijk zijn dat de patient wordt ingelicht, wanneer inlichtingen
op grond van een wettelijk voorschrift aan derden verstrekt moeten worden.
Dergelijke voorschriften vinden we onder andere in de Quarantainewet en in de Wet
bestrijding infectieziekten en opsporing ziekteoorzaken. Gelet op de mogelijk voor
de patient ingrijpende gevolgen daarvan - zoals afzondering - is het onvermijdelijk
dat ook de patient wordt ingelicht.56
Artikel 7:449 ziet uitsluitend op het niet verschaffen van informatie aan de patient
zelf en laat onverlet de mogelijkheid om deze informatie aan derden te verstrekken.
Op dit onderdeel heeft deze bepaling ook betrekking op de informationele privacy.

In gevallen waarin bijvoorbeeld sprake is van AIDS of van een erfelijke ziekte, kan
een conflict van plichten ertoe leiden dat zonder toestemming van de betrokken
patient ex art. 7:457 BW desondanks inlichtingen aan derden (naaste verwanten of
familieleden) worden verstrekt.57 Deze situatie kan zich voordoen wanneer de patient
zelf niet over de informatie beschikt en ook niet wil beschikken. Een dergelijke
conflictsituatie kan mogelijk door de hulpverlener worden vermeden, wanneer deze
58
met de patient vooraf afspraken zou maken over het alsdan informeren van derden.

J.K.M. Gevers, a. w. 1993, p 185.
54 Kamerstukken H, 1989-1990,21 561, nr. 3, p. 31 en Kamerstukken /4 1990-1991,21 561, nr. 6, p. 31
55 Andere uitzonderingsgevallen vinden we bijvoorbeeld in de artikelen 7:448, derde lid, 7:457, tweede
en derde lid, en 7:458 BW.
56 Kamerstukken U, 1989-1990,21 561, nr 3, p. 3 1.
57 Kamersmkken H, 1991-1992,21 561, nr. 11, p. 20.
58 Kamerstukken /1, 1990-1991,21 561, nr. 6, p. 58.
53
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6.5 Inlichtingenplicht van de pati*nt
art. 7:452
Dc patient geeft de hulpverlener naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijker-

wijs voor het uitvoeren van de overeenkomst behoeft.

Niet alleen de hulpverlener is verplicht inlichtingen te verstrekken: ook de patient is
ex art. 7:452 BW op zijn beurt verplicht de hulpverlener naar beste weten de
inlichtingen en medewerking te geven die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van
de behandelingsovereenkomst behoeft. Het geven van inlichtingen en het verlenen
van medewerking kan erin bestaan dat de patient gegevens over hemzelf aan de
hulpverlener verstrekt of instemt met de toegang tot elders reeds eerder opgeslagen
persoonsgegevens. De omvang van deze inlichtingen is mede bepalend voor de
mogelijkheden voor de hulpverlener om de patient optimale hulp te bieden.'9 Met het
oog op het verkrijgen van dergelijke hulp zal een patient zijn medewerking in de
regel daaraan wel verlenen. Het artikel is in de literatuur overigens nogal omstreden
omdat het opleggen van een dergelijke verplichting niet thuis zou horen in de
WGBO en bovendien niet afdwingbaar zou zijn.60
De Raad van State gaf in haar advies blijk van de opvatting dat deze bepaling slechts
beoogt "aan te geven wat de uitvoering te goeder trouw van de behandelingsovereenkomst van de zijde van de patient concreet inhoudf:m Volgens de Raad kon niet zijn
beoogd een jegens de patient afdwingbare verplichting in het leven te roepen. In
reactie daarop paste de regering de toelichting op dit punt aan: is een patient nalatig
op dit punt, dan kan die nalatigheid onder omstandigheden een gewichtige reden ex
art. 7:460 BW opleveren op grond waarvan de hulpverlener de overeenkomst kan
opzeggen.62 Daarnaast kan een dergelijke nalatigheid van de zijde van de patient tot
gevolg hebben dat hij de hulpverlener niet kan aanspreken wegens tekortkomingen in
de nakoming van de overeenkomst. Hoewel de redelijkheid en de billijkheid met het
oog op de geneeskundige-behandelingsovereenkomst reeds een dergelijke verplichting voor de patient met zich mee zou brengen, hechtte de regering er niettemin aan
in verband met de gewenste evenwichtigheid, dat ook de uit de redelijkheid en
billijkheid voortvloeiende verplichtingen van de patient uitdrukkelijk in de wet

vastliggen.

Artikel 7:452 BW hangt in zekere zin samen met art. 5 WPR. De in een
persoonsregistratie opgenomen persoonsgegevens dienen langs rechtmatige weg te
zijn verkregen. Daarvan is sprake wanneer die gegevens zijn verkregen van de
patient zelf op basis van vrijwilligheid, of wanneer de geregistreerde - in casu de
patient - op grond van een wettelijk voorschrift verplicht is informatie te verschaffen. Hoewel het bestaan van art. 7:452 als zelfstandige rechtsplicht niet onomstreden
is en een dergelijke plicht reeds voortvloeit uit de eisen van redelijkheid en billijk-

59 Kamerstukken 11, 1989-1990,21 561, nr. 3, p. 12.
60 Vgl. H.J.J. Leenen, a w. 1994, p. 159; H.D.C. Roscam Abbing, a. w. 1995, p. 28.
61 Kamerstukken 11, 1989-1990,21 561, B, p. 13.

62 Kamerstukken /1, 1989-1990,21 561, nr. 3, p. 33.
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heid, mogen we mijns inziens aannemen dat het verkrijgen van persoonsgegevens in
deze omstandigheden (op basis van vrijwilligheid of op grond van een wettelijke
voorschrift) in het algemeen als rechtmatig kan worden beschouwd. Deze wettelijke
plicht dient overigens weI in overeenstemming te zijn met het legaliteitsbeginsel en
de grondrechttoets van art. 10 Gw en art. 8 EVRM te kunnen doorstaan. 63

Voorts bepaalt art. 5, eerste lid, WPR dat de opgenomen persoonsgegevens in
overeenstemming dienen te zijn met het doel waarvoor de persoonsregistratie is
aangelegd. In de zorgsector zal dat doel nauw samenhangen met de aard van de
aangeboden zorg en het functioneren van de desbetreffende instelling, dienst of
beroepspraktijk.64 In haar rapport inzake de verstrekking van de ontslagdiagnosecode
was de Registratiekamer van oordeel dat 'de ondersteuning van de zorg- en hulpverlening aan de geregistreerde patient' als primair doel kon worden aangemerkt van
patientenregistraties die door medisch specialisten worden bijgehouden. Ook de
gegevens die op basis van art. 7:452 BW door de patient aan de hulpverlener worden
verstrekt zijn derhalve slechts rechtmatig in een persoonsregistratie opgenomen
voorzover die in overeenstemming zijn met het doel ervan.

6.6 Dossierplicht
art. 7:454
1. De hulpverlener richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de patient. Hij houdt in het
dossier aantekening van de gegevens omtrent de gezondheid van de patient en de te diens aanzien
uitgevoerde verrichtingen en neemt andere stukken, bevattende zodanige gegevens, daarin op, een en ander
voor zover dit voor een goede hulpverlening aan hem noodzakelijk is.
2. De hulpverlener voegt desgevraagd een door de patient afgegeven verklaring met betrekking tot de in het
dossier opgenomen stukken aan het dossier toe.
3. Onverminderd het bepaaide in artikel 455, bewad de hulpverlener de bescheiden, bedoeld in de vorige
leden, gedurende tien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als
redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit

Het verschil in karakter tussen de WPR en het BW volgt onder meer uit art. 7:454
BW. Dit artikel verplicht de hulpverlener met het oog op een goede hulpverlening
medische dossiers in te richten, hetgeen onder omstandigheden de aanleg van een
persoonsregistratie met zich mee brengt. Terwijl het BW daartoe een verplichting
bevat, staat de WPR de aanleg van een medische persoonsregistratie slechts toe
wanneer aan het dubbele noodzakelijkheidscriterium van art. 18 is voldaan. Ook de
vereisten van het op art. 7 WPR gebaseerde Besluit gevoelige gegevens moeten
alsdan in acht worden genomen.
In een medisch dossier dient de hulpverlener gegevens bij te houden omtrent de
gezondheid van de patient en te diens aanzien uitgevoerde verrichtingen. Ook andere

14 februari 1984, AB 1984/289 (Recreatiewoning Numansdorp). Zie ook § 5.4.2. Zie
over het legaliteitsbeginsel bijvoorbeeld R.M. van Male, Artikel 89, in: Akkermans/Koekkoek, De

63 Vergelijk HR

Grondwel. Zwolle 1992, p. 784 e.v.

64 Zie de artikelsgewijze toelichtingen op de Model-privacyreglementen van de NRV, in het Rapport
NRV-model-privacyreglementen. Zoetermeer, publicatie 18/'95, ook opgenomen in 0 F.C. van der
Leer et al (red.) Privacy in de gezondheidszorg. Lelystad: Vermande (losbl), hoofdstuk D.4.1, p. 40.
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stukken die dergelijke gegevens bevatten - zoals rontgenfoto's, uitslagen van
moeten in medische
laboratoriumtests en brieven van andere hulpverleners65
de
De
worden
dossiers
persoonlijke werkaanteverplichting ziet niet op
opgenomen.
voor communicatie
worden
niet
omdat
deze
de
geacht
hulpverlener,
keningen van
de
doch
slechts
voor
eigen gedachtenvorming (persoonlijk gebruik)
bestemd te zijn,
67
van de hulpverlener.66 Ook de in het kader van meldingen aan FONA-commissies
gemaakte aantekeningen hoeven niet in het medisch dossier te worden opgenomen.
Op patientendossiers in psychiatrische ziekenhuizen is tevens art. 56 Wet Bopz en
het daarop gebaseerde Besluit patientendossier Bopz68 van toepassing.
Volgens het tweede lid is de hulpverlener verplicht om op verzoek van de patient een
door hem afgegeven verklaring met betrekking tot de in het medisch dossier opgenomen stukken daaraan toe te voegen. Zo'n verklaring kan bijvoorbeeld de zienswijze
over een aangelegenheid bevatten van de patient of van een andere hulpverlener,
welke afwijkt van die van de betrokken hulpverlener of die aanvult.69
Anders dan de WPR in art. 31 toestaat,70 mag een hulpverlener een op het BW gebaseerd verzoek om aanvulling van de medische persoonsgegevens niet weigeren. De
vraag of die hulpverlener het eens is met de inhoud van een dergelijke verklaring, is
derhalve niet van belang. De verklaring kan dienen ter verbetering of aanvulling van
de gegevens die in het medisch dossier voorkomen. Het laten verwijderen van
gegevens daaruit is mogelijk op grond van art. 7:455 BW (zie hieronder).
De algemene bewaartermijn die geldt ten aanzien van de in een medisch dossier
opgenomen bescheiden is in art. 7:454, derde lid, BW bepaald op tien jaren, of
zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.
Aanvankelijk was voorzien in een bewaartermijn van vijfjaren, maar mede op basis
van adviezen van de GHIV en de GHIGV en vanwege de bestaande samenhang
tussen de termijn voor het indienen van een klacht over een behandeling en de
termijn voor het bewaren van dossiers inzake de behandeling," is uiteindelijk voor
tien jaren gekozen. De termijn is niet onbepaald ter beperking van de administratieve
lasten die met het bewaren van medische dossiers samenhangen, alsmede met het
-

oog op het privacybelang dat rechtvaardigt dat de dossiers na het verstrijken van een
niet te lange termun worden vernietigd. 72

65 Kamerstukken /1, 1989-1990,21 561, nr. 3, p. 34,
66 Kamerstukken /1, 1990-1991,21 561, nr. 6, p. 44
67 Ook wel MIl'-commissie geheten: Melding Incidenten Patientenzorg Zie Kamerstukken H, 1992-1993,
21561, nr. 15, p. 31.
68 Besluit van 3 november 1993, houdende regels omtrent het beheer van de patientendossiers, de
kennisneming van de daarin opgenomen gegevens en de daarbij bewaarde stukken en de verbetering
van gegevens. Stb 1993,562 , gewijzigd bij Besluit van 12 april 1996, S/b. 261.
69 Kamerstukken II, 1989-1990,21 561, nr. 3, p. 36.
70 Art 31 WPR betreft het verzoek tot verbetering, aanvulling, of verwijdering van gegevens, inclusief de
mogelijkheid voor de houder om een dergelijk verzoek te weigeren op grond van art. 30 WPR.
71 Kamerstukken H, 1990-1991,21 561, nr. 6, p. 62. Zie ook de Regels ter zake van de behandeling van
klachten van clienten van uit collectieve middelen gefinancierde zorgaanbieders op het terrein van de
maatschappelijke zorg en gezondheidszorg (Wet klachtrecht clienten zorginstellingen), Wet van 29 mci
1995, Stb. 308.
12 Kamerstukken Il, 1991-1992,21 561, nr. 11, p. 43.
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6.7 Recht op vernietiging van gegevens
art. 7:455
1. De hulpverlener vernietigt de door hem bewaarde bescheiden, bedoeld in artikel 454, binnen drie
maanden na een daartoe strekkend verzoek van de patient.
2. Lid 1 geldt niet voor zover het verzoek bescheiden betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de
bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patient, alsmede voor zover het bepaalde bij of
krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet.

Anders dan de WPR73 bevat het BW een recht voor de patient op vernietiging van
gegevens, die in de door de arts bewaarde schriftelijke stukken voorkomen. Dit recht
geldt ook wanneer de in art. 7:454, derde lid, BW genoemde termijn van tien jaren
nog niet is verstreken. Een patient kan om vernietiging van bescheiden verzoeken,
waarna de arts verplicht is daaraan binnen drie maanden gevolg te geven. Er kunnen
zich echter omstandigheden voordoen, waarin het niet wenselijk is deze bescheiden
te vernietigen. Daarom is in het tweede lid een uitzondering op het vernietigingsrecht
opgenomen. Op grond daarvan hoeft de hulpverlener geen bescheiden te vernietigen,
waarvan het 'redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang
is voor een ander dan de patient, alsmede voor zover het bepaalde bij of krachtens de
wet zich tegen vernietiging verzet'.
Het bewaren van gegevens kan bijvoorbeeld nodig zijn:

• in het belang van

de hulpverlener, wanneer een gerechtelijke procedure tegen
hem is aangespannen;
• in het belang van een nakomeling van de patient, ingeval deze een erfelijke ziekte
heeft;
• wanneer een wettelijke bewaartermijn nog niet is verstreken (vgl. art. 17, vierde

lid, Asbestbesluit).
In het belang van de volksgezondheid is het denkbaar dat de gegevens niet worden
vernietigd, maar in geanonimiseerde vorm bewaard blijven.

6.8 Recht op inzage en afschrift
art. 7:456
De hulpverlener verstrekt aan de patient desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage in en afschrift van de

De verstrekking blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het
belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander. De hulpverlener mag voor de
verstrekking van het afschrift een redelijke vergoeding in rekening brengen.
bescheiden, bedoeld in attikel 454.

In beginsel dient de hulpverlener aan de patient die dat wenst, zonder tussenkomst
van derden, inzage en afschrift te verstrekken van de bescheiden die hem over die

73

Art. 31 WPR kent in dit verband een recht op verwijdering van niet ter zake dienende of in strijd met
cen wettelijk voorschrift opgeslagen persoonsgegevens uit een persoonsregistratie. Verwijdering van
persoonsgegevens uit een persoonsregistratie impliceert niet tevens vernietiging van die gegevens, daar

zij alsdan op niet-systematisch toegankclijke wijze bewaard kunnen blijven. Zie § 5.84 in dit boek.
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patient ter beschikking staan. Er bestaat slechts dan uitzondering op deze regel.
Daarvan is sprake wanneer de persoonlijke levenssfeer van een ander daardoor zou
worden geschaad. Het belang van die derde moet dan wei een overwegend karakter
hebben.74

Anders dan de WPR heeft het BW betrekking op alle soorten van gegevensverzamelingen: al dan niet geautomatiseerd of systematisch aangelegd. Daardoor kan het
meer tijd kosten om in bepaalde niet-systematisch toegankelijke verzamelingen de
gegevens waarom is verzocht terug te vinden. Teneinde de patient daartegen toch
een zekere bescherming te bieden, is in art. 7:456 BW bepaald dat de inzage en
afschrift 'zo spoedig mogelijk' verstrekt dienen te worden. Volgens art. 29 WPR, dat
per definitie van toepassing is op geautomatiseerde en systematisch toegankeluke
gegevensbestanden, geldt hiervoor een periode van een maand. Een verzoek tot
inzage of afschrift dat op de WPR is gebaseerd, dient te worden gericht aan de
houder van de persoonsregistratie. In de gezondheidszorg zal de inzage meestal
verlopen via de hulpverlener die de betreffende gegevens heeft aangeleverd.7S Bij
algemene maatregel van bestuur is voorts bepaald dat voor het inwilligen van
verzoeken ex art. 29 WPR een vergoeding ten bedrage van fl. 10,= mag worden
gevraagd. Volgens de derde volzin van art. 7:456 BW mag de hulpverlener voor de
verstrekking van het afschrift (dus niet voor de inzage) een 'redelijke vergoeding'
vragen. Wat onder concrete omstandigheden in dit verband redelijk is, wordt bepaald
door de hulpverlener en is bij geschil uiteindelijk ter beoordeling van de rechter. Het
gewijzigde 'tientjesbesluit'76 biedt meer ruimte voor een 'redelijke vergoeding',
varierend tussen fl. 10,= en fl. 100,=.
Het recht op inzage en afschrift strekt zich niet uit tot de persoonlijke
werkaantekeningen van de hulpverlener, daar deze geen deel uitmaken van het
medisch dossier. De verzameling statussen en groene kaarten vallen in elk geval wei
onder het BW en daarmee ook onder art. 7:456 BW. Dit artikel geldt in principe ook
voor psychiatrische patienten, hoewel gelet op de geestestoestand van de patient,
daarbij mogelijk eerder noodzakelijke professionele begeleiding door de hulpverle-

ner bij de inzage nodig kan zijn.

6.9 Verstrekking van gegevens aan derden
art. 7:457
1. Onverminderd het in artikel 448, lid 3, tweede volzin, bepaalde draagt de hulpverlener zorg, dat aan
anderen dan de patient geen inlichtingen over de patient dan wel inzage in of afschrift van de bescheiden,
bedoeld in artikel 454, worden verstrekt dan met toestemming van de patient. Indien verstrekking

74 Vergelijk

de

uitspraak van het EHRM, van 7 juli 1989, in de zaak Gaskin, waarnaar ook wordt

verwezen in Kamerstukken /1, 1989-1990,21 561, nr. 3, p 18.

15 Kamerstukken II, 1989-1990, 21 561, nr. 3, p. 19. Onder 'hulpverlener' moet in dit verband de
behandelaar worden verstaan, welke niet noodzakelijkerwijs ook de wederpartij van de patient hoeft te
zijn. In de gevallen waarin de behandelaar in dienst is van de rechtspersoon/hulpverlener is het immers
de behandelaar om wordt
mogelijk dat het recht op inzage in de opgeslagen persoonsgegevens buiten
verwezenlijkt. Vgl. H.J.J. Leenen, a. w. 1994, p 223
76 Zie § 5.8.9 in dit boek.
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deze slechts voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet

wordt geschaad. De verstrekking kan geschieden zonder inachtneming van de beperkingen, bedoeld in de
voorgaande volzinnen, indien het bij of krachtens de wet bepaalde daartoe verplicht.
2. Onder anderen dan de patient zijn niet begrepen degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de
uitvoering van de behandelingsovereenkomst en degene die optreedt als vervanger van de hulpverlener,
voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hen in dat kader te verrichten werkzaamheden.
3. Daaronder zijn evenmin begrepen degenen wier toestemming ter zake van de uitvoering van de
behandelingsovereenkomst op grond van de artikelen 450 en 465 is vereist. Indien de hulpverlener door
inlichtingen over de patient dan wei inzage in of afschrift van de bescheiden te verstrekken niet geacht kan
worden de zorg van een goed hulpverlener in acht te nemen, laat hij zulks achterwege.

in beginsel mag de hulpverlener aan anderen dan de patient geen informatie over die
patient verstrekken noch inzage in of afschrift van de in diens medische dossier
opgenomen bescheiden. Dit is slechts onder bepaalde omstandigheden toegestaan:

• met toestemming van de patient of
• wanneer het bij of krachtens de wet bepaalde daartoe verplicht (bijvoorbeeld ex
art. 45, eerste lid, onder e, Ziekenfondswet" of op grond van de Wet bestrijding
infectieziekten en opsporing ziekteoorzaken78).
Heeft de patient toestemming daartoe verleend dan mogen blijkens de tweede volzin
van het eerste lid diens gegevens aan derden worden verstrekt voorzover daardoor
althans de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad. Deze
beperking geldt niet indien het bij of krachtens de wet bepaalde daartoe verplicht.
Vindt verstrekking plaats aan derden die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering
van de behandelingsovereenkomst (bijvoorbeeld aan dokters- of tandartsassistenten,
medebehandelaars, vervangers, dietisten, spelbegeleiders) dan heeft de hulpverlener
daarvoor geen toestemming van de patient nodig, mits dan slechts gegevens worden
verstrekt die noodzakelijk zijn voor de door deze derden in dat kader te verrichten
werkzaamheden.
Evenmin is de toestemming van de patient vereist wanneer informatie, inzage of
afschrift wordt verstrekt aan derden wier toestemming nodig is voor de uitvoering
van de behandelingsovereenkomst, zoals de ouder of voogd van een minderjarige,
curator, schriftelijk gemachtigde, echtgenoot of andere levensgezel (tenzij deze geen
informatie wenst te ontvangen) dan wel een ouder, kind, broer of zus (tenzij ook
deze geen prijs stelt op de informatie).79 De verplichting tot gegevensverstrekking

77 Verstrekking van gegevens ter controle op de naleving van

de overeenkomst tussen ziekenfonds en

hulpverlenende personen en instellingen.
18 Kamerstukken II, 1989-1990,21 561, nr. 3, p. 39.
79 Art. 7:457, derde lid, jo art 7:465 BW. Zie ook: Kamerstukken II, 1991-1992,21 561, nr. 1 1, p. 38.
J.H. Hubben stelt in zijn artikel De Wet BOPZ en de opgenomen patient, NJB 1994/7, p. 216: "(...)

tenzij de patient (curs. SN) dat niet wenst (...)". Deze stelling is vermoedelijk gebaseerd op het
voorontwerp van wet uit 1987, waarin art. 1653/, derde lid, luidde: "De hulpverlener kan evenwel
inlichtingen over de patient dan wei inzage in of afschrift van de bescheiden aan diens wettelijke
vertegenwoordiger verstrekken, tenzij de patient die minderjarig is en de leeftijd van twaalfjaren heeft
bereikt, daartegen bczwaar heeft geuit en in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van
zijn belangen ter zake."
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de hulpverlener - jegens deze derden
slechts worden nagekomen, wanneer dat verenigbaar is met de zorg van een goed
hulpverlener.
In uitzonderlijke situaties, zoals bij erfelijkheidsonderzoek en -advisering, kan het
voorkomen dat een patient geen toestemming geeft om gegevens aan familieleden te
verstrekken. In beginsel dient de hulpverlener deze wens van de patient te respecteren.so Wanneer zich daarentegen voor die familieleden onmiddellijke en evidente
risico's voordoen en er reele mogelijkheden zijn om deze af te wenden, dan kan de

mag - evenals andere verplichtingen van

hulpverlener zich in een dergelijke conflictsituatie van verschillende plichten toch
gedwongen achten de gegevens te verstrekken. Hij kan in zo'n geval een beroep
doen op overmacht (art. 40 WvSr en art. 6:75 BW). De schending van de geheimhoudingsplicht is dan niet strafbaar. Een beroep op overmacht zal echter slechts in
uitzonderingsgevallen kunnen slagen:'
In de WPR bevat art. 11 bepalingen ten aanzien van de derdenverstrekking. De
verstrekking aan derden van gegevens uit een persoonsregistratie is op grond
daarvan toegestaan wanneer dat voortvloeit uit het doel van de registratie, wordt
vereist volgens een wettelijk voorschrift of geschiedt met schriftelijke82 toestemming
van de geregistreerde. De gegevensverstrekking is uitdrukkelijk verboden, wanneer
die in strijd zou komen met een ambtelijke, beroepsmatige of wettelijke geheimhoudingsplicht.83

Op grond van art. 11 jo. art. 12 WPR kan de toestemming tot gegevensverstrekking
aan derden slechts schriftelijk worden gegeven. In art. 7:457 BW wordt een dergelijke vormeis niet gesteld, zodat in het geval van patientgegevens de toestemming voor
de verstrekking daarvan aan derden ook mondeling kan worden gegeven:4 Artikel
7:457 BW derogeert in dit geval aan art. 12 WPR.
Een ander verschil tussen de WPR en het BW in dit verband is te vinden in de
betekenis van het begrip 'derde'. In de WPR wordt daaronder verstaan: "een persoon
of instantie buiten de organisatie van de houder":S Toegepast op een ziekenhuis zou
dit betekenen dat eenieder die in dienst is van het ziekenhuis, niet als derde in de zin
van de WPR wordt beschouwd en dat aldus vrij verkeer van patientgegevens binnen
het ziekenhuis toegestaan zou zijn. In het kader van een behandelingsovereenkomst
dient onder 'derde' daarentegen ieder ander dan de hulpverlener of de patient te
worden verstaan. Dit vloeit mede voort uit het individuele karakter van het medisch
beroepsgeheim, dat immers een geheim is dat gedeeld wordt tussen de hulpverlener
en de patient. In de bepalingen betreffende de geneeskundige-behandelingsovereenkomst in het BW komt het begrip 'derde' overigens nergens voor. Het BW spreekt
consequent over de verstrekking van gegevens aan 'anderen dan de patient'. Daaronder worden vervolgens niet begrepen: degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de

80 Kamerstukken H, 1989-1990,21 561, nr. 3, p. 40.
81 Kamerstukken /1, 1990-1991,21 561, nr. 6, p. 64.
82 Zie art. 12 WPR.
83 Art. 11, derde lid, WPR.
84 Kamerstukken U, 1989-1990,21 561, nr. 3, p. 39.

85 Art. 1 WPR.
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uitvoering van de behandelingsovereenkomst en degene die handelt als vervanger
van de hulpverlener.16 De EU-privacyrichtlijn sluit mijns inziens meer aan bij het
derde-begrip uit de WGBO dan bij het derde-begrip uit de WPR„ aangezien daaronder in beginsel ook personen binnen de organisatie van de voor de verwerking
87
verantwoordelijk vallen.
Ook ten aanzien van de verstrekking aan derden van gegevens van minderjarigen
bevat het BW een verschil ten opzichte van de WPR. 1n het geval de geregistreerde
minderjarig is en nog geen zestien jaar, is voor de verstrekking van diens gegevens
aan derden de toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger vereist. Op grond
van art. 7:457 jo 7:465 , tweede lid, BW geldt dat voor het verstrekken van patientgegevens aan derden de toestemming van de minderjarige patient zelf is vereist indien
hij de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt en in staat kan worden geacht tot een
redelijke waardering van zijn belangen ter zake. Wanneer aldus gegevens uit een
persoonsregistratie aan derden worden verstrekt omtrent een patient die de leeftijd
van twaalf maar nog niet die van zestien jaar heeft bereikt en in staat kan worden
geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, derogeert het BW aan
art. 11, vierde lid, WPR.ss

6.10 Verstrekking van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek
art. 7:458
1. In afwijking van het bepaalde in artikel 457 lid 1 kunnen zonder toestemming van de patient ten behoeve

van statistiek of wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de volksgezondheid aan ecn ander
desgevraagd inlichtingen over de patient of inzage in de bescheiden, bedoeld in artikel 454, worden
verstrekt indien:
a het vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk is en met betrekking tot de uitvoering van het
onderzoek is voorzien in zodanige waarborgen, dat de persoonlijke levenssfeer van de patient niet
onevenredig wordt geschaad, of
b. het vragen van toestemming, gelet op de aard en het doel van het onderzoek, in redelijkheid niet kan
worden verlangd en de hulpverlener zorg heeft gedragen dat de gegevens in zodanige vorm worden
verstrekt dat herleiding tot individuele natuurlijke personen redelijkerwijs wordt voorkomen
2. Verstrekking overeenkomstig lid 1 is slechts mogelijk indien:
a. het onderzoek een algemeen belang dient,
b. het onderzoek niet zonder dc desbetreffende gegevens kan worden uitgevoerd, en
c voor zover de betrokken patient tegen een verstrekking niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt.
3. Bij een verstrekking overeenkomstig lid 1 wordt daarvan aantekening gehouden in het dossier.

Met het oog op een te bereiken evenwicht tussen het belang van de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer en dat van het medisch-wetenschappelijk onderzoek, is
in art. 7:458 BW een uitzondering op de in art. 7:457 BW geregelde bescherming
van patientgegevens opgenomen. Deze bepaling is in een relatief laat stadium van
het wetgevingsproces tot stand gekomen,s, nadat met name medische wetenschappers

86 Art. 7:457, tweede lid.
87 Zie art. 2, onder f.
88 Kamerstukken 11, 1989-1990,21 561, nr. 3, p. 38-39
89 Te weten in de Vierde Nota van Wijziging, Kamerstukken II.

1993-1994,21 561, nr. 20.
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en epidemiologen kritiek op een eerdere versie hadden geuitw en vervolgens overleg
is gevoerd met de Raad voor Gezondheidsonderzoek en de Registratiekamer.
Hiernaast bestaat een gedragscode Gezondheidsonderzoek, waarin is gestreefd naar
een evenwicht tussen de vereisten van medisch-wetenschappelijk onderzoek enerzijds en van privacybescherming anderzods."
Artikel 7:458 BW bevat een regeling voor de omgang met herleidbare gegevens, die
in afwijking van de zwijgplicht zonder toestemming van de patient ten behoeve van
statistiek of wetenschappelijk onderzoek aan een ander desgevraagd mogen worden

verstrekt. Vindt verstrekking plaats van gegevens die niet (meer) tot individuele
personen herleidbaar zijn, dan is uiteraard geen toestemming vereist.92 Hierbij moet
evenwel de kanttekening worden gemaakt dat met het voortschrijden van de techniek, ook de mogelijkheden om geanonimiseerde gegevens tot individuele personen
te herleiden zijn toegenomen. In gevallen waarin geanonimiseerde gegevens worden
verstrekt kan bovendien de groepsprivacy in het geding zijn. Daaronder verstaat men
de bescherming van groepen van geregistreerden tegen mogelijke gevolgen voortvloeiend uit de verwerking van geaggregeerde anonieme gegevens bij analyses voor
beleidsdoeleinden. Het belang daarvan is bijvoorbeeld gelegen in de vertrouwelijke
aard van de gegevens of in een mogelijk stigmatiserend effect van openbaarmaking. 94
Het BW noch de WPR beschermt deze vorm van privacy. Wel kan bijvoorbeeld
bescherming worden gevonden bij de onrechtmatige daad in verband met de antidiscriminatiebepaling van art. 1 van de Grondwet. Deze mogelijkheid kan bestaan
wanneer op grond van beschikbare persoonsgegevens nadelige beslissingen worden
genomen ten aanzien van een bepaalde groep van personen.
De alhier opgenomen uitzondering op het toestemmingsvereiste houdt in dat voor de
verstrekking van tot de patient herleidbare persoonsgegevens ten behoeve van
statistisch of ander wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de volksgezondheid, geen toestemming van die patient hoeft te worden gevraagd, wanneer tenminste
66n van de volgende situaties zich voordoet:

90 Zie bijvoorbeeld J.P Vandenbroucke, Wetenschappelijk onderzoek en privacy: het belang van
zorgvuldige afweging. Ned Tijdschr Geneeskd 1991; 135, nr. 23, pp. 1023-1025; R.W.M. Giard, F.T
Bosman, Wordt klinisch wetenschappelijk onderzoek onwettig? Ned Tudschr Geneeskd 1991; 135, nr.
23, pp. 1025-1027; G Brutel de la Riviere, R.W.M. Giard, De meerwaarde van medische diagnostiek;
juridische belemmeringen van klinisch wetenschappelijk onderzoek. Ned Tjdschr Geneeskd 1991;
135,nt. 13, pp. 1049-1054, H.\Iu\jsje, Mens, erger je niet. Privacybescherming en wetenschappelijk
ondenoek 's-Gravenhage 1992, in het bijzonder pp. 58 e.v.; Privacyregeling zou gezondheidsonderzoek onmogelijk maken. NRC-Hande/sb/ad 22 januari 1994, p. 7.
91 Stichting Fcderatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen in Nederland (FMWV) en Raad
voor Gezondheidsonderzoek, Goed Gedrag Den Haag, oktober 1995 (2e ongewijzigde druk).
92 De persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen is dan immers niet in gevaar. Zie ook Kamerstukken
/4 1990-1991,21 561, nr. 6, p 66 en H.D.C. Roscarn Abbing, Wetenschappelijk onderzoek, medische
persoonsgegevens en privacybescherming Privacy en Registratie 1992/1, p 11.
93 Kamerstukken II, 1991-1992,21 561, nr. l i, p. 45-46.
94 Vergelijk A. Donker, Privacy goed geregeld Signet 1994, nr. 3, p. 7-10.
95 Vergelijk P.W.C. Akkermans, Artikel 1, in: Akkermans/Koekkoek, De Grondwet. Zwolle 1992, p. 45
e.v.
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1. het vragen van toestemming is in redelijkheid niet mogelijk en met betrekking tot
de uitvoering van het onderzoek is voorzien in zodanige waarborgen, dat de
persoonlijke levenssfeer van de patient niet onevenredig wordt geschaad;
2. het vragen van toestemming kan, gelet op de aard en het doel van het onderzoek,
in redelijkheid niet worden verlangd en de hulpverlener heeft er zorg voor
gedragen dat de gegevens in zodanige vorm worden verstrekt dat herleiding tot
96
individuele natuurlijke personen redelijkerwijs wordt voorkomen.

De bepalingen in art. 7:458 BW krijgen derhalve pas betekenis wanneer (1) uit de
geanonimiseerde, eventueel gecodeerde gegevens redelijkerwijs herkenning mogelijk
is of (2) de hulpverlener geanonimiseerde gegevens, alsmede de mogelijkheden om
deze gegevens tot individuele natuurlijke personen te herleiden (en daarmee de
herleidbaarheid) uit handen geeft.97
Niettemin blijft in het onderhavige artikel het beginsel voorop staan dat bij verstrekking van persoonsgegevens toestemming moet zijn gevraagd aan de patient. De
onder (1) genoemde uitzondering ziet op situaties waarin het vragen om toestemming
in redelijkheid niet mogelijk is op gronden gelegen in de persoon wiens gegevens het
betreft. Daarbij kan worden gedacht aan situaties waarin de gegevens een patient
zodanig bezwaren, dat het benaderen van deze patienten met een verzoek om
toestemming onkies zou kunnen zijn. Ook wanneer patienten niet meer bereikbaar
zijn (door verhuizing of overlijden e.d.) of wanneer het vragen van toestemming een
ernstige psychische belasting van de patient of ex-patient zou kunnen betekenen is
98
het vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk te achten.
De onder (2) genoemde uitzondering heeft anders dan die onder (1) genoemd betrekking op omstandigheden die zijn gelegen in de aard van het onderzoek.
Hoewel bepaalde onderzoeken geen direct herleidbare gegevens behoeven, bestaat
soms wel de behoefte aan een mogelijkheid om nadere gegevens te verkrijgen
omtrent een patient. Onder de hier genoemde uitzonderingsbepaling geldt dat de
toestemming niet gevraagd hoeft te worden wanneer er anderszins gelijkwaardige
waarborgen zijn getroffen die ertoe strekken dat met betrekking tot de in beginsel
redelijkerwijs weI herleidbare gegevens geen daadwerkelijke herleiding zal plaatsvinden.99 Deze waarborgen dienen ten minste tot gevolg te hebben dat de individuele
onderzoeker of het onderzoeksinstituut, behalve over de geanonimiseerde of gecodeerde gegevens, niet tevens beschikt over de gegevens die dienen om rechtstreeks
tot daadwerkelijke herleiding over te gaan. 100
Voorts gelden voor beide in art. 7:458, eerste lid, BW genoemde situaties dat aan de
volgende eisen cumulatief moet zijn voldaan:

96 Art. 7:458, eerste lid, BW.
97 Aldus de toelichting op de vierde nota van wijziging: Kamerstukken

11,

1993-1994,21 561, nr. 20, p.

3.

98 Kamerstukken 11, 1992-1993,21 561, nr. 15, pp. 34-35.
99 Kamerstukken H, 1993-1994,21 561, nr. 20, p. 3
100 Idcm, p. 4. Aldus is met deze regeling tegemoetgekomen aan de bezwaren van de Registratiekamer
met betrekking tot de psychiatrische casusregisters in Drente. Zie § 4.5.
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1. het onderzoek dient een algemeen belang;
2. het onderzoek kan niet zonder de desbetreffende gegevens worden uitgevoerd en
3. de betrokken patient heeft tegen een verstrekking niet uitdrukkelijk bezwaar gemaakt. 101

Het onderzoek wordt geacht een algemeen belang te dienen, wanneer het doel ervan
is gericht op de bevordering of bescherming van de volksgezondheid.102 Het dient in

redelijke mate waarschijnlijk te zijn dat een groep van enige omvang daarbij een
aanzienlijk voordeel kan hebben. Een voorbeeld van zo'n groep wordt gevormd door
de DES-baby's.'01 De bepaling dat het onderzoek een algemeen belang heeft te
dienen, blijft naar mijn mening te vaag. lets meer concreet stelt de gedragscode
Gezondheidsonderzoek dat uit een door een wetenschappelijke commissie of door
een medisch-ethische commissie goedgekeurd onderzoeksprotocol dient te blijken
dat het onderzoek naar wetenschappelijke maatstaven zinvol en deugdelijk is. 104
Deze voorwaarde brengt met zich mee, zo blijkt uit de toelichting in de gedragscode,
dat de onderzoeker het wetenschappelijke belang van het onderzoek zal moeten
onderbouwen, waarna deze aan een onafhankelijke toetsing wordt onderworpen.
De term 'desbetreffende gegevens' in art. 7:458, tweede lid, onder b, BW verwijst,
afhankelijk van de vraag welke van de beide alternatieven van het eerste lid van
toepassing is, naar hetzij persoonsgegevens welke rechtstreeks zijn gekoppeld aan
naam, hetzij geanonimiseerde, doch mogelijk desondanks herleidbare
gegevens:05 De voorwaarde dat het onderzoek niet zonder die desbetreffende
gegevens kan worden uitgevoerd, brengt met zich mee dat men zich dient af te
vragen of het beoogde onderzoeksresultaat niet ook op een andere wijze, die minder
belastend is voor de privacy van de patient, kan worden bereikt.'06 Zowel de onderzoeker als de hulpverlener zullen zich die vraag dienen te stellen, daar in dit verband
een

immers de zwijgplicht aan de orde is.

Als aanvullende cumulatieve eis is het recht van de patient opgenomen om bezwaar
te maken tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor wetenschappelijk
onderzoek en statistiek. In het verlengde daarvan moeten maatregelen worden
getroffen die ertoe strekken de belanghebbenden, afhankelijk van de meer concrete
onderzoeksdoeleinden waarvoor de gegevens plegen te worden verstrekt, naar
behoren in kennis te stellen van de mogelijkheid een zodanig bezwaar aan te
tekenen. 107

101 Art. 7:458, tweede lid, BW.
102 Kamerstukken H, 1991-1992,21 561, nr. 11, p. 47.
103 Zie H.D.C. Roscarn Abbing, Privacybescherming, medische (persoons) gegevens en wetenschappelijk
onderzoek. Maastricht 1988, p. 110. Dit is tevens een voorbeeld van observationeel wetenschappelijk
(epidemiologisch) onderzoek. Zie J.W.W. Coebergh, Observationeel wetenschappelijk onderzoek en
wetgeving. Medisch Conmct 1994, nr. 25, pp. 835-837.
104 Art. 6.2, onder b en c.
105 Kamerstukken Ii, 1993-1994,21 561, nr. 20, p. 4.
106 H.D.C. Roscam Abbing, a w. 1988, p. 112.
107 Kamerstukken II, 1993-1994,21 561, nr. 20, p. 4-5.
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Voor het kunnen verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek onder het
regime van de WGBO, bevat art. IV WGBO de overgangsbepaling dat de bescheiden (c.q. persoonsgegevens, SN) als bedoeld in art. 7:454, welke voorhanden zijn op
het tijdstip van inwerkingtreding van de WGBO, vanaf dat tijdstip nog tien jaren
bewaard mogen blijven, tenzij de patient om vernietiging heeft verzocht ex art. 7:455
BW. Zouden deze gegevens verwijderd en, bij gebrek aan een andere bestemming,
vernietigd worden, dan zouden zij niet langer voor wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden kunnen worden gebruikt. Persoonsgegevens mogen immers op grond van
art. 5 WPR slechts in een persoonsregistratie bewaard worden, wanneer deze in
overeenstemming zijn met het doel waarvoor de registratie is aangelegd. Alvorens
tot vernietiging wordt overgegaan kan het doel van de registratie evenwel nog
worden gewijzigd. Voorzover de gegevens rechtmatig zijn verkregen, kunnen zij
vervolgens worden bewaard, zolang dat door het nieuwe doel wordt gerechtvaardigd.
De doelwijziging moet dan wei in overeenstemming zijn met het oorspronkelijke

doel.' Verstrekking voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de
volksgezondheid of statistiek overeenkomstig de criteria van art. 7:458 BW, kan als
een zodanig verenigbaar gebruik worden beschouwd. Deze mogelijkheid is uitdrukkelijk opgenomen teneinde wetenschappelijke onderzoekers in staat te stellen zich
109
op de nieuwe regelingen voor te bereiden.

Vergelijking met de WPR leert dat ook art. 11 WPR een bepaling bevat inzake de

verstrekking van gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek.
Verstrekking daarvan is toegestaan, mits art. 11, derde lid, WPR (het beroepsgeheim) zich daar niet tegen verzet en wanneer bovendien het initiatief daartoe uitgaat
van de ontvanger van de gegevens en de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerden daardoor niet onevenredig wordt geschaad. In de Memorie van Toelichting
bij dit artikel wordt aanbevolen om in twijfelgevallen de toestemming van de
geregistreerden te vragen, indien dat praktisch doenlijk is."0 Ook in de WPR wordt
als hoofdregel uitgegaan van de toestemming van geregistreerden, hoewel eveneens
wordt gesteld dat het vragen van toestemming aan alle betrokken geregistreerden in
bepaalde gevallen onmogelijk of uitermate onpraktisch kan zijn."' Het antwoord op
de vraag wanneer van onevenredige schade sprake is, hangt af van de aard van de
gegevens en de mogelijkheden om op andere wijze in de informatiebehoefte te
voorzien. In de regel zullen de resultaten van wetenschappelijk onderzoek niet tot
individuele personen herleidbaar zijn, waardoor in het algemeen weinig bezwaren
112
tegen gegevensverstrekking hoeft te bestaan.
Tijdens de parlementaire behandeling is in reactie op vragen over de handhaving van
deze normen voorts gewezen op de gedragscode, ontwikkeld door de Raad voor
Gezondheidsonderzoek en de Stichting Federatie van Medisch Wetenschappelijke

108 Deze mogelijkheid bestaat conform art. 9 van de OESO-privacyrichtlijn. Zie Explanatory Memorandum, p. 30.
109 Kamerstukken 1/, 1993-1994,21 561, nr. 20, p. 5.
110 Kamersmkken 11, 1984-1985,19 095, nrs. 1-3, p. 40.
111 Kamerstukken II, 1986-1987,19 095, nr. 6, p. 52.
112 Kamerstukken li, 1986-1987,19095, nr. 6, p. 52.
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Verenigingen in Nederland (FMWV).113 In eerste instantie is, aldus de regering, de
houder van de betreffende persoonsgegevens degene die de normen interpreteert
tegen de achtergrond van zijn beroepsethiek en eventuele in een gedragscode nader
geformuleerde normen. Deze normen zijn intussen nader uitgewerkt in de genoemde
gedragscode. De gedragscode voorziet, zoals gezegd, tevens in een onafhankelijke
toetsing waarin ook wordt beoordeeld of aan de voorwaarden voor gegevensverstrekking is voldaan. Uiteindelijk zal, in het geval van een conflict, de rechter toetsen
in hoeverre de houder van de persoonsgegevens, alle belangen afwegend, binnen de
grenzen van de wet heeft gehandeld.
Zowel uit art. 7:458 BW als uit art. 11 WPR vloeit een bevoegdheid tot gegevensverstrekking voort en geen verplichting.1" Het is derhalve de behandelend arts die
bepaalt of aan de voorwaarden voor gegevensverstrekking ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek is voldaan en of hij vervolgens op basis daarvan aan de
onderzoeker de door hem gevraagde gegevens kan verstrekken.
De beide artikelen hebben betrekking op de verstrekking van gegevens ten behoeve
van het verrichten van wetenschappelijk onderzoek door een ander dan de hulpverlener. Een andere situatie is die, waarin het de hulpverlener zelf is die de gegevens
waarover hij beschikt wenst te gebruiken voor eigen wetenschappelijk onderzoek.
Hoewel de gegevens alsdan worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor zij
oorspronkelijk zijn verzameld, is een dergelijk 'eigen gebruik', aldus de regering, ex
art. 6 WPR - in aansluiting op art. 5 Verdrag van Straatsburg - verenigbaar te achten
met het doel van de registratie.'16 De hulpverlener hoeft voor een dergelijk gebruik
dus geen toestemming aan zijn patienten te vragen. Mijns inziens rekt men het begrip
'verenigbaar met het doel van de registratie' hierdoor te veel op. De patient verliest
daardoor al snel de transparantie inzake het gebruik dat van diens persoonsgegevens
wordt gemaakt, welke gegevens hij heeft afgestaan of welke anderszins zijn verkregen in het kader van een medische behandeling. Bovendien is het toestaan van een
dergelijk 'eigen gebruik' in zijn algemeenheid mijns inziens in strijd met Aanbeveling R(83)10 ter bescherming van persoonsgegevens gebruikt voor wetenschappelijk
onderzoek en statistiek. 116

113 Stichting Federatie van Medisch

Wetenschappelijke Verenigingen in Nederland en Raad voor

Gezondheidsonderzoek, Goed Gedrag Den Haag, 1995 (2e ongewijzigde druk). Op de betekenis
dam-van is reeds gewezen in Kamerstukken I/, 1992-1993,21 561, nr. 15, p. 36.
114 Kamerstukken 11, 1986-1987,19 095, nr. 6, p. 51. Zie ook H.D.C. Roscam Abbing, a. w. 1992, p. 14,
115 Kamerstukken II, 1990-1991,21 561, nr. 6, p. 42.
116 Zie punt 4.3 van Aanbeveling no. R(83)10 van het Comite van Ministers van de Raad van Europa:
"Both public and private bodies should have the right to use for their own research purposes the
personal data which they hold for administrative purposes." Het eigen onderzoek is dus slechts
toegestaan met gegevens welke zijn opgenomen voor administratieve en niet voor medische doeleinden.

MEDISCHE INFORMATIONELE PRIVACY IN HET BW

245

6.11 Aansprakelijkheid van het ziekenhuis
art. 7:462
1. Indien ter uitvocring van een behandelingsovereenkomst verrichtingen plaatsvinden in een ziekenhuis dat

bij die overeenkomst geen partij is, is het ziekenhuis voor een tekortkoming daarbij mede aansprakelijk, als
ware het zelf bij de overeenkomst partij.
2. Onder ziekenhuis als bedoeld in lid 1 worden verstaan een voor de toepassing van de Ziekenfondswet of
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten als ziekenhuis, verpleeginrichting of zwakzinnigeninrichting
erkende of aangewezen instelling of afdeling daarvan, cen academisch ziekenhuis, een abortuskliniek in de
zin van de Wet afbreking zwangerschap alsmede een tandheelkundige inrichting in de zin van de Wet
tandheelkundige inrichtingen 1986.

Artikel 7:462 BW stelt het ziekenhuis, verpleeghuis, zwakzinnigeninrichting,
academisch ziekenhuis, abortuskliniek en de tandheelkundige inrichting mede
aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van een behandelingsovereenkomst, voorzover de verrichtingen of het nalaten daarvan binnen de instelling zijn
uitgevoerd of uitgevoerd hadden moeten worden. Uit de tussen hulpverlener en
patient gesloten behandelingsovereenkomst vloeien voor de instelling geen 'primaire' verplichtingen, zoals de inlichtingenplicht, de plicht tot dossiervorming en de
plicht tot het verstrekken van inzage en afschrift, ten aanzien van die patient voort.
Wel is de instelling mede aansprakelijk indien de hulpverlener in dit opzicht tekortschiet. 117

Het doel van deze bepaling is vooral te voorzien in een 'centraal adres' ten behoeve
van de patient, die zijn schade wit verhalen.118 De patient hoeft aldus niet de soms
ondoorzichtige verhoudingen binnen een instelling uit te pluizen teneinde vast te
kunnen stellen wie jegens hem aansprakelijk is of zijn. In plaats daarvan hoeft hij
zich slechts te wenden tot de betreffende instelling.
Ook naar geldend recht is een ziekenhuis in veel gevallen reeds hoofdelijk aansprakelijk voor medische beroepsfouten op grond van art. 6:102 BW: 19 Het is daarbij
niet van belang of de hulpverlener die de fout beging wel of niet in dienstbetrekking
is van die instelling. Dit laat onverlet het bestaan van het regresrecht tussen hulpverlener en instelling. De aansprakelijkheid geldt niet alleen op grond van art. 6:162
BW en 6:170 BW (ondergeschikten), maar ook voor gedragingen van anderen dan
ondergeschikten als bijvoorbeeld bedoeld in art. 6:171 BW.120
Via art. 7:462 BW is de instelling aansprakelijk "als ware het zelf bij de overeenkomst partij". Dit is met name van betekenis voor de aansprakelijkheid voor bij de
behandeling gebruikte zaken, zoals apparatuur. De instelling is derhalve mede
contractueel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van gebrek-

1 11 Kamerstukken II, 1989-1990,21 561, nr. 3, p. 45. Zie over de civietrechtelijke aansprakelijkheid voor
fouten van hulpverleners ook: J. Legemaate, Ferantwoordingsp/icht en aansprakele'kheid in de
gezondheidszorg. Zwolle

1996 (Studiepockets privaatrecht 52),

p.

33-54.

118 Kamerstukken 14 1989-1990,21 561, nr. 3, p. 43.
119 Kamerstukken /4 1989-1990,21 561, nr. 3, p. 43.
120 Vgl. Rb. 's-Gravenhage, 16 juni 1994, KG 1994, 244. Zie ook J.A.M. Strens-Meulemeester, Past de
Wgbo in het systeem van het algemeen vermogensrecht? Neder/ands Tqcischri# voor burger/ilk recht
1995/4 , pp. 85-93.

246

HOOFDSTUK 6

kige zaken, tenzij dit onredelijk zou zijn.m Een houder kan zich dus niet beroepen
op het ontbreken van schuld, bijvoorbeeld omdat de 'schuld bij de computer' zou
liggen, tenzij de schade is veroorzaakt door een gebrekkig product als bedoeld in art.
6:185 e.v. BW.122

Op grond van art. 7:463 BW kan een hulpverlener of een instelling die ex art. 7:462
mede aansprakelijk is, de aansprakelijkheid niet beperken of uitsluiten. Ook naar
huidig recht zal overigens in de meeste gevallen geen beroep op een in het kader van
een geneeskundige behandeling overeengekomen exoneratie-clausule kunnen
worden gedaan, mede gelet op de overwichtspositie van beroepsbeoefenaren en
123
instellingen.
ls een medisch dossier als een persoonsregistratie in de zin van de WPR aan te
merken, dan is sprake van samenloop met de aansprakelijkheidsregels van de
WPR124. Op grond van art. 9 WPR is de houder van een persoonsregistratie 125
aansprakelijk voor materiele en immateriele schade die voortvloeit uit het niet
naleven van de bij ofkrachtens de WPR geldende voorschriften ter bescherming van
de belangen van de geregistreerde ofte registreren personen. Deze aansprakelijkheid
wordt als risico-aansprakelijkheid aangemerkt:26 Dit houdt in dat de houder van een
persoonsregistratie aansprakelijk is, ook al heeft niet de houder zelf gehandeld, maar
de bewerker. Ook in een dergelijk geval hoeft de geregistreerde zich niet te verdiepen in de bestaande verhouding tussen de houder en degene die de schade feitelijk
heeft veroorzaakt. Er is derhalve ook in de WPR in zekere zin sprake van een
centrale aansprakelijkheid, te weten die van de houder. Overigens blijkt in de
praktijk die weg naar de houder niet altijd even gemakkelijk te vinden voor de
geregistreerde.127 Op grond van art. 7:462 BW is het voor de aansprakelijkheid van
een instelling niet van belang of een hulpverlener in dienst is van die instelling of
niet. De benadeelde patient zal in elk geval de instelling contractueel - op grond van
de bestaande behandelingsovereenkomst - kunnen aanspreken. Deze mogelijkheid
bestaat zelfs wanneer niet die instelling houder is van een persoonsregistratie, maar

121 Art. 6:77 BW.
122 Kamerstukken 11, 1986-1987,19095, nr. 6, p. 39.
123 Kamerstukken 11, 1989-1990, 21 561, nr. 3, p. 46. Zie ook het arrest Saladin-HBU, HR 19 mei 1967,
NJ 1967/261.
124 Bij samenloop kunnen de buitencontractuele bepalingen van de WPR doorwerken in de contractuele
relatie die bestaat op grond van het BW, voor zover deze niet contrair zijn aan de contractuele regels.
Zie over samenloop van verbintenissen: H.C.F. Schoordijk, Het algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht naar het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Deventer 1919, p. 44 e.v.
125 Dit kan in de gezondheidszorg bijvoorbeeld de individuele beroepsbeoefenaar zijn of de directie van
een instelling.
126 Kamerstukken il, 1986-1987,19095, nr. 6, p. 49.
\17 V g\. bijvoorbetid J.E.1. Prins e.a., In het licht van de Wet persoonsregistraties: zon, maan of ster?
Alphen aan den Rijn 1995, pp. 286 en 373 alwaar blijkt dat slechts weinig geregistreerden weten waar
zij moeten zijn om inzage in de eigen gegevens te krijgen.
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een hulpverlener die met die instelling een zogeheten arts-out-contract heeft
128
gesloten.

6.12 Gebruik van lichaamsmateriaal
art. 7:467
1. Van het lichaam afgescheiden anonieme stoffen en delen kunnen worden gebruikt voor medisch
statistisch of ander medisch wetenschappelijk onderzoek voor zover de patient van wie het lichaamsmateriaal afkomstig is, geen bezwaar heeft gemaakt tegen zodanig onderzoek en het onderzoek met de vereiste
zorgvuldigheid wordt verricht.
2. Onder onderzock met van het lichaam afgescheiden anonieme stoffen en delen wordt verstaan onderzoek
waarbij is gewaarborgd dat het bij het onderzoek te gebruiken lichaamsmateriaal en de daaruit te verkrijgen
gegevens niet tot de persoon herleidbaar zijn.

"

Lichaamsstoffen zijn dragers van persoonsgegevens. Als zodanig vallen zij onder
de bescherming van art. 10 van de Grondwet dat de eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer waarborgt".129 In art. 7:467 BW wordt een regeling getroffen ter zake
van het gebruik van van het lichaam afgescheiden anonieme stoffen en delen voor
medisch statistisch of ander medisch-wetenschappelijk onderzoek. Daarbij mag het
lichaamsmateriaal en de daaruit te verkrijgen gegevens niet tot personen herleidbaar
130

Zij n.

Omdat het in dit geval gaat om gegevens die uit Iichaamsmateriaal worden afgeleid,
is ook art. 11 Gw in het geding, waardoor het recht op onaantastbaarheid van het
lichaam slechts bij of krachtens de wet kan worden beperkt. Dit grondwetsartikel kan
men vanuit verschillende visies interpreteren. 11' In de fundamentele of absolute visie
omvat art. 11 Gw mede het beschikkingsrecht over afgestaan (anoniem) lichaamsmateriaal. Elk gebruik dat daarvan zonder toestemming wordt gemaakt, is als
onrechtmatig of als wanprestatie te beschouwen. Volgens de functionele of relatieve
visie is art. 11 Gw niet van toepassing op handelingen die niet rechtstreeks het
geestelijke of lichamelijke functioneren beinvloeden. Derhalve is in deze opvatting
geen uitdrukkelijke toestemming vereist voor het verrichten van medisch-weten-

128 De arts heeft in zo'n geval een toelatingscontract met het ziekenhuis gesloten, waardoor hij evenwel
niet in loondienst is, maar zel fstandig en onafhankelijk zijn praktijk in het ziekenhuis uitvoert. Zie M.
Rietveld, Patient en ziekenhuis. Ars Aequi (Gezondheidsrecht. De rechten van de patient) 1976, p. 579.
Overigens wordt steeds vaker uitgegaan van een organisatorische inbedding van medisch specialisten
in de ziekenhuisorganisatie. Zie J.H. Hubben, De relatie ziekenhuis-medisch specialist vanuit

gezondhcidsrechtelijk perspectief Medisch Contact 1996, nr. 5 (2 februari 1996), pp. 149-151. De
Commissie Modernisering Curatieve Zorg (Commissie Biesheuvel) geeft in het kader van de integratie
van de medische specialisten in het ziekenhuisbedrijf twee varianten aan voor de juridische relatie
tussen de specialist en het ziekenhuis: een arbeidsovereenkomst, waardoor sprake is van een dienstverband en een zelfstandige overcenkomst, waardoor de specialist formeel zelfstandig blijft en met het
ziekenhuisbedrijf afspraken worden gemaakt via een zorgverleningsovereenkomst. Zie W.H.K.
Dijksterhuis, L.J.S. Wever, Jaarboek Gezondheidszorg 1996. Houten 1996, p. 3-8 e.v.
119 Kamerstukken II, 1989-1990,21 561, nr. 3, p. 50. Zie over lichaamsmateriaal als drager van persoonsinformatie: J.K.M. Gevers, Beschikken over cellen en weefsels. Deventer 1990, pp. 12-15.
130 Art. 7:467, tweede lid, BW.
131 Zie ook: H. Vuijsje, a.w. 1992, p. 61.
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132
schappelijk anoniem onderzoek van beschikbaar gekomen lichaamsstoffen.
Niettemin kan men ook in de functionele of relatieve visie tot de conclusie komen
dat naar de aard van de behandelingsovereenkomst,n' uit de gewoonte of de eisen
van de redelijkheid en billijkheid voortvloeit, dat met toestemming afgenomen
lichaamsmateriaal niet voor medisch-wetenschappelijk anoniem onderzoek mag
worden gebruikt, tenzij de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft
gegeven.114 Omdat derhalve verschil van mening kan bestaan, wordt met art. 7:467
BW getracht rechtsonzekerheid te voorkomen:ls Het bestaan van deze onzekerheid
is - met de destijds bestaande twijfel aan het nut van een dergelijk onderzoek - dan
van de factoren geweest die ertoe leidden dat een grootschalig onderzoek naar de
verbreiding van het AIDS-virus HIV - waarbij op grote schaal anonieme bloedmon136
sters zouden worden onderzocht - geen doorgang vond.
Artikel 7:467 BW heeft slechts betrekking op medisch-statistisch of ander medischwetenschappelijk onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van van het lichaam
afgescheiden anonieme stoffen en delen. De bepaling omvat dus niet het onderzoek
met direct of indirect herleidbaar lichaamsmateriaal. Daarover is in 1994 een rapport
verschenen van de Gezondheidsraad.07 Nu zijn de technische mogelijkheden
dusdan ig in ontwikkeling, dat thans niet herleidbaar lichaamsmateriaal in de toekomst mogelijk weI tot individuele personen is terug te voeren. De regering is zich
van deze ontwikkeling bewust.'18 De in art. 7:467 BW bedoelde anonimisering dient
daarom in overeenstemming te zijn met de heersende wetenschappelijke opvattingen.
Geldt voor het verstrekken van herleidbare medische gegevens in beginsel het
toestemmingsvereiste (art. 7:457 BW), voor het gebruik van van het lichaam
afgescheiden anonieme stoffen en delen geldt een 'geen-bezwaarsysteem'. Wanneer
deze stoffen en delen niet herleidbaar zijn, mogen zij voor medisch-statistisch of
ander medisch-wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, voor zover de patient
daartegen geen bezwaar heeft gemaakt. Door publiekgerichte voorlichting hoopt de
regering te bereiken, dat een ieder zich in alle rust, zonder dat van een concrete
behandelingssituatie sprake hoeft te zijn, bezint op de vraag of men bezwaar zou
hebben tegen eventueel gebruik van het eigen, zij het geanonimiseerd, lichaamsmateriaal voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. Aldus kan men een antwoord op die
vraag furmuleren, zonder daarbij onder druk van een bedreigende geneeskundige
situatie te staan. Heeft men daar bezwaar tegen, dan kan men in een behandelingssituatie dit bezwaar ook tijdig naar voren brengen.139 Men kan zich afvragen of het
werkelijk niet mogelijk is een standaardprocedure te ontwerpen, waardoor bij de

132 H. Vuijsje, a. w 1992, p. 62.
133 Hoewel het medisch wetenschappelijk onderzoek van overgebleven lichaamsmateriaal niet onder de
begripsomschrijving van handelingen op het gebied van de geneeskunst valt.

134 Kamerstukken II, 1992-1993,21 561, nr 15, p. 40.
135 Kamerstukken Il, 1992-1993,21 561, nr. 15, p. 40.
136 H. Vuijsje, a. w 1992, p. 64 e.v.
137 Gezondheidsraad: Commissie Lichaanismateriaal voor bijzondere doeleinden, Naar goed gebruik.
Lichaamsmateriaa/ in de gezondheidszorg. Den Haag: Gezondheidsraad, 1994; publicatie nr 1994/01.
138 Kamerstukken H, 1992-1993,21 561, nr. 3, p. 50-51 en nr. 15, p. 41.
139 Kamerstukken /1,1990-1991,21 561, nr. 6, p. 75
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afname van lichaamsmateriaal aan de betrokken persoon om toestemming wordt
verzocht voor het geanonimiseerd gebruik mogen maken daarvan in het kader van
een bepaald omschreven wetenschappelijk onderzoeksproject. Aldus zou men aan
het zelfbeschikkingsbeginsel mijns inziens beter recht doen.
Lichaamsmaterialen vallen niet onder de WPR. Het BW vormt aldus een aanvulling
op de WPR voor zover het de verstrekking van lichaamsmateriaal en persoonsgegevens betreft ten behoeve van medisch-wetenschappelijk onderzoek. De materie ligt
juridisch gezien overigens nog gecompliceerder doordat niet slechts het BW en de
WPR hierop van toepassing zijn. Andere regelgeving waarop ter illustratie in dit
verband kan worden gewezen zijn: de Wet op het menselijk bloed,140 de Wet inzake
bloedtransfusies,14' het voorstel van Wet op de orgaandonatie,142 de Wet op de
lijkbezorging,143 de Wet afbreking zwangerschap, 144 voorstel van Wet op de medische experimenten145 en de Wet op het bevolkingsonderzoek.146

6.13 Eenzijdig dwingend recht

art. 7:468
Van de bepalingen van deze afdeling en van de artikelen 404,405 lid 2 en 406 van afdeling 1 van deze
kan niet ten nadele van de patient worden afgeweken.

titel

Zoals wordt gesteld in art. 7:468 BW, bevat deze afdeling bepalingen van eenzijdig
dwingend recht: er mag niet ten nadele van de patient van worden afgeweken. In het
oorspronkelijke wetsvoorstel was deze bepaling als 'gewoon' dwingend recht
opgenomen: "Van de bepalingen van deze titel kan door partijen niet worden afgeweken." Bij nom van wijziging van 22 juli 1991 is deze bepaling veranderd in een
regeling van eenzijdig dwingend recht. 147
Regelingen tussen bij de gezondheidszorg betrokken partijen zoals de Modelregeling Arts-Patient van de KNMG en LP/CP kunnen aldus een aanvulling vormen op
de bestaande wettelijke regeling. Wanneer een zodanige regeling in vergelijking met
de wet voor de patient nadelig is, dan prevaleert de wet. Zolang niet in het nadeel
van de patient van de wet wordt afgeweken, kunnen in aanvulling op de wet zaken
worden geregeld die niet in de wet voorkomen, of in aanvulling daarop wei in de wet
-

-

140 Stb 1961,182.
141 Stb. 1988,546, alsmede het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet inzake bloedtransfusies, Kamerstukken II, 1993-1994,23 805.
142 Kamerstukken //, 1991-1992,22358
143 Stb 1993,643.
144 Stb. 1981,257.
145 Kamerstukken I/, 1991-1992,22 588.
146 Stb. 1992,611. Gewijzigd bij Wet tot Wijziging van de Wet bestrijding infectieziekten en opsporing

ziekteoorzaken en de Wet op het bevolkingsonderzock. Stb. 1994,461.
141 Kamerstukken Ii, 1990-1991,21 561, nr. 7.
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voorkomende zaken verder uit te werken.148 Dat de keuze voor eenzijdig dwingend
recht ook mijn voorkeur heeft heb ik in 1990 reeds kenbaar gemaakt.149

6.14 Samenvatting

Ter versterking van de algemene rechtspositie van patienten en clienten in de
gezondheidszorg, zijn via de WGBO wettelijke bepalingen daaromtrent ingevoerd in
het BW. Zoals we hebben gezien hoort bij die rechtspositie ook de bescherming van
de informationele privacy. Enkele in het oog springende artikelen betreffen bijvoorbeeld het recht op vernietiging van gegevens, het recht op inzage en afschrift en de
verstrekking van gegevens aan derden en aan wetenschappelijke onderzoekers. Het
BW bevat aldus privacy-beschermende bepalingen die een aanvulling vormen op de
WPR.
Voor de bescherming van de medische informationele privacy speelt de WPR ook
sinds de invoering van de WGBO nog steeds een rol van betekenis. Dit heeft tot
gevolg dat degenen die medische persoonsgegevens 'verwerken', zich moeten
afvragen welke regels uit de WPR en welke uit het BW op hun handelen van
toepassing zijn. Wanneer een bepaling van de WPR conflicteert met een bepaling
van het BW, zal deze laatste in dat concrete geval aan de betreffende WPR-bepaling
derogeren. Een voorbeeld daarvan betreft het recht van de patient om een door hem
afgegeven verklaring op te laten nemen in het medisch dossier. Andere verschillen
tussen WPR en BW hebben bijvoorbeeld betrekking op de reikwijdte, de dossierplicht, het recht op vernietiging van medische persoonsgegevens, de mondelinge
versus schriftelijke toestemming voor gegevensverstrekking en de bijzondere
regeling voor de verstrekking van medische persoonsgegevens ten behoeve van
wetenschappelijk onderzoek.
Hierboven zijn de bepalingen uit de WPR (hoofdstuk 5) en het BW (hoofdstuk 6)
met betrekking tot de medische informationele privacy vooral naast elkaar gezet.
Hier en daar is op de problematische verhouding tussen beide regelingen ingegaan.
Niettemin lijkt de veronderstelling gerechtvaardigd dat inhoudelijke verschillen
tussen beide regelingen onvermijdelijk tot onoverzichtelijkheid en onduidelijkheid
leiden, zowel bij hulpverleners als bij patienten, omtrent de vraag welke regels in een
bepaald geval van toepassing zijn. Dit levert mijns inziens een belangrijk argument
op om te pleiten voor een context-gerichte privacyregelgeving. Op de wenselijkheid
en mogelijkheid daarvan zal ik in hoofdstuk 8 nader ingaan.

148 Kamerstukken U, 1990-1991,21 561, nr. 6, p. 20.

149 J. Nou Informatietechnologie en informationele privacy in de gezondheidszorg, in:

J.

Hofdijk, W

Beckers(red.),Met hetoogop degebruiker. Proceedings van het Medisch Informatica Congres 1990.
Rotterdam 1990, p. 169.
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In dit deel, dat alleen uit hoofdstuk 7 bestaat, wordt ingegaan op het gebruik van
informatie- en communicatietechnologieen (ICT) in de gezondheidszorg. Aangezien
het accent van dit onderzoek ligt op de bescherming van de informationele privacy in
de curatieve zorg, komen in dit hoofdstuk de ontwikkelingen binnen de intra- en
extramurale zorgverlening aan de orde. Voorts zal worden ingegaan op het bestaan
van landelijke informatievoorzieningssystemen in de gezondheidszorg. Voor een
belangrijk deel bestaat dit hoofdstuk evenwel uit het signaleren van verschillende
nieuwe mogelijkheden voor het vergaren, het opslaan, het bewerken en het verspreiden van medische persoonsgegevens als gevolg van nieuwe toepassingen van ICT.

De voorlopige Raad voor de Volksgezondheid en Zorggerelateerde dienstverlening
wees in 1996 op de noodzaak om nieuwe ICT-toepassingen in te zetten in het kader
van de zorgverlening, teneinde te kunnen voorzien in kwalitatief goede informatie en
adequate informatie-uitwisseling.' In dat verband wees de Raad op een drietal met
elkaar samenhangende toepassingen. Ten eerste is dat de zorgchip, een chipkaart die
de patient bij zich draagt en waarop wordt vastgelegd waar welke informatie over de
patient beschikbaar is. Ten tweede wees de Raad op de noodzaak om papieren
medische dossiers te vervangen door elektronische patienten dossiers, waarin elke
zorgverlener de gegevens gestructureerd en gestandaardiseerd in digitale vorm
vastlegt. Elektronische patienten dossiers kunnen op verschillende locaties aanwezig
zijn en kunnen onafhankelijk van tijd en plaats door daartoe geautoriseerde personen
worden gebruikt. Als derde ICT-toepassing noemde de Raad de realisatie van een
elektronische snelweg, welke de zorgverlener in staat dient te stellen via de zorgchip
toegang te krijgen tot de elektronische patienten dossiers. In hoofdstuk 7 zal ik nader
ingaan op zowel de chipkaart, het elektronisch medisch dossier als op de elektronische snelweg. Daarnaast komen echter ook andere in mijn ogen belangrijke ICTtoepassingen aan de orde.

Het gebruik van ICT in de gezondheidszorg kan mijns inziens het bestaan van de
beide in het eerste hoofdstuk van dit boek gesignaleerde tendensen verklaren die van
invloed zijn op de bescherming van de informationele privacy in de gezondheidszorg. Elders2 is de vraag gesteld of toepassing van digitale medische technologieen
vanuit privacy-oogpunt wel kan worden vergeleken met het gebruik van intelligente
software voor direct-marketing beleid. De specifieke context waarbinnen ICT wordt
gebruikt en de daarbinnen geldende verhoudingen en relevante factoren kunnen
immers soms sterk verschillen. De specifieke toepassingen van automatisering in de
gezondheidszorg brengen mijns inziens de noodzaak voor een context-afhankelijke
regelgeving ten aanzien van de informationele privacy met zich. Voorts zal men in
ogenschouw moeten nemen dat de toenemende elektronische verwerking van
medische persoonsgegevens zich niet uitsluitend op nationaal niveau afspeelt, maar

1

2

ln/ormatietechnologie in de zorg. Advies uitgebracht door de voorlopige Raad voor dc Volksgezondheid en Zorggerelateerde dienstverlening aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Zoetermeer, oktober 1996.
J.E.]. Pnns, In het licht van de Wet persoonsregistraties: zon, maan of ster? Alphen aan den TUjnl

Diegem, 1995, p. 60.
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dat op internationaal niveau standaardisatienormen worden afgesproken, teneinde
internationale uitwisseling van medische persoonsgegevens, bijvoorbeeld via de
toekomstige elektronische snelweg, mogelijk te maken. Voor beide tendensen die
aan dit onderzoek mede ten grondslag liggen is het derhalve van belang in te gaan op

het gebruik van ICT in de gezondheidszorg.

Hoofdstuk 7
Informatietechnologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg
7.1 Inleiding
Het voortdurende menselijke streven naar vergroting van geestelijke en lichamelijke
capaciteiten heeft behalve tot moderne jachtmethoden, landbouwwerktuigen en
andere instrumenten, ook geleid tot de uitvinding van de computer. Sinds de ENIAC
in 1946 als eerste elektronische computer in gebruik werd genomen, onderscheiden
we de verdergaande ontwikkeling en vooral miniaturisering van computers in
verschillende computergeneraties. De eerste generatie grote en dure computers
werkte op vacuumbuizen. De uitvinding van de transistor en de chip (geYntegreerde
schakelingen op een klein stukje silicium) zorgde vervolgens voor steeds weer
nieuwe mogelijkheden tot miniaturisering. Steeds meer schakelingen kunnen op een

chip worden gezet, waardoor deze steeds goedkoper, kleiner en sneller wordt. Deze
ontwikkelingen leidden ertoe dat het gebruik van computers steeds meer binnen het
bereik van in verschillende branches werkzame personen terecht kwam. Zo ook
binnen het bereik van medewerkers van instellingen en individuele beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. We kunnen stellen dat het gebruik van computers in de
gezondheidszorg door een technology push is bevorderd.
Op het bestaan van deze technology push wees ik reeds in de inleiding (hoofdstuk 1)
van dit boek. Tevens signaleerde ik daar dat tegelijkertijd sprake is van een data
pull, oftewel een al maar toenemende behoefte aan geautomatiseerde gegevensverwerking in de gezondheidszorg. Deze toename lijkt vooral te worden veroorzaakt
door bestuurlijke vernieuwingen in de gezondheidszorg en door de immer groeiende
betekenis van medisch-wetenschappelijk onderzoek. Met name de stelselwijzigingen
in de ziektekostenverzekering is van invloed op de informatievoorziening in de
gezondheidszorg. De overheid heeft gegevens nodig om vooraf sturend op te kunnen
treden en de algemene (grondwettelijke) verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor
de volksgezondheid en het stelsel van zorg.' Zo brengt het volksgezondheidsbeleid
met zich mee dat de overheid kan beschikken over gegevens inzake mortaliteit,
morbiditeit, epidemiologische analyses en consumptiepatronen. De aldus verkregen
informatie omtrent actuele ontwikkelingen en toekomstscenario's stelt de overheid in
staat tot het voeren van een financieel zorgbeleid voor een langere termijn. Met het
oog op de door de Wet BIG en de Kwaliteitswet zorginstellingen verlangde kwaliteit
van de zorgverlening neemt ook de behoefte aan gegevens bij zorgaanbieders en
zorgverzekeraars toe. Communicatie tussen ziekenhuizen en huisartsen of tussen
huisartsen en apothekers wordt steeds belangrijker gevonden. Van toenemend belang
is dat daarbij zorgvuldig wordt omgegaan met medische persoonsgegevens.

1 Kamerstukken II, 1991-1992,22 540, nr. 2 (Nota Informatiebeleid in een veranderend stelsel van
zorg), pp 10-14.
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Sinds de jaren zeventig wordt de computer ook in de gezondheidszorg ingezet. De
opkomst van de computer in deze sector wordt behandeld in dit hoofdstuk.2 Daarbij
valt onderscheid aan te brengen in de introductie van de computer in de intramurale
en extramurale sector. Met betrekking tot de intramurale sector geldt dat het
computergebruik in vrijwel alle soorten instellingen inmiddels is ingeburgerd. In
§ 7.2 wordt het gebruik van computers binnen deze instellingen geschetst tegen de
achtergrond van de informatievoorziening waarop dit gebruik is gericht. Daarmee
wordt tevens een beeld verkregen van enkele vormen van persoonsregistraties die
binnen deze sector bestaan en van de doelen waartoe zij kunnen dienen. Een soortgelijke beschrijving van de introductie en het gebruik van computers, maar dan met
betrekking tot de extramurale sector van de gezondheidszorg, wordt in § 7.3 gegeven.

Het zou te ver voeren om de ontwikkelingen met betrekking tot de geautomatiseerde
gegevensverwerking bij alle in het op de WPR gebaseerde Afbakeningsbesluit
genoemde instellingen en medische ofparamedische beroepsbeoefenaren te beschrijven. Daarom is ten behoeve van dit hoofdstuk een selectie gemaakt van intramurale
en extramurale zorgverleners waarvan hieronder enkele aspecten ter zake van de
informatievoorziening worden besproken. Zij vormen immers de voornaamste
exponenten van de curatieve zorg waartoe ik mij in dit onderzoek heb beperkt. De
keuze voor juist deze instellingen en individuele beroepsbeoefenaren is voorts
bepaald door de beschikbaarheid van materiaal over de geautomatiseerde gegevensverwerking aldaar.
Paragraaf 7.4 verschaft vervolgens een beeld van het gebruik van medische registraties op landelijk niveau. In dat verband speelt de Stichting Informatiecentrum voor
de Gezondheidszorg (SIG) een voorname rol. Enkele voorbeelden van landelijke
registraties zullen aldaar worden genoemd.
De ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologieen leiden ertoe dat
nieuwe mogelijkheden ontstaan voor de toepassing ervan binnen de gezondheidszorg. Deze hebben betrekking op het verzamelen, het opslaan, het bewerken, het
verspreiden of toegankelijk maken en het overige gebruik van medische en administratieve gegevens. Hierover handelt § 7.5. Achtereenvolgens komen daarin aan de
orde: de integratie van gezondheidszorg-informatiesystemen en ontwikkelingen in
het ZIS, elektronische medische dossiers, digitalisering van medische beelden, bedside terminals, medische expertsystemen, de elektronische uitwisseling van medische
persoonsgegevens in het algemeen en in het bijzonder van EDI, het gebruik van
medische chipkaarten en de uitwisseling van medische persoonsgegevens via de
elektronische snelweg.
Tevens zal ik daarbij wijzen op mogelijke privacyvragen die deze ontwikkelingen
met zich mee kunnen brengen. De ontwikkelingen zijn echter nog slechts algemeen
en niet zodanig helder dat een compleet overzicht van privacyvragen kan worden

2

Het ministerie van VWS heeft in 1995 een drietal onderzoeken laten uitvoeren teneinde inzicht te
krijgen in de stand van zaken met betrekking tot het gebruik van IT in de zorgsector. De resultaten
daarvan zijn te vinden in een rapport van het Ministerie van Volksgezondheid, Weizijn en Sport,
getiteld: /q»matietechnologie in de zorg.- feiten en opinies. Rijswijk, 14 november 1995.
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geboden. Derhalve zal ik daarbij met name aansluiting zoeken bij de algemene
privacybeginselen. Zoals we zullen zien vormt het technologisch gemak waarmee
informatiesystemen kunnen worden gerntegreerd en medische persoonsgegevens
kunnen worden uitgewisseld een belangrijke dreiging voor de handhaving van deze
privacybeginselen. Daardoor wordt het immers steeds moeilijker te doorzien wie
welke gegevens verwerkt (transparantiebeginsel). Tevens wordt het als gevolg
daarvan steeds lastiger voor de geregistreerde om te beoordelen in hoeverre die
gegevens rechtmatig zijn verkregen (beperkte-verzamelingsbeginsel) en voor welk
doel (doelspecificatiebeginsel), of deze gegevens wel juist en volledig zijn (kwaliteitsbeginsel) en in hoeverre het gebruik van die gegevens in overeenstemming is
met het gespecificeerde doel (beginsel van het beperkte gebruik). De kwetsbare

informatie-infrastructuur blijkt nog steeds moeilijk te beveiligen (beveiligingsbeginsel). Door het gebruik van medische persoonsgegevens vanuit verschillende locaties
en met verschillende technologieen is het voorts niet altijd even duidelijk wie
aansprakelijk is voor de zorgvuldige omgang met medische persoonsgegevens
(aansprakelijkheidsbeginsel) en ook niet tot wie men zich dient te wenden om de
individuele privacyrechten te kunnen uitoefenen (beginsel van de individuele
rechtsbescherming). Aldus accentueren deze nieuwe ICT-toepassingen het belang
van technologie-onafhankelijke privacywetgeving voor de gezondheidszorg.
Tot slot volgt een samenvatting van het in dit hoofdstuk behandelde.
7.2

Intramurale informatievoorzieningssystemen

7.2.1 Algemene en academische ziekenhuizen

Niet lang na de ontwikkeling daarvan in de Verenigde Stateni werden ook in ons
land initiatieven genomen met het oog op de totstandkoming van ziekenhuis-informatiesystemen (ZIS). Met veel optimisme werd in de zeventiger jaren met de
ontwikkeling van de eerste Nederlandse ziekenhuis-informatiesystemen4 gestart.
Daarbij werd gebruik gemaakt van de kennis die was opgedaan met het ontwikkelen
van diverse computerprogrammatuur voor de gezondheidszorg. Voorbeelden
daarvan zijn programmatuur voor radiotherapieplanning (1963), nucleaire geneeskunde, ECG-analyse en klinische chemie.' Ook op het gebied van de gegevensopslag

3

4

5

In 1962 werd gestart met de ontwikkcling van een total Hospim/ Information System door de System
Development Corporation in samenwerking met de Veterans Administration teneinde de gegevensstromen binnen ziekenhuizen te integreren en te automatiseren.
Over de vraag wat onder een ZIS moet worden verstaan wordt verschillend gedacht. Ook verschilt men
weI van mening over de vraag of de term ZIS weI juist is. Van Bemmel spreekt liever van Ziekenhuis
Informatie Netwerken. Deze bestaan dan uit dric soorten systemen: centrale systemen die noodzakelykerwus zun opgenomen, zoals financiele administratie en patientenregistratic, systemen die
vanwege hun functionaliteit in het netwerk zijn opgenomen, zoals laboratorium- en apotheeksystemen
en tenslotte systemen die niet behoeven maar wei kunnen zijn opgenomen in het netwerk zoals

intensive care- en personeelsinformatiesystemen. Zie C. de Zwart, Automatisering schrijdt voort in de
gezondheidszorg. Automatisering Gids, 27 juli 1990.
J.H. Van Bemmel, Niveaus en lijnen in de medische informatieverwerking. Infonnatie 1976/4, pp.
179-184.
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zijn in deze periode de eerste ontwikkelingen reeds te signaleren. Zo had Philips een
systeem ontwikkeld voor patientendossiers in de eigen Bedrijfsgeneeskundige
Dienst. Tevens kan uit deze beginperiode het gebruik van computers worden
vermeld ten behoeve van medisch-statistische overzichten van de Stichting Medische
Registratie.
Niet alle verwachtingen die men destijds koesterde zijn ook uitgekomen, zoals wei
vaker met automatiseringsprojecten het geval is. Zo hoopte men bijvoorbeeld alle
bestanden in een ziekenhuis op elkaar aan te kunnen sluiten, waardoor patientgegevens te allen tijde van overal konden worden opgevraagd. Na enkele jaren kon onder
meer worden geconstateerd dat de benodigde geheugencapaciteit van computers
vooralsnog onvoldoende bleek te zijn. Deze ervaringen konden het optimisme echter
niet temperen. Nog steeds wordt de ziekenhuisautomatisering een grote toekomst
toegedacht. Ditmaal gevoed door de steeds toenemende mogelijkheden en dalende
kosten van hardware en software. Mede op basis daarvan wordt wel verwacht dat op
korte termijn naast ieder bed een terminal zal staan die alsnog toegang moet verschaffen tot alle patientgegevens:
De uitwisseling van gegevens duiden we weI aan met de term 'gegevensstromen'.
We kunnen gegevensstromen onderscheiden in een tweetal categorieen. De eerste is
de categorie 'patientenzorg' en heeft betrekking op de uitwisseling van medische
gegevens. Hiertoe rekent men de uitslagen van laboratoriumonderzoek, rOntgenverslagen, medicatie opdrachten, diagnoses, operatieverslagen et cetera. De tweede is de
categorie van de 'administratieve afhandeling' en heeft betrekking op de uitwisseling
van administratieve gegevens. Hierbij kan men denken aan gegevens die betrekking
hebben op de patientenidentificatie, de verzekeringswijze, afspraken, voorraden,
personeelsgegevens en verrichtingen. Beide typen gegevens vinden we terug in een
ZIS.

Wanneer nog als zelfstandig te onderscheiden gegevensbestanden met medische en
administratieve gegevens zijn geYntegreerd in een systeem, zoals een ZIS, dan
spreken we van een geyntegreerd ziekenhuis-informatiesysteem. De gegevens zijn
met hun onderlinge relaties vastgelegd in een centrale databank. Zij zijn toegankelijk
voor bevoegde gebruikers, op de plaats waar en op het moment dat zij deze nodig
hebben, in een presentatie die is aangepast aan de specifieke behoefte van de
gebruiker. Door integratie van medische en administratieve gegevens tracht men in
het algemeen een drieledige doelstelling te bereiken. In de eerste plaats hoopt men,
onder meer door de toegankelijkheid van gegevens te verbeteren en afspraken via
een gerntegreerd reserveringssysteem te coordineren, efficienter gebruik te kunnen
maken van de beschikbare middelen en faciliteiten van het ziekenhuis. In de tweede
plaats streeft men naar een kwalitatieve verbetering van de gezondheidszorg door de
gegevens gemakkelijker toegankelijk te maken. Tevens kan men de uitvoering van
de behandelingen beter controleren en is het mogelijk door middel van beslissingsschema's en controlelijsten de totstandkoming van bepaalde medische beslissingen te
ondersteunen. Ten derde dient de verbeterde toegankelijkheid van de gegevens in

6

Zie ook § 7 5.5 van dit boek.
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combinatie met een goed geordende gegevensverzameling het medisch-wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in academische ziekenhuizen van dienst te kunnen

zijn.'

Een meer uitgebreide beschrijving van de gegevensstromen in een ziekenhuis vinden
we in het Ziekenhuis Informatiemodel (ZIM).8 Dit model biedt een algemeen
overzicht van de gegevens die nodig zijn voor de activiteiten in algemene en
academische ziekenhuizen. Ziekenhuizen kennen onderling ongetwijfeld verschillende werkwijzen doch tevens zullen er overeenkomsten zoals bijvoorbeeld in de
werkwijze bij de opnameplanning en het medisch en verpleegkundig handelen.
Dergelijke bestaande overeenkomsten lagen ten grondslag aan de ontwikkeling van
het ZIM. Door gebruik te maken van het ZIM hoeven ziekenhuizen niet langer
afzonderlijk de eigen informatievoorziening te analyseren, waarmee kosten kunnen

worden bespaard:
In het kader van de stelselwijziging ziektekostenverzekeringen neemt het belang van
de gegevensverstrekking tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars aanzienlijk toe.
Het gaat daarbij niet alleen om declaraties van uitgevoerde verrichtingen, maar
tevens om de controle op het medisch handelen en de inkoop van zorg. Uit een
oogpunt van kwaliteitsbewaking en kostenbeheersing krijgen zorgverzekeraars een
I0
steeds grotere behoefte aan informatie.
Teneinde in de toenemende behoefte aan informatie te kunnen voorzien zullen veel
- moeten worden verzameld, opgeslagen,
gegevens - met name van patienten
verwerkt en verstrekt, onder meer ten behoeve van de patientenzorg, diagnostische
en therapeutische doeleinden, onderzoek en financiele administratie. Bovendien zijn
veel van dergelijke gegevens nodig ten behoeve van het management van een
ziekenhuis. De aandacht daarvoor is de laatste jaren sterk toegenomen door het
gegroeide besef dat de financiele middelen ook in de gezondheidszorg beperkt zijn.
Overigens blijft de primaire functie van een ziekenhuis het leveren van diagnostische
en therapeutische zorg aan patienten. Daartoe handelt de (klinisch) medicus van
oudsher in een drietal fasen: het verzamelen van gegevens van de patient middels
gesprekken en fysisch onderzoek, het analyseren van de gegevens (heuristisch,
algoritmisch en mathematisch) en beslissen wat de patient waarschijnlijk mankeert
en wat op basis van de prognose voor de individuele patient daaraan gedaan kan
worden.1 Omdat het daarbij steeds om grote hoeveelheden te verwerken en steeds in
1

7
8

Zie A.R. Bakker, Het NOBIN-ZIS projekt. Informatie 1976/4, pp. 202-206 en J.H. van Bemmel en
J.L. Willems, Handboek medische informatica. Utrecht/Antwerpen 1989, p. 95.
Zie G.E. Geurts-Haas, H.P.F. van Oorschot, H. van Vondel, Ziekenhuisinformatiemode/. NZI Utrecht

1984. Een samenvauing daarvan is opgenomen in Automatiseringstoepassingen. Camlogus voor de
intramura/e gezondheidszorg, van het NZI, Utrecht 1988.
9 Dit geldt uiteraard ook voor de hierna te noemen andere op het ZIM gebaseerde informatiemodellen
Vgl. J. Ramaekers, S. Groothuis, J. van der Paien, Succescriteria en evaluatie rondom het TIM.
Tijdschrift voor Medische Informatica 1994, nr. 4, p. 118.
10 Vgl. P. Eras, Zorgsector aan vooravond van stormachtige veranderingen. Telecommagazine (TMTopic, IT in de zorgsector), april 1996, p. 25-27. Zie over dit aspect ook § 7.5.7 van dit boek.
11 F.T. De Dombal, Medical Diagnosis from a Clinician's Point of View. Methods of Information in
Afedicine 1978, nr. 1 , pp. 28-35.
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omvang toenemende gegevens gaat, ligt het voor de hand dat hiervoor computers
worden ingezet.
7.2.2 Psychiatrische ziekenhuizenil

In psychiatrische ziekenhuizen is de informatievoorziening niet alleen gericht op
ondersteuning van functionele eenheden die we ook in algemene en academische
ziekenhuizen aantreffen, zoals medische hulpverlening, onderzoek en behandeling,
opname en verpleging, financiele zaken, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
Daarnaast is de informatievoorziening in psychiatrische ziekenhuizen tevens gericht
op meer specifieke eenheden, zoals psychiatrische behandeling, ontslag en nazorg en
medische en patientenadministratie.
De functionele eenheid Psychiatrische Behandeling omvat het geheel van activiteiten
dat op grond van een behandelplan wordt verricht in het kader van de psychiatrische
behandeling, inclusief begeleiding, verzorging en verpleging. De psychiatrische
behandeling kenmerkt zich onder andere door een multidisciplinaire benadering. De
gedragsbeinvloeding van de patient vindt gecoordineerd plaats binnen het kader van
een behandelplan. Een dergelijke planmatige aanpak wordt regelmatig geavalueerd
door de verschillende bij de behandeling betrokkenen. Behalve voor psychotherapeutische behandeling bestaat daarbij tevens aandacht voor psychofarmaca, systematische beinvloeding van gedrag, vaardighedentraining et cetera. De psychiatrische
behandeling kan zowel poliklinisch, in deeltijd (dagbehandeling) of klinisch plaatsvinden. De onderliggende structuur van de informatiebehoeften en de daarbij
behorende gegevensvastleggingen zijn in alle gevallen echter overeenkomstig van
aard.

Ontslag en nazorg nemen in de psychiatrie een belangrijke plaats in. Zo is de
behandelend arts uit hoofde van zijn functie verplicht een ontslagbrief te schrijven,
welke in het algemeen wordt opgenomen in het patientendossier. 11 Een intensieve
nazorg is in de geestelijke gezondheidszorg bovendien vaak van groter belang dan in
de somatische sector. Behalve het administratieve uitschrijven van de patient en het
opstellen van de ontslagbrief, vormt het inlichten van de nazorginstanties (het
verstrekken van gegevens aan bijvoorbeeld een RIAGG) een belangrijk onderdeel
van de uitvoerende activiteiten in dit verband.

De hier volgende uiteenzetting mi zich beperken tot de automatisering in psychiatrische ziekenhuizen.
Er zij echter op gewezen dat steeds meer wordt samengewerkt tussen psychiatrische ziekenhuizen,
RIAGG's Regionale Instellingen Beschermende Woonvormen (RIBW) en Psychiatrische Afdelingen
van Algemene Ziekenhuizen (PAAZ). Zie voor een overzicht van de automatisering in de psychiatrie
de speciale aflevering van het TUdschrif voor medische informatica 1995, nr. 3.
13 Art. 56, tweede lid, onder 4 Wet Bopz, Stb. 1992,671 en art. 2, eerste lid, onder b, Besluit patientendossier Bopz, Stb. 1993, 562, gewijzigd bij Besluit van 12 april 1996, Stb. 261. Zie ook het conceptrapport van de geneeskundige hoofdinspectie voor de geestelijke volksgezondheid, Een aantal
12

suggesties en voorstellen van een gemengde werkgroep over het patientendossier in de geestelijke
gezondheidmorg. Zie over verlof en ontslag R.B.M. Keurentjes, De IFet BOPZ De betekenis voor de
beroepsbeoefenarenindegeeste/Ukegezondheidszorg Lelystad 1996 (tweede gewijzigde druk), pp
89-97.
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De functionele eenheid Medische en Patientenadministratie omvat het verzamelen,
vastleggen, verwerken, bewaken, toegankelijk maken en verstrekken van gegevens
betreffende het onderzoek, de behandeling en de verpleging en verzorging van
patienten in psychiatrische ziekenhuizen. Binnen deze eenheid bestaat bijvoorbeeld
aandacht voor de uitvoering en beheersing (kwaliteitscontrole) van de patientenadministratie, de opname-administratie, het dossierbeheer en de juridische administratie. Deze laatste is gericht op het verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens ten behoeve van de controle op de juridische status van de patient. Deze kan
immers vrijwillig zijn opgenomen, krachtens een inbewaringstelling, krachtens een
machtiging van de burgerlijke rechter, op bevel van de strafrechter of krachtens een
I4
terbeschikkingstelling.

7.2.3 Zwakzinnigeninrichtingen

De gegevensverwerking in zwakzinnigeninrichtingen geschiedt op basis van een
informatiemodel.15 In het kader van de medische en paramedische zorgverlening aan
de individuele bewoners worden gegevens geregistreerd omtrent de medische
zorgverlening, fysiotherapie en medicatie. Met name vindt registratie plaats van het
aantal medische consultaties, het aantal en de soorten laboratoriumonderzoeken, de
resultaten van fysiotherapie en het medicijnverbruik.
In zwakzinnigeninrichtingen wordt agogische zorg verleend door de psycholoog, de
pedagoog en het maatschappelijk werk. In dit verband vindt begeleiding plaats van
individuele bewoners en van groepen bewoners, bijvoorbeeld in een woonunit. Met
het oog daarop worden onder andere gegevens over diagnostische uitslagen, de
effectiviteit van behandelingen en therapieen, scores zelfredzaamheid, de woongroeptypering en het oorspronkelijke milieu van de bewoners geregistreerd. In het
kader van de woonzorgverlening worden voorts gegevens bijgehouden omtrent het
aantal en de tijdsduur van de verschillende opnamen, het aantal en de aard van
Fouten, Ongevallen en Bijna Ongevallen (FOBO), het aantal en de duur van de
vakantieopnamen, de beschikbaarheid van en vraag naar personeel, de verbruikgegevens van ruimten, de artikelen en middelen per categorie per woonunit, de frequentie
van het overleg per woonunit, het ziekteverzuim en -percentage per woonunit, de
verloopgegevens per woonunit, de beschikbaarheid van leerlingen op langere termijn
en de aantallen en de aard van de opgelegde dwangmiddelen en de conditioneringsrapporten.
Onder de dagactiviteiten vallen onder meer de activiteiten van arbeidsactivering,
bewegingstherapie, ontspanning, bibliotheek en spelotheek. Ook daaromtrent worden
van bewoners gegevens bijgehouden. Deze activiteiten dienen niet altijd uitsluitend

Daarbij heeft men de beschikking over het systeem BOPZIS. Zie H. Werner, P. van Dijk, A. Koster,
De op de BOPZ gerichte informatievoorziening bij de inspectie voor de Gezondheidszorg. T'/dschriti
voor medische i7t»marica 1995, nr. 3, pp. 112-116.
15 Dit informatiemodel is gebaseerd op het rapport van de Stuurgroep Automatisering Zwakzinnigenzorg
14

en is geuttld Inventarisatie van de informatiebehoeften en -wensen t.a.v. automatisering in
zwak=innigeninrichtingen
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voor geestelijke of lichamelijke ontspanning, maar vinden vaak tevens plaats in het
kader van de zorgverlening. Mede aan de hand van dergelijke activiteiten kunnen
bewoners worden geobserveerd en kan een begeleidings- of behandelingsplan
worden opgesteld.
De bewonersregistratie tenslotte omvat de registratie van gegevens omtrent opname
en ontslag, verstrekkingen aan patienten/bewoners en bewonersgelden.
7.2.4 Verpleeghuizen

Ook de sector verpleeghuizen kent een eigen versie van het (ziekenhuis)
informatiemodel.'6 De informatievoorziening ten behoeve van het management in
een verpleeghuis is vooral gericht op bedrijfseconomische aspecten, het personeel en
de verpleging. De verpleging kent als 66n van de uitvoerende activiteiten uiteraard
de zorgverlening aan de patient. Behalve gegevens voor die zorgverlening worden
voorts gegevens geregistreerd omtrent de afsprakencoordinatie, de (pre-klinische)
opname, de bewaking van de kwaliteit van de zorgverlening en de zorg voor de
medewerkers, de vrijwilligers en de middelen (gebruiks- en verbruiksartikelen). Ter
beheersing daarvan wordt onder meer de beddenbezetting, aantal en tijdsduur van de
opnamen, het actueel beschikbare personeel in relatie tot het actuele patientenbestand en de gemiddelde verpleeg- en behandelduur per categorie patienten geregistreerd.
De eenheid Administratieve Organisatie is gericht op de naleving van administratieve procedures, het waarborgen van de kwaliteit en de zorgvuldigheid van de
gegevensvastlegging en op de efficiency en effectiviteit van de informatievoorziening. Daartoe wordt het aantal fouten dat gemaakt wordt bij de administratieve
procedures en bij de gegevensvastlegging geregistreerd. Bovendien worden vastgelegd de kosten van de interne en externe infurmatievoorziening alsmede het aantal
malen dat de informatie te laat of helemaal niet wordt verstrekt.
7.2.5 Revalidatiecentra

Halverwege de jaren ' 80 kwamen de eerste pakketten beschikbaar voor de geautomatiseerde gegevensverwerking in revalidatiecentra.17 Op initiatief van de Vereniging van Revalidatiecentra in Nederland (VRIN) werden door de Vereniging
Informatieverwerking Revalidatiecentra diverse programma's ontwikkeld zoals
Activiteiten Registratie en Agendering (ARA), Revalidanten registratie (REV),

16 Gebaseerd op het eindrapport vooronderzoek van de Stuurgroep Automatisering Verpleeghuizen. Zie

NZI, a.w. 1988.
17 Reeds uit 1968 stamt de publicatie over de automatisering aan het Texas Institute for Rehabilitation
and Research in de Verenigde Staten van C. Vallbong W.A. Spencer, A.H. Levy, R.L. Baker, D.M,
Liss, S.B Pope, An On-line Computer System for a Rehabilitation Hospital. Methods of Information
in Medicine, 1968/1, pp 31-39.
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Financiele Administratie alsmede een programma ter ondersteuning van het behandelproces van dwarslaesiepatienten. 18

Met behulp van het ARA pakket worden vooral planningsafspraken tussen de
behandelaar en de revalidant gemaakt. Ook worden overzichten gemaakt, uitgevoerde activiteiten vastgelegd, urenverantwoording afgelegd en machtigingen geadministreerd. Het REV pakket heeft vooral betrekking op de inschrijving van patienten.
Met dit pakket is behalve de (poli) klinische inschrijving ook de aanmaak van een
ponsplaatje mogelijk. Tevens kunnen wachtlijsten en bezettingsoverzichten worden
gemaakt, gegevens worden opgezocht, klinische berichtgeving verzorgd en gegevens
verstrekt aan andere deelsystemen. Financiele zaken worden tenslotte geadministreerd in het pakket Financiale Administratie. Hieronder vallen onder meer de
verrichtingenregistratie, machtigingenregistratie, het aanmaken van nom's, het
vervaardigen van statistische overzichten, het verwerken van betalingen en aanmaningen, het budgetbeheer et cetera.
7.2.6 Enkele conclusies
Sinds enkele tientallen jaren wordt er gewerkt aan de (verdere) ontwikkeling van
ziekenhuis-informatiesystemen. In de eerste fasen bestonden dergelijke systemen uit
een centrale databank met medische en administratieve gegevens. Doordat steeds
vaker afzonderlijke gegevensbestanden onderling met elkaar werden verbonden
ontstonden gerntegreerde ziekenhuis-informatiesystemen. De binnen intramurale
instellingen steeds complexer wordende gegevensstromen werden vervolgens
geschematiseerd in verschillende informatiemodellen, gebaseerd op het Ziekenhuis

Informatie Model.
De hierboven uiteengezette globale omschrijving geeft een indruk van de omvang en
diversiteit aan gegevens die binnen instellingen worden geregistreerd. Tussen
functionele eenheden binnen die instellingen worden, vanzelfsprekend met het oog
op het gebruik daarvan, regelmatig gegevens uitgewisseld. De toenemende multidisciplinaire team-behandelingen, van oudsher bekend uit de psychiatrie, hebben tot
gevolg dat medische persoonsgegevens binnen een grote kring van actuele hulpverleners worden uitgewisseld. Ook bij externe afnemers van persoonsgegevens, zoals
zorgverzekeraars, ontstaat steeds meer behoefte aan medische persoonsgegevens.
Persoonsgegevens mogen door intramurale instellingen voor gezondheidszorg
worden verwerkt, wanneer dat noodzakelijk is voor een goede vervulling van de taak
van de instelling en de gegevens noodzakelijk zijn voor het doel van de registratie.
Deze taken en doelstellingen verschillen uiteraard per type instelling. Zoals we in de
vorige hoofdstukken zagen, geldt ook binnen de instellingen voor gezondheidszorg
dat een hulpverlener in beginsel niet zonder toestemming van een patient diens
persoonsgegevens aan anderen mag verstrekken. In het bijzonder zijn de regels van
het medisch beroepsgeheim, de WPR en het BW (WGBO) daarop van toepassing.

18 Zie J.H. de Visser, Krijgt de revalidatie-informaticus een vaste plaats in het revalidatiecentrum?, in: R.
de Haas, H. Hilderink, J. Hofdijk (red.), M/C '88 Proceedings, pp 161-166.
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Daarbij maakt de WPR onderscheid in gegevensverstrekking binnen de organisatie
van de houder (het gebruik ex art. 6 WPR door de instelling) en aan personen of
instanties daarbuiten. De regels ter zake van het beroepsgeheim alsmede de WGBO
maken een dergelijk onderscheid niet, hetgeen in de praktijk van intramurale
instellingen tot onduidelijkheden kan leiden.'9
7.3 Extramurale informatievoorzieningssystemen
7.3.1 Huisartsen
Huisartsen nemen als exponent van de eerstelijns gezondheidszorg - in samenwer-

king met het Kruiswerk, het algemeen maatschappelijk werk, de gezinszorg en de

fysiotherapeuten - steeds meer een centrale plaats in. In het volume- en vestigingsbeleid ten aanzien van huisartsen wordt daar ook uiting aan gegeven. Om een verandering en verzwaring van de taken van huisartsen mogelijk te maken, is in 1983 de
norm voor huisartspraktijken verlaagd van 2600 naar 2500 patienten en in 1985 van
2500 naar 2350.20 Sinds 1 januari 1992 is de normpraktijk volledig afgeschaft en

worden de minimum-omvang en de maximum-omvang van de huisartspraktijk niet
langer door de overheid vastgesteld.2, In het kader van de vergroting van de eigen
verantwoordelijkheid van uitvoerende partijen kunnen sindsdien nog wel de verzekeraars en de beroepsbeoefenaren in de tussen hen te sluiten overeenkomsten afspraken
maken inzake de praktijkomvang op grond van de Wet beperking contracteerplicht.22
Op grond van deze wijzigingen neemt het belang van een betrouwbaar informatie- en
communicatiesysteem voor de huisartspraktijk evenredig toe. Verwacht kan dan ook
worden dat een geautomatiseerd informatie- en communicatiesysteem over enige tijd
niet meer uit de huisartspraktijk zal zijn weg te denken.21 De huisarts zal dan de
plaats van een 'spin in een elektronisch web' hebben ingenomen.24 Huisartsen
vervullen soms nu al een spilfunctie in het communicatieweb met andere huisartsen,
25
apothekers, medisch specialisten, ziekenhuizen en zorgverzekeraars.

19

Wgi.JE.1. Prins e.a.,Inhet licht vande Wet persoonsregistraties:zon,maan of ster? Alphenaanden
Rijn/Diegem 1995, p. 262.

20 Zie het Besluit Gewijzigde vaststelling normpraktijk huisartsen van 31 december 1985. Stct. 1986,3.
Zie ook Nota 2000, Kamerstukken II, 1985-1986,19500, p. 252.
21 Besluit van 27 november 1991, houdende intrekking van het Besluit vestiging en praktijkomvang
huisartsen (Stb. 1985,574). Stb. 1991,646. En Besluit van 30 december 1991, houdende inwerkingstelling van het Besluit tot intrekking van het Besluit vestiging en praktijkomvang huisartsen. Stb
1991,775.

Vgl. de nota van toelichting bij het Besluit van 27 november 1991, houdende intrekking van het
Besluit vestiging en praktijkomvang huisartsen. Stb. 1991,646, p 4.
23 H.A. Verbeek, Welke informatie wil de arts? Informatie 1988/3, pp. 192-196.
24 G. Kelfkens, Dellise huisarts spin in electronisch web. Automatisering Gids, 8 maast 1989, p. 23; T.
van Eikenhorst, Huisartsen spin in het digitale web. Telecommagazine (TM-Topic, IT in de zorgsec22

tor),april 1996, p. 51-53.
25 A. Sikkel, E. Mom, Delfi-project: een eigen communicatienetwerk voor de gezondheidsregio Delft/
Westland. Todschr(/7 voor Medische /4ormatica 1994, nr. 2, pp. 53-54
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De ontwikkeling van de automatisering in de huisartspraktijk is vanaf 1979 in ons
land op gang gekomen.26 Nederland schijnt hierin slechts een vijftal jaren achter te
lopen op de ontwikkelingen in de Verenigde Staten.27 Aan de periode van grotendeels hobbyisme kwam in 1984 verandering door de oprichting van de Werkgroep
Coordinatie Informatie Automatisering (WCIA) van het Nederlands Huisartsen
Genootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Deze werkgroep heeft er onder meer voor kunnen zorgen dat de automatisering van de
huisartspraktijken goed georganiseerd verloopt. De WCIA nam in 1984 een aantal
minimum eisen op in een referentiemodel en toetste mede op basis daarvan een
aantal commerciele huisarts-informatiesystemen (HIS). Bovendien verrichtte men
onderzoek naar het nut van automatisering in een huisartspraktijk en zette men in
1987 een scholingsprogramma op voor potentiele gebruikers in samenwerking met
de Stichting Educatie Nederland (STEN).28
Ook de ontwikkeling van het RIVOG-HIS project maakte een eind aan de fase van
hobbyisme.29 Vanaf dat moment werd op ruimere schaal overgegaan tot de aanschaf
van huisarts-informatiesystemen. Per medio 1993 waren er verschillende HISpakketten op de markt.10 Het aantal geautomatiseerde huisartspraktijken vertoonde in
korte tijd een sterke groei. Rond 1990 lag het percentage ergens tussen de 20 en
35%. ' Medio 1996 werd geschat dat 80% van alle huisartsen op 66n of andere wijze
was geautomatiseerd.32 Uit een in 1994 gepubliceerd onderzoek bleek dat 82 % van
de huisartsen in Zuidwest-Nederland in hun praktijk gebruik maken van de medische

26

P. H pener, Automatisering en wetenschappelijk onderzoek in de huisartspraktuk. Amsterdam 1990,
p. 21.

27 J.H. van Bemmel en J.L. Willems, a.w. 1989, p. 193.
28 Zie P. Hoppener, a w 1990, p. 20.
29 Nadat in 1979 de werkgroep Huisarts en Computer was voortgekomen uit het Nederlands Huisartsen
Instituut en het Nederlands (knootschap voor Huisartsen, werd het daarmee gestarte project Automatisering in de Huisartspraktijk na een afgeronde eerste fase gestaakt. Het doel van dit project invoering
van een huisarts-informatiesysteem - leek daarmee onhaalbaar geworden. Het Regionaal In formatievoorzieningssysteem Gezondheidszorg bleek echter bereid het project over te nemen. Op basis van de
hierboven genoemde eerste fase werd het HIS-project in 1983 voortgezet als het RIVOG-HIS project
Zie hierover P. Hoppener, a w. 1990, p. 17 c.v.

30 DECLAMED van softwarehuis De Cleyenburg BV, MicroHIS van VVAA-RAET, ELIAS van
CENDATA BV, PROMEDICO+ van RAET, PRACTISYS van Centraal Beheer Automatisering te
Zeist, AMICE van Grote Beer Sterprogramma's te Delft en SIGMA PC van Delft Automatisering te
Delft. Bron: P. Hoppener, a. w. 1990, p. 23. In 1993 waren de belangrijkste pakketten: MicroHIS,
PROMEDICO+, ELIAS, MEDICOM van Pharma Partners, ARCOS van Euroned, MacHis van Kalis
en AMICE. Bron: documentatic LHV bij de cursus "Informatisering in de huisartspraktijk" van 21
april 1994.
31 Hoppener schatte dit percentage per 15 juni 1989 op 25 tot 35 %, terwijl Van Veen op 1 december
1989 een percentage van 18 noemt. Zie P. Hoppener, aw. 1990, p. 25 en A. van Veen, Arts &
Automatisering. Intermediair 1989/48, p. 45.
32

P. Eras, a w. 1996, p 27.
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module van een HIS.11 Landelijk lag dit percentage in juni 1992 naar schatting op
34
65% van de geautomatiseerde huisartsen.
Onder invloed van de hierboven geschetste verandering in de rol die de huisartsen
zijn gaan spelen in de eerstelijns gezondheidszorg, maar ook op grond van enkele
andere ontwikkelingenis, mag mijns inziens worden verwacht dat in de nabije
misschien op een enkele uitzondering na toekomst alle huisartspraktijken
geautomatiseerd zullen zijn. In deze studie wordt daar gemakshalve van uitgegaan.
Om enig inzicht te krijgen in de geautomatiseerde gegevensverwerking in
huisartspraktijken is het zinvol om in het kort in te gaan op de inhoud van een HIS.
Op basis van het door de WCIA ontwikkelde referentiemodel kan een HIS worden
onderverdeeld in acht verschillende modules:
-

1. basissysteem
2. medische module

3. apotheek-module
4. ondersteuning van de planning
5. financiele module
6. tekstverwerking
7. module voor statistische overzichten
8. ondersteuning van de communicatie.

In sommige gevallen kan een HIS tevens een module ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek bevatten. Men spreekt dan ook wel van een Huisartsen
Informatie en Onderzoek Systeem (HIOS).16
Het basissysteem van een HIS kan bestaan uit verschillende subsystemen. Deze
kunnen zijn: patientenregistratie - waarin administratieve gegevens worden opgeslagen zoals naam, adres, geboortedatum, woonverband et cetera -, bestanden van
personen, insteUingen en referentiemateriaal hierin houdt men gegevens bij van

33 D. Rutters-van Lierop, PG Arnou, Supra-regionaal communicatienetwerk Zuidwest-Nederland, in:
W P.A. Beckers, A.J. ten Hoopen (red 4, Ontwikkelingen in de Medische Informatica. Proceedings van
het Medisch Informatica Congres. Veldhoven 25-26 november 1994. Rotterdam 1994, p. 143.
34 In juni 1992 zou 58% van de huisartsen in Nederland zijn geautomatiseerd. Zie A.E. Vlug, J. van der
Lei, De eerste lijn in een registratienetwerk, in: W.P.A. Beckers, A.J. ten Hoopen (red.), a. w. 1994, pp
197-208. Zoals gezegd zou dit percentage medio 1996 zon opgelopen tot 80% van alle huisartsen. Zie
over de medische module ook: T. Smit, Invoering van de medische module: tips en struikelblokken. De

Huisarts, september 1992, pp. 20-23.
35 Te denken valt aan de toenemende mogelijkheden voor automatisering van de financieel-administratieve praktijkvoering, de introductie van een nieuwe generatie HIS-pakketten, de ontwikkelingen in de
electronische communicatiemogelijkheden, de chipcard-technologie, literatuur databanken, nascholingsprogramma's met behulp van de computer en geautomatiseerde beslissingsondersteunende
systemen (P. Hoppener, a w. 1990, p. 26-27).
36 Zie hierover bijvoorbeeld P. Hoppener, a w. 1990, p. 25; J.S. Duisterhout, W.M. Boon, Gebruik van
de ICPC-codering in een Huisartsen Informatie Systeem, in: R. de Haas c.s. (red.) a. w. 1988, pp. 257263; F.M H.M. Dupuits, A. Hasman, P.M C.H.F. Jansen, G.G.M. Schoonbrood, HIOS, een
kwaliteitsondersteunend systeem, in: R. de Haas c.s. (red.), aw. 1988, pp. 293-298; W.M. Boon, J.S.
Duisterhout, J. v.d. Lei, Registreren in de praktijk: nieuwe wegen voor nieuwe mogelijkheden, in: R.
de Haas c.s. (red ), a w 1988, pp. 299-304.
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andere artsen, specialisten, ziekenhuizen en dergelijke -, financiele administratie voor de administratie van rekeningen, betalingen en andere boekhoudkundige
- veelal ter ondersteuning van de organisatie van de
gegevens - en praktijkbeheer
praktijk waarbij men kan denken aan archivering, aanmaken van overzichten en
etiketten et cetera.
Ook in de medische module kunnen we een aantal subsystemen onderscheiden. Het

journaal, waarin alle medische gegevens in chronologische volgorde worden
opgenomen. Dit subsysteem vormt een vervanging voor de 'groene kaart'. Het
journaal kan worden beschouwd als een medisch dossier in elektronische vorm. Voor
het coderen van gegevens betreffende klachten, diagnoses en therapieen wordt voor
iedere patient een 'probleemlijst' bijgehouden. Consult-gegevens kunnen worden
gecodeerd via de SOEP-methode'7. Ook andere coderingen worden wel gebruikt,

zoals de International Classification for Primary Care (ICPC). In het subsysteem
geneesmiddelen is het mogelijk de medicatieverstrekking te controleren, bijvoorbeeld op contra-indicaties. Tevens kan met de apotheek elektronisch worden
gecommuniceerd waardoor automatisch medicatie-opdrachten kunnen worden
verstrekt. Via het subsysteem overzichten kan de huisarts bijvoorbeeld patienten
selecteren voor preventief of epidemiologisch onderzoek. Het overzicht kan worden
verkregen door op bepaalde criteria te zoeken in het bestand met medische gegevens.
Ook is het hierdoor mogelijk voor huisartsen om risicopatienten te selecteren voor
een griepvaccinatie. Aldus hoeven apothekers niet langer hun beroepsgeheim te
schenden door een zodanige selectie aan de huisartsen te verstrekken.38 Apotheek-

houdende huisartsen kunnen met behulp van het subsysteem voorraadbeheer en
besteHingen hun geneesmiddelenvoorraad controleren en langs elektronische weg
bestellingen deponeren bij de computers van de leveranciers. Alle financiele
aangelegenheden die daarmee samenhangen worden door het subsysteem jinancieel
beheer bUgehouden.

Ter ondersteuning van de planning kunnen agenda's, roosters en afspraken worden
bijgehouden. Tevens kunnen overzichten en rapporten worden gegenereerd. De
tekstverwerkingsmodule bestaat veelal uit een tekstverwerkingspakket dat is geYntegreerd met het informatiesysteem. Hierdoor kunnen brieven en rapporten worden
opgesteld en verzonden naar personen die in het systeem zijn opgenomen. Het
genereren van statistische overzichten kan nuttig zijn voor de evaluatie van het
(eigen) medisch handelen en voor het analyseren van gegevens ten behoeve van
wetenschappelijk onderzoek.
Ter ondersteuning van de elektronische communicatie tussen huisartsen en apothekers, laboratoria, specialisten, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en dergelijke bestaat
een module waardoor sneller en betrouwbaarder berichten kunnen worden uitgewis-

S staat voor 'subjectief en wordt gchanteerd om de klachten die een patient heeft geuit
weer te geven, de 0 staat voor 'objectief en geeft onderzocksgegevens weer zoals temperatuur,
rontgenfoto's e.d., de E staat voor 'evaluatie' en bevat de conclusie die uit de subjectieve en objectieve
elementen kan worden getrokken en de P tenslotte staat voor 'plan' waarmee de verdere diagnostiek of
behandeling wordt aangegeven.
38 Vergelijk § 4.5 in dit boek.

37 Waarbij de
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seld dan traditioneel het geval is. Zo kan de huisarts worden aangesloten op
computerbestanden van derden. Daardoor kan bijvoorbeeld literatuur worden
geraadpleegd of kunnen medische gegevens worden uitgewisseld. Doordat de
huisarts over de mogelijkheid beschikt om laboratoriumuitslagen en andere meetwaarden, zoals bloeddrukgegevens en ECG-uitslagen, in een elektronisch medisch
dossier te bewaren, is ook de elektronische communicatie met laboratoria en
ziekenhuizen van groot belang geworden.
De voordelen die HIS-pakketten de huisartspraktijken bieden, kunnen al naar gelang
de modules die erin zijn opgenomen, op verschillende gebieden liggen. Met name
valt te denken aan een efficientere administratieve en financiele bedrijfsvoering,
meer overzichtelijke en beter toegankelijke medische gegevens, medicatiebewaking,
ondersteuning van de preventieve geneeskunde, inzicht in het handelen van de
huisarts en ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek:9

7.3.2 Medisch specialisten

Het is vrijwel onmogelijk om in een kort bestek een globale beschrijving te geven
van het gebruik dat medisch specialisten van computers maken. Daarvoor is de
diversiteit van deze beroepsgroep te groot. Bovendien kunnen medisch specialisten
in verschillende rechtsverhoudingen tot een ziekenhuis staan.40 Toch voeren ook
medisch specialisten hun financiele medische administraties die zich uitstekend
lijken te lenen voor automatisering.
Er zijn programma's ontwikkeld op diverse medisch specialistische terreinen, zoals
de plastische chirurgie, vaatchirurgie, heelkunde, neurochirurgie, KNO-artsen,
interne geneeskunde en patholoog-anatomen. De ontwikkeling daarvan wordt
gecoordineerd door de wetenschappelijke verenigingen. Twee andere specialismen
die hier nog genoemd kunnen worden zijn de verloskundigen tezamen met de
gynaecologen en de kinderartsen.
De verloskundigen in ons land werken samen met 80% van de gynaecologen met een
informatievoorzieningssysteem genaamd Landelijke Verloskunde Registratie (LVR).
Hierin worden onder andere gegevens over zwangerschappen en (geboren) kinderen
opgeslagen. Van dit systeem bestaat tevens een lokaal pakket waarmee lokale
informatievoorziening mogelijk is terwill aansluiting bij de LVR is gegarandeerd.
Ziekenhuis-specialisten kunnen gegevens over klinische bevallingen doorgeven aan
de Landelijke Medische Registratie (LMR), waarvoor de LVR tevens ondersteuning
biedt.

J.H. van Bemmel en J L. Willems, a.w. 1989, p. 194 e.v. Ziemetnamewat betreft de voordelen ten
aanzien van wetenschappelijk onderzoek P. Hoppener, a. w 1990, pp. 29-48.
40 Voor cen beschrijving van een onderzock naar de rol van medisch specialisten bij de informatievoorziening in een algemeen ziekenhuis zie men bijvoorbeeld J.B.A. Lettink, P.P.A. Touw, M.A.A.
School, H. van Vondel, Informatie ten behoeve van zorgverlening: Een zorg voor medisch specialist en
manager, in J. Hofdijk, W. Beckers (red.), Met het oog op de gebruiker. Proceedings MIC '90.
Rotterdam 1990 , pp. 314-323.
39
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De kinderartsen in ons land hebben de beschikking over de Landelijke Neonatale
Registratie (LNR).41 Deze is opgezet als vervolg op de LVR en dient de kwaliteit van
de behandeling van neonaten te bewaken. Evenals de LVR kent ook de LNR de
mogelijkheid om lokaal gegevens vast te leggen en te gebruiken. Een tweede
toepassing op het terrein van de kinderartsen betreft de opstelling van een eigen
diagnoselijst. Bij de ontwikkeling hiervan besteedt men onder meer aandacht aan de
samenhang met de LMR-coderingen. Een eenduidig coderingsstelsel is immers,
zoals gezegd, van groot belang voor een dergelijke toepassing.
7.3.3 Apothekers

De geneesmiddelenvoorziening in ons land kent in organisatorische zin diverse
verschijningsvormen. Wij kennen in het algemeen de apotheek-afdelingen in
ziekenhuizen, apotheekhoudende huisartsen en zelfstandig gevestigde apothekers. 42
Apothekers hebben de laatste jaren steeds meer distribuerende en adviserende taken

gekregen en zijn door de ontwikkelingen in de geneesmiddelenindustrie steeds
minder de functie van bereider van geneesmiddelen gaan uitoefenen. Dit geldt voor

alle zojuist genoemde categorieen apothekers. Bij de huidige taakopvatting speelt de
computer intussen een belangrijke rol. Door de toename in het gebruik is het
geneesmiddelenbeheer omvangrijker en complexer geworden. Mogelijke wisselwerkingen tussen verschillende medicijnen, het bestaan van contra-indicaties, leveren
van bijsluiters, drukken van de etiketten en dergelijke, zijn elementen die een steeds
belangrijker rol zijn gaan spelen in het werk van apothekers. Deze factoren hebben
er bovendien mede toe geleid dat aan het eind van de jaren zeventig geautomatiseerde systemen ter bewaking van een en ander zijn ontwikkeld. 43
Met de wijze van organisatie van (ie apotheek hangt ook de organisatie van de
automatisering samen. Zo kan een apotheek-informatiesysteem van een ziekenhuis
een zelfstandig systeem zijn, onderdeel uitmaken van een gerntegreerd ZIS of
gedistribueerd zijn opgezet, maar dan tenminste gekoppeld zijn aan het ZIS.44
Apotheek-houdende huisartsen die over een HIS beschikken, kunnen daarbij tevens
beschikken over een apotheek-module.45
Openbare apotheeksystemen kunnen, evenals een ZIS of een HIS, uit verschillende
modules zijn opgebouwd. In de eerste plaats kunnen met een patientenregistratiemo-

41 Zie A.M. van de Pol, De geinformeerde specialist, in: R. de Haas c.s. (red.) a. w. 1988, p. 283; D,H.
van der Vorm, J.H.M Zwetsloot-Schonk, A. den Ouden, J.M. van den Berg, H.M. Berger, Registratie
in de neonatologie: eenvoud of veelvoud?, in: J. Hofdijk, W. Beckers (red.), a. w. 1990, p. 23-25 en
M.J. Jonker, Landelijke Neonatologie Registratie per 1 juni van start. Signet 1991/2, p. 3-5.
42 Zoals we zagen in § 6.2 gelden de regels ter zake van de geneeskundige-behandelingsovereenkomst
niet voor de zelfstandig gevestigde apothekers.
43 Zie E. van der Kleijn, A.J. Hoelen, H.A.E. van Haarlem-Smits, Medicatie begeleiding met computers.
Informatie 1978/6, p. 345. Overigens kunnen ook huisartsen bij het voorschrijven van medicatie voor
een patient via hun huisarts-informatiesysteem controle uitoefenen op mogelijke contra-indicaties.
44 Zie over automatisering van ziekenhuisapotheken o. a. J.H. van Bemmel, J.L. Willems, a. w. 1989, p.
106; C. Packer, More hospitals automate their pharmacies. Hospitals: Journal of the American
Hospital Association 198915, p. 77.

45 Zie de vorige paragraaf
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dule gegevens van patienten in computers worden opgeslagen, zoals de personalia en
bijzonderheden of omstandigheden die voor de medicatiebewaking relevant kunnen
zijn. Op basis hiervan zijn in de praktijk lijsten van risicopatienten verstrekt door
apothekers aan huisartsen met het oog op de griepvaccinatie.46 Andere modules
hebben bijvoorbeeld betrekking op receptverwerking, medicatiebewaking of de
financiele administratie van de apotheek.
Een apotheeksysteem kan ook diverse overzichten genereren. De overzichten die de
computer kan maken zijn zonder dit systeem nauwelijks mogelijk. Zo kunnen
dagelijks verstrekkingen van geneesmiddelen in een overzicht worden opgenomen,
maar ook daarbij verstrekte waarschuwingen. Ook kan het systeem maandelijkse
overzichten genereren van bijvoorbeeld verstrekte verdovende middelen of kan een
overzicht worden gemaakt van het voorschrijfpatroon van artsen. Indien nodig kan
zelfs een lijst worden samengesteld van patienten die in een bepaalde periode een
bijvoorbeeld nieuwe
specifiek geneesmiddel hebben ontvangen. Hierdoor ontstaan
47
onderzoek.
voor
pharmaco-epidemiologisch
mogelijkheden
Tenslotte kan een module de communicatie van de apotheek met leveranciers van
geneesmiddelen verzorgen. Dergelijke communicatie is mogelijk via de traditionele
telefoonlijn en een modem, dan wel via een rechtstreekse verbinding met de leverancier. Ook huisartspraktijken kunnen samen met een apotheek op een elektronisch
netwerk zijn aangesloten. Hierdoor kunnen recepten van huisartsen rechtstreeks in
het systeem worden ingevoerd, waarna de apotheek dit recept op het eigen beeldscherm of via een afdruk uit een printer kan lezen en vervolgens voor de bewaking
48
en aflevering kan zorgen.

7.3.4 Tandartsen

Ook tandartspraktijken gaan in toenemende mate over tot automatisering. Evenals
het geval is bij andere vrije beroepsbeoefenaren49 en midden- en kleinbedrijvenso valt
te verwachten dat tandartsen de computer tenminste voor administratieve doeleinden
5I
op grote schaal zullen toepassen.

46 Deze gegevensverstrekking werd door de Registratiekamer evenwel in strijd geacht met het beroepsgeheim van de apotheker. Zie § 4.5 van dit boek.
47 Zie U. Bergman, Pharmaco-€pidemiological perspectives. Pharmaceutisch Weekb/ad Scientdic edition
1989/11, pp. 151-154.
48 Zie voor een voorbeeld van een dergelijk communicatienetwerk A. van der Heijden, Arts en apotheker:
een patientvriendeluk informatiesysteem. Tgdschrift Vrouwen en Informatica 1990/15, pp. 14.
49 Hoewel de uitslag van een onderzoek naar het nut van automatisering in vrije beroepen wellicht anders
doet vermoeden. Zie het artikel Nut automatisering in vrije beroepen omstreden. Terughoudendheid in
investeringsplannen. Telecom Magazine 1990/4, p. 9 e.v.
50 Waaronder bijvoorbeeld de tandtechnische taboratoria vallen. Zie G.J. van der Pijl, informatisering in
51

kleine bedrijven. Informatie 1989/2, pp. 76-82.
in General Dental
Vgl. J.W. Shoolbread, B. Wohlgemuth, A Survey of the Use of Micro-computers
Practice in Scotland. British Dental Journal 1989/7, pp. 267-268. Welke andere functies verder tot de
Zahnarzt. Chip
mogelijkheden behoren wordt onder andere uiteengezet in het artikel Computer beim
1982/7, pp. 122-124.
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Een geautomatiseerd tandartspakket, of Tandartsen Informatie Systeem, kan net als
52
een HIS uit verschillende modulen bestaan, zoals:

•

•

patientenregistratie. hierin kunnen onder meer registratiegegevens van patienten
worden ingevoerd, opgezocht, gewijzigd en verwijderd, kunnen patienten worden
gesorteerd en geselecteerd op registratiekenmerken en kunnen deze kenmerken
afgedrukt worden;
status/screening. hierin kunnen patienten op persoonsgegevens worden gezocht
en kan de status praesens onder andere worden opgenomen, geraadpleegd,
gewijzigd en afgedrukt;

• behandelingsplan. ook hierin kunnen persoonsgegevens van patienten worden
opgezocht en kan een behandelingsplan worden ingevoerd, geraadpleegd,
gewijzigd en afgedrukt en kan voorts ook een kostenbegroting worden afgedrukt;
• verrichtingenregistratie: deze biedt met name mogelijkheden om verrichtingengegevens in te voeren, te raadplegen, wijzigen, verwijderen en grafisch weer te
geven;

• periodieke oproepen: hiermee kunnen op te roepen patienten worden geselecteerd en kunnen oproepkaarten worden afgedrukt;

• afsprakenregistratie: in (lit onderdeel kunnen afspraakgegevens onder meer
worden ingevoerd, geraadpleegd, gewijzigd, verwijderd en afgedrukt;

• factureren: hierin kunnen declaraties worden opgesteld en modelfurmulieren
voor de ziekenfondsen worden afgedrukt;
debiteuren/crediteuren: hierin is het mogelijk patientgegevens op te roepen,
betalingen te registreren, openstaande rekeningen te signaleren, betalingsoverzichten en -herinneringen aan te maken en afte drukken;
• managementinformatie: een dergelijk onderdeel is in staat statistische overzichten van onder andere aantal en soort behandelingen, persoonsgegevens en
behandelingsgegevens te maken en planning, uitvoering en continurteit van de

•

•

•
•
•
•

behandeling te evalueren;
grootboekadministratie: hiermee worden rekeningschema's en journaalposten
opgesteld en gewijzigd;
financiele overzichten: kunnen worden gemaakt van door de tandarts of medewerkers uitgevoerde verrichtingen en kunnen ook worden afgedrukt;
verzekeringenbestand: hierin kan de tandarts gegevens van verzekeringen
invoeren, wijzigen, zoeken of verwijderen;
huisartsen- en specialistenbestanct hierin kunnen gegevens van huisartsen en
specialisten worden ingevoerd, gezocht, gewijzigd en verwijderd;
administratieve hulpfuncties: hierin kunnen recepten worden gemaakt en afgedrukt, evenals standaardbrieven, saneringskaarten en 'tandartskaarten'.

52 Zie hiervoor H.W. Poort, M.C.R.B Peters, Automatisering in de tandartspraktuk. Alphen aan den

Rijn 1986 ,pp.

16-19.
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Tandartspraktijken kennen we - evenals bijvoorbeeld huisartspraktijken - in verschillende organisatievormen. Zo kennen we de solo-praktijken, solo-praktijken met
waarneming, solo-praktijken met mondhygienist(e), groepspraktijken met een
gemeenschappelijk patientenbestand en groepspraktijken met gescheiden patientenbestanden:1 Voor de automatisering van de administratie is de organisatievorm
mede van invloed op de toegang tot de patientgegevens. Zoals duidelijk zal zijn
hangt dit tevens samen met de informationele privacy van patienten. Deze kan
gerespecteerd worden door de toegang tot bepaalde gegevens te beperken tot die
gebruikers die deze gegevens daadwerkelijk nodig hebben voor de uitoefening van
hun taken.
Mogelijke bijdragen van automatisering aan de praktijkvoering van tandartsen liggen
vooral op de terreinen van de dagelijkse administratie, de financiele afhandelingen
en management. Ten aanzien van de administratie mag de tandarts tijdsbesparing en
kwaliteitsverbetering verwachten door automatisering van de patientenadministratie,
behandelingsplan en de afsprakenfaciliteit. Wat betreft de financiele afwikkeling van
behandelingen mogen eveneens tijdwinst en kwaliteitsverbetering worden verwacht
bij de financiele afhandeling en de financiele administratie. Ten behoeve van
management activiteiten kan de tandarts met behulp van de computer grote hoeveelheden gegevens uit het patientenbestand analyseren. Dit kan vooral de kwaliteit van
de hulpverlening ten goede komen.
7.3.5 Gezondheidscentra
Gezondheidscentra zijn wijkgericht werkende eerstelijnszorg organisaties, waarin
disciplines als huisartsen, wijkverpleegkunde en maatschappelijk werk structureel
samenwerken. Doorgaans is voorts sprake van geformaliseerde samenwerking met
66n of meer andere disciplines, zoals fysiotherapie, apotheker, gezins- en bejaardenverzorging, tandarts, dietetiek, ziekenverzorging, verloskunde en logopedie. Daarnaast treft men vaak ondersteunende functies aan in gezondheidscentra, zoals
administratie, coordinatie, receptie en centrumassistentie.w Voor het bepalen van de
informatiebehoefte binnen gezondheidscentra, is naar het voorbeeld van het ZIM een
GezondheidsCentrum Informatie Model (GCIM) ontwikkeld.SS
Uit een in 1992 gehouden enquete onder 148 gezondheidscentra, bleek dat veel
geautomatiseerde ondersteuning beschikbaar is.56 De mate waarin varieert per
discipline. Zo scoren de apothekers, huisartsen en fysiotherapeuten naar verhouding
hoger dan andere disciplines die bij de onderzochte gezondheidscentra zijn aangeslo-

53 Zie H.W. Poort M.C.R.B. Peters, a. w. 1986, p. 20.
54 V. Roos, R.F. van Boven, A.J. ten Hoopen, Automatisering in gezondheidscentra, in: A.J. ten Hoopen,
W.J. Hofdijk, W.P.A. Beckers, Ontwikkelingen in de Medische Informatica. Proceedings van het
medisch informatica congres. Veldhoven 20-21 november 1992. Rotterdam 1991, p. 160.
55 A.J. ten Hoopen, A. Bultman, J. Nutma, Informatiebehoeften van strategisch management in Gezondheidscentra, in: A.J. ten Hoopen, W.J. Hofdijk, W.P.A. Beckers, a.w. 1992, pp 169-178; R.F. van
Boven, A.J. ten Hoopen, Het primaire zorgverleningsproces en informatiebehoeftenbepaling, in: idem,
a. w.

pp. 179-192.

56 V. Roos, R.F. van Boven, A J. ten Hoopen, a w. 1992, p. 162 e.v.
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ten. Uit de enqu6te bleek voorts dat vooral onder de huisartsen en fysiotherapeuten
plannen bestonden om op korte termijn de automatisering uit te breiden met meer
zorginhoudelijke ondersteuning.
7.3.6 Thuiszorg

Voor de thuiszorg is in 1993 het Thuiszorg referentie-Informatiemodel (TIM)
ontwikkeld.57 Het TIM is mede gebaseerd op het ZIM en kent een procesmodel, een
informatiemodel en een gegevensmodel. Het procesmodel maakt onderscheid tussen
het doelbepalende, beheersende en het uitvoerende proces. Het informatiemodel
wordt daaruit afgeleid en bestaat uit een beschrijving van mogelijke informatiebehoeften bij uitvoerende aktiviteiten. Het gegevensmodel geeft aan welke gegevens
nodig zijn om aan de informatiebehoeften te kunnen voldoen. Het gaat daarbij om
personen, zaken en gebeurtenissen waarover men binnen de thuiszorg gernformeerd
wenst te worden, alsmede over gegevensentiteiten en -attributen en relaties daartussen waarin moet worden voorzien om aan alle informatiebehoeften uit het TIM te
kunnen voldoen. Voor thuiszorgorganisaties, zoals het kruiswerk, de gezinsverzorging en de kraamzorg, betekent het TIM een referentiekader voor het doorlichten
van de eigen organisatie en informatievoorziening. Voorts fungeert het als een
check-list bij het opstellen van een informatieplan.
De automatiseringsgraad in de thuiszorg is relatief hoog te noemen. Bij vrijwel alle
instellingen is sprake van automatisering voor activiteiten als centrale administratie,
management en uitleen. Daarnaast geldt met name voor de dietetiek en de
consultatiebureaus, dat de automatisering ook wordt toegepast voor de zorgverlening.58

Bij het kruiswerk in Drente is in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen
het Visit-project tot stand gekomen.59 Dit automatiseringsproject in de thuiszorg
behelst de introductie van notebook computers. Alle gegevens die voor de thuiszorgverlening van patienten van belang kunnen zijn, worden daarin door de wijkverpleegkundigen opgeslagen. De gegevens hoeven nu slechts eenmalig ingevoerd te
worden, hetgeen de administratieve verwerking ten goede komt. Tevens levert deze
vermindering van administratieve handelingen tijdwinst op die kan worden besteed
aan de zorg voor de patienten. Het project is zo goed bevallen dat de meerderheid
van de verpleegkundigen niet meer zonder notebook zou willen.
Naast automatisering in de hierboven onderscheiden afzonderlijke sectoren worden
ook voor gezamenlijk gebruik van toepassingen initiatieven ontplooid. Een voor-

57 F. Janssen, H. Leistra, J. van der Palen RI, Het Thuiszorg referentie Informatie Model, meer dan alleen
cen model. Tijdschrift voor Medische Informatica 1993, nr. 2, pp. 77-85; J. van der Palen, F. Janssen,
H. Leistra, Managementinformatie in Thuiszorginstellingen. Tudschrg voor Medische /nformarica
1993, nr. 3, pp 148-154
58 R.D. Friele, F. Beemster, Automatisering in de thuiszorg: waar staan we anno 1994, in: W.P.A.
Beckers, A.J. ten Hoopen (red.), a.w. 1994, pp. 51-61.
59 P. Wiersma, G. van der Schraaf, E. Haaijmg Gegevens bij patient thuis in de computer invoeren:

Thuiszorg Drenthe automatiseert met behulp van Visit. Computable, 18 september 1992; Tijdwinst
met notebook in kruiswerk. Automatisering Gids, 13 november 1992
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beeld daarvan is het GeYntegreerd Registratie en Informatiesysteem (GRIS) dat in de
periode 1989-1991 is ontwikkeld en ingevoerd door de stichting Gerntegreerde
Ouderenzorg Nieuwegein (GON).60 Bij het GON zon een verpleeghuis, twee
verzorgingshuizen, stichtingen voor Kruiswerk en Maatschappelijke dienstverlening
en huisartsen in Nieuwegein aangesloten. Een dergelijk systeem kan men ook wel
een transmuraal informatievoorzieningssysteem noemen.

7.3.7 Andere disciplines

Ook voor de overige disciplines in de extramurale zorgsector geldt, dat automatisering al dan niet op basis van een specifiek op de discipline gericht informatiemodel,
steeds vaker wordt toegepast. Dit geldt met name voor de fysiotherapie,61 bejaardenoorden,62 ambulante geestelijke gezondheidszorg,63 basisgezondheidsdiensten,64 bevolkingsonderzoek borstkanker,6S beschermende woonvormen, verslavingszorg,
algemeen maatschappelijk werk, bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

7.3.8 Enkele conclusies

Binnen de extramurale sector van de gezondheidszorg worden voor diverse disciplines systemen ontwikkeld voor de automatisering van de gegevensverwerking. Sinds
1979 zijn voor de huisartspraktijken de Huisarts Informatie Systemen (HIS) in
ontwikkeling met behulp waarvan medische en administratieve gegevens geautomatiseerd kunnen worden verwerkt. Thans zijn verschillende huisarts-informatiesystemen
op de markt, welke naast bijvoorbeeld tekstverwerking, communicatie en een
financiele module ook een medische module bevatten, waardoor op den duur de
bestaande papieren medische dossiers vervangen zullen worden door elektronische
medische dossiers.66 Via een overzichten-module kunnen huisartsen uit een HIS zelf
risicopatienten selecteren, bijvoorbeeld voor een griepvaccinatie. Ook apothekers
stellen dergelijke overzichten samen, die zij in het verleden wel (eens) uit eigen

60 J.H.

de Visser, Verpleeghuis, verzorgingshuizen, kruiswerk en gezinsverzorging ontwikkelen een
transmuraal informatiesysteem. T#drchrd) voor Medische hformatica 1992, nr. 2, pp 99-101
61 Zoals we hebben gezien komen we deze discipline ook tegen in gezondheidscentra. Voor de fysiothera-

pie is een informatiemodel (FIM) ontworpen. Zie: Y.F. Heerkens, A.A.G. Vlierhuis, e.a., Fysiotherapie Informatie Model, Stichting Wetenschap en Scholing Fysiotherapie & Nederlands Genootschap
voor Fysiotherapie, Amersfoort 1989.
62 Ook hiervoor bestaat een informatiemodel. Zie: Landelijke federatie van Samenwerkende
Bejaardenoordenorganisalks (LSB), Bejaardenoorden Informatie Model. Handboek automatisering en
informatieverzorging voor bejaardenoorden. Den Haag 1986.
63 Zie over het AGGIM: J.G. Scholten en M. Dullemond, Ambulante Geeste/Uke Gezondheidszorg
Informatie Model Nederlandse Vereniging voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg & Nederlandse Vereniging van Consultatiebureaus voor Alcohol en Drugs, Utrecht 1989.

64 BiM: VNGN-DB, Basisgezondheidsdiensten Informatie Model. BIM en Gemeentelijk Funktioneel
Ontwerp. Den Haag 1989.
de Winter, Het informatiemodel bevolkingsonderzoek borstkanker, een weg naar Rome, in: J.
Nutma, W.P.A. Beckers, A.J. ten Hoopen (red.), Ontwikkeling en gebruik van informatiemodellen in
de gezondhe idszorg. Proceedings van het VMBI-symposium op 13 maart 1990, pp. 73-79.
66 Meer over elektronische medische dossiers in § 7.5 3 van dit boek.

65 G.H.
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beweging aan de huisartsen verstuurden. Daarmee overtreden die apothekers echter
de regels van hun beroepsgeheim, aldus ook de Registratiekamer. Mede als gevolg
van de snel groeiende automatiseringsgraad van huisartspraktijken worden gegevens
ook steeds meer elektronisch uitgewisseld met bijvoorbeeld apothekers, ziekenhuizen en medisch specialisten. In de extramurale gezondheidszorg komen diverse
groepspraktijken of andere samenwerkingsverbanden tot stand, zoals die tussen
huisartsen, tandartsen of via gezondheidscentra. Voor een efficiente en effectieve
zorgverlening is de uitwisseling van medische persoonsgegevens ook binnen
dergelijke samenwerkingsverbanden van steeds grotere betekenis.
Alle hierboven genoemde extramurale zorgverleners vallen via het op de WPR
gebaseerde Afbakeningsbesluit onder de reglementsplicht van de WPR. Voor alle in
gebruik zijnde persoonsregistraties, voor zover die niet vallen onder het Besluit
genormeerde vrijstelling, zal dus in ieder geval een privacyreglement moeten zijn
vastgesteld en aangemeld bij de Registratiekamer. Daarnaast zal, wanneer bijvoorbeeld verschillende beroepsbeoefenaren binnen een samenwerkingsverband toegang
hebben tot een gemeenschappelijke persoonsregistratie, een goede toegangsbeveiliging moeten bestaan. In beginsel mogen medische persoonsgegevens zonder
toestemming van betrokkenen, behoudens een wettelijke verplichting, slechts worden
verstrekt aan degenen die rechtstreeks bij de behandeling zijn betrokken en aan
degene die optreedt als vervanger of waarnemer van de hulpverlener. Bovendien
mogen zij deze gegevens slechts ontvangen voor zover dat noodzakelijk is voor hun
aandeel in de behandeling.67 Wanneer medische persoonsgegevens zonder toestemming van de betrokken patient aan een derde worden verstrekt, dan zal de verstrekker derhalve moeten afwegen of die derde wel rechtstreeks bij de behandeling is
betrokken en of het noodzakelijk is dat die derde over die gegevens kan beschikken.
Het technologisch gemak waarmee medische persoonsgegevens aan derden kunnen
worden verstrekt of waardoor derden toegang kunnen hebben tot die gegevens,
verlangt tegelijkertijd van de hulpverlener extra zorgvuldigheid te betrachten met het
oog op het bewaren van het medisch beroepsgeheim en de inachtneming van de
overige privacybepalingen uit de WPR en het BW.
7.4 Landelijke informatievoorzieningssystemen

Gegevensverzamelingen die in de intra- en extramurale sectoren van de
gezondheidszorg dienen ter ondersteuning van de primaire taken, kunnen tevens
zinvol zijn ten behoeve van gezondheidszorgbeleid en -management. Als gevolg van
de verminderde financiele middelen, de budgettering van ziekenhuizen en de tendens
om meer marktgericht te 'opereren', wordt in toenemende mate aandacht geschonken
aan de doelmatigheid en de kwaliteit van de zorgverlening.68 Ook voor de toekomst
streeft men naar behoud van kwaliteit, terwijl de gezondheidszorg in elk geval niet

67 Art. 7:457, eerste en tweede lid, BW.
68 Zie J.H. van Bemmel, J.L. Willems, a w 1989, p. 202. Ook via een tweetal specifieke wetten, de Wet
BIG (Stb. 1993,655) en de Kwaliteitswet zorginstellingen (Stb. 1996,80), wordt beoogd de kwaliteit
van de medische zorgverlening te vergroten.
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duurder mag worden. Daardoor zullen in de gezondheidszorg steeds vaker prioriteiten moeten worden gesteld.69 Om ten behoeve van dit uitgangspunt over voldoende
informatie te kunnen beschikken, is de ontwikkeling van informatievoorzieningssystemen op landelijk niveau van belang.
Met landelijke registraties worden registraties bedoeld met een landelijk opgezette
70
infrastructuur, welke infrastructuur bestaat uit partijen, middelen en procedures.
Partijen die daarin participeren zijn bijvoorbeeld registratiehouders, bewerkers,
personen of instellingen die de gegevens verstrekken en de gebruikers van informatie
die op grond van de verstrekte gegevens wordt gegenereerd. De middelen die daarbij
worden gebruikt hebben betrekking op huisvesting, personeel, kapitaal en vooral
computers en programmatuur. In toenemende mate worden gegevens en informatie
elektronisch verstrekt via telematica-toepassingen. De procedures die deel uitmaken
van de infrastructuur van landelijke registraties bestaan uit vastgelegde afspraken en
maatregelen als waarborgen voor de gegevensstroom, de kwaliteit van en controle op
de input, de beveiliging en het gebruik van de registratie. De standaardisatie van de
berichtgeving is in dit verband van groot belang, aangezien alle gegevens bij elkaar
moeten kunnen worden 'opgeteld' en tezamen met elkaar vergelijkbaar moeten zijn.
Aan privacy-aspecten rond landelijke medische registraties heeft de wetgever nog
weinig aandacht geschonken. Sinds de invoering van de WPR vraagt men zich echter
in toenemende mate af in hoeverre bepaalde registraties al dan niet onder de werking
van die wet vallen. De landelijke registraties zijn vanwege hun veelal ideele doelstellingen vrijwel onomstreden en in het algemeen streng gereglementeerd. Niettemin
stellen de verstrekkers van medische persoonsgegevens aan een landelijke registratie
terecht hoge eisen aan de vertrouwelijkheid ter zake van het gebruik van die gegevens omdat verkeerd gebruik van de gegevens nadeel voor deze berichtgevers kan

opleveren. Garanties voor een zorgvuldig gebruik van de door de berichtgevers
aangeleverde gegevens zijn bijvoorbeeld te vinden in de wettelijke status van de
berichtgeving, de wettelijke status van de registratiehouder (VWS, CBS) of - in het
geval van persoonsgegevens - in de reglementsplicht van de WPR.
Behalve een twintigtal andere organisaties" levert vooral de SIG een grote bijdrage
aan de landelijke verwerking van medische gegevens. De SIG is in 1976 opgericht
door de Nationale Ziekenhuisraad, de Landelijke Specialisten Vereniging, de
Geneeskundige Vereniging en de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen.
Gegevens worden aangeleverd door instellingen en individuele hulpverleners. Aan
de hand daarvan vervaardigt de SIG verschillende overzichten. De gegevens worden

voorts door de SIG op landelijk, regionaal en instellingsniveau tot informatie
gegenereerd, zodat daarmee het zorgproces, het beleid, de planning en het wetenHet Oregon Health Care Plan, waarin het de bevolking van de Amerikaanse staat Oregon is die de
keuzen in de zorg bepaalt, is daarvan een voorbeeld. Zie hierover Van Eikema Hommes, 'Katern
Gezondheidsrecht.' Ars A equi 1991/9, p. 1757-1758.
10 Z\ehierover O.F £.van derLeer c.a. (red), Privacy in de gezondheidszorg. Handboek wetgeving voor
de praktijk. Lelystad (losbl.), hoofdstuk A.2.
71 De nota Informatievoorziening in de zorgsector (Kamerstukken II, 1991-1992,22 540, nrs. 1-2, pp 2629) noemt in dit verband: CBS, ZFR, COTG, CAK, NZi/NZf, NIPG/INO, NIVEL, NcGv, VNZ,
KISG, SCP, STIVORO, RIVN, NVIC, KNMP, NVAAG, VNB, LVT, NK en CTS.
69
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schappelijk onderwijs en onderzoek kunnen worden ondersteund. Om dergelijke
informatie te kunnen genereren ontwikkelt de SIG geautomatiseerde informatievoorzieningssystemen. De SIG richt zich daarbij zowel op landelijke systemen als
lokale systemen voor instellingen en praktijken. Met behulp van de lokale systemen
is het bijvoorbeeld voor instellingen mogelijk om zelf overzichten te maken, terwijl
tevens de bestanden kunnen worden aangeboden ten behoeve van de landelijke
registraties.
Voor ziekenhuizen verzorgt de SIG diverse informatievoorzieningssystemen. Te
noemen is onder andere de Landelijke Medische Registratie (LMR). Deze registratie
levert sinds 1963 informatie over klinische zorg en dagverplegingszorg. In aansluiting op nieuwe behoeften bij zorgverleners en ziekenhuismanagement alsmede op het
toenemende gebruik van computers in de instellingen, levert de LMR informatie op
verschillende niveaus.72 Daarnaast verzorgt de SIG voor ziekenhuizen het Polikliniek
informatiesysteem (POLIS), voor de poliklinische zorg. Het Revalidatie Informatiesysteem (REVIS) moet voorzien in de informatiebehoefte over de revalidatiezorg.
Onder meer voor het verkrijgen van informatie over omvang, behoefte en spreiding
van abortus fungeert de Landelijke Abortus Registratie (LAR). Deze registratie voert
de SIG sinds 1985 in samenwerking met de Stichting Medische Zwangerschapsonderbreking (STIMEZO) en de Nederlandse ziekenhuizen. Andere landelijke registraties die door de SIG worden gevoerd zijn onder andere het Verpleeghuis
Informatiesysteem (SIVIS), de Landelijke Verloskunde Registratie (LVR), het
Landelijk Alcohol en Drugs Informatiesysteem (LADIS), het Patientenregister
intramurale Geestelijke Gezondheidszorg (PIGG),73 de Landelijke Kanker Registratie (LKR), de Wettelijke Informatievoorziening Ambulancevervoer (WAV) en het
Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief(PALGA).
Ook voor medisch specialisten houdt de SIG een aantal landelijke registraties bij.
Behalve de reeds genoemde LVR en PALGA kunnen de Landelijke Neonatologie
Registratie (LNR), de Landelijke Perinatale Pathologie Registratie (LPPR) en de
Landelijke Gynaecologie Registratie (LGR) worden vermeld. De SIG verleent voorts
ondersteuning bij de automatisering van de zeven klinisch genetische centra in ons
land. Voor de medische specialisten heeft de SIG bovendien in opdracht van de LSV
het reeds eerder genoemde Informatiemodel Medische Specialisten (IMMS) ontwikkeld.74

Zorgverzekeraars hebben bij een marktgerichte gezondheidszorg grote behoefte aan
informatie. De SIG is dan ook tevens informatieleverancier voor zorgverzekeraars.
Verzekeraars vragen bijvoorbeeld gegevens op uit het LMR„ waarna op basis van

72 Zie SIG, Gecombineerdjaarverslag 1988 / 1989. Utrecht 1990, p. 19; R.G.M. van den Heuvel, LMRnieuw en de clinicus practicus, in: R. de Haas e.a. (red.) a.w. 1988, p 277-279 en A.M van de Pol,
a w. 1988, p. 281-285. Doorde SIGis hetsoftwarepakket LMR View ontwikkeld, waarmee ziekenhuizen zelfjaaroverzichten kunnen maken op het niveau van het ziekenhuis als geheel, een locatie, een
specialisme of een specialist. Zie H. Hermkens, LMR View. Een nieuwe manier voor het maken van
handzame informatie. Signet 1995, nr. 3, pp. 30-31.
73 Zie daarover C. van Rooijen, Landelijke zorgregistratie als instrument, en haar rol in het orkest.
Ti/dschrift voor medische informatica 1995, nr. 3, pp 117-119.
14 Z'\e SIG, Gecombineerd Jaarverslag 1988/1989, p. 25-29.
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geaggregeerde gegevens door de SIG zorgprofielen worden verstrekt van een aantal
75

verrichtingen.
Met inachtneming van de vertrouwelijkheid ervan, levert de SIG ook gegevens aan
onderzoeksinstituten, overheid en bedrijfsleven.76 Alleen wanneer deze vertrouwelijkheid naast de persoonlijke levenssfeer van geregistreerden en het beroepsgeheim
voldoende is gewaarborgd,7 worden gegevens aan deze instanties verstrekt.78 De SIG
verleent daarnaast ook medewerking aan instellingen voor gezondheidszorg bij het
79
verstrekken van gegevens aan de overheid, waartoe zij wettelijk verplicht zijn.
Belangrijk voor een goede informatievoorziening op landelijk niveau zijn duidelijke
afspraken over classificatie en coderingen. Een internationale standaard is bijvoor-

beeld de International Classification of Procedures in Medicine (ICPM), die is
opgesteld door de World Health Organization (WHO) in Geneve. Met de toenemende inzet van computers voor communicatieve doeleinden in de gezondheidszorg
neemt ook het belang van dergelijke classificatie- en coderingsstelsels toe. Hieraan
wordt momenteel dan ook veel aandacht geschonken,8" zodat in de nabije toekomst
medisch specialisten onderling gegevens kunnen uitwisselen ten behoeve van
medical audit, intercollegiale toetsing en kwaliteitsbewaking. Bovendien biedt een
eenduidig stelsel van classificatie en codering betere mogelijkheden voor de automatisering van de medische registratie in de vorm van medische dossiers. De activiteiten op dit terrein zullen naar alle waarschijnlijkheid dan ook de ontwikkeling van
elektronische medische dossiers bevorderen.
7.5 Nieuwe mogelijkheden voor het vergaren, opslaan, bewerken en verspreiden
van medische persoonsgegevens

7.5.1 Integratie van gezondheidszorg-informatiesystemen

Integratie van informatiesystemen is een van de mogelijkheden om gegevensbe81
standen of meer in het bijzonder persoonsregistraties met elkaar te combineren.

75 SIG, ./aarbericht 91, p. 17
16 Zie SIG, Gecombineerd Jaarverslag 1988/1989, p. 42-43.
77 Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de te verstrekken gegevens niet herleidbaar zijn tot de geregistreerde wiens gegevens het betreft of de berichtgever. De Handvestcommissie van de SIG houdt
toezicht op het gegevensbeheer, dat getoetst kan worden aan het Handvest, d.i. een reglement van de
SIG waarin de hoofdlijnen van het gegevensbeheer staan beschreven.
18 SIG, Gegevensbeheer. Regels voor prwacy-bewaking. Utrecht 1981. Het Handvest van de SIG, dat de
hoofdlijnen bevat van het gegevensbeheer, is inmiddels aangepast aan de sinds 1992 gewijzigde

organisatievorm van de SIG. Zie A. Donker, Privacy goed geregeld. Signet 1994/3, pp. 7-9.
79 Zoals bijvoorbeeld op grond van artikel 22 van de Wet ziekenhuisvoorzieningen.
80 Gewezen zij bijvoorbeeld op het bestaan van de Werkgroep Classificaties en Coderingen (WCC, vaste
commissie voor classificaties en definities van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid). Ook de
SIG onderkent het belang van standaardisatie. Zie SIG, Bericht 1996. Utrecht: SIG 1996, p. 15.
81 Onder koppeling kan men in het algemeen ook verstaan het leggen van relaties. Zie H. Gardeniers, J.
Holvast, Koppelen. Decl 1: het leggen van relaties tussen gegevens. Privacy en registratie 1990/2, pp
5-9, waarin zij deze door de minister van Binnenlandse Zaken gebezigde omschrijving hanteren. Zie
over koppeling ook J.E.J. Prins e.a., a.w 1995, pp. 126-135.
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Door te combineren en verbanden te leggen kunnen verschillende werkzaamheden,
zoals administratieve en zorgverlenende processen, in onderlinge samenhang worden
82
verricht, terwijl voorheen dergelijke processen veel strikter gescheiden waren.
Er kunnen verschillende vormen of modaliteiten van koppeling worden onderschei-

den. In het rapport Electronic Record Systems and Individual Privacy van het
Amerikaanse OBice of Technology Assessment (OTA) worden drie verschillende
vormen genoemd.83
Computer matching is gericht op het leggen van relaties tussen twee of meer
gegevensbestanden. Het doel daarvan is het vinden van individuen die in meer dan
6dn bestand voorkomen. Vergelijking kan plaats vinden via tapes of via rechtstreekse
elektronische verbindingen tussen computers. Het matchen wordt vereenvoudigd
door gebruik te maken van unieke persoonsnummers, zoals het sofi-nummer of het
A-nummer uit de GBA. In de gezondheidszorg hanteert men vaak patientnummers
84
voor identificatiedoeleinden, met name binnen zorgverlenende instellingen.
Computer Assisted Front-End Verification is een methode om persoonsgegevens op
juistheid en volledigheid te controleren. Deze vorm van koppeling geldt als een
preventieve maatregel. Ter verificatie van gegevens is het in ons land sinds kort
wettelijk toegestaan dat ziekenfondsen het sofi-nummer opnemen in hun administratie. Invoering daarvan werd van belang geacht in het kader van de samentelling van
inkomsten, de toetsing van het inkomen aan de loongrens, de (maximum) premieheffing en de beoordeling van het recht op medeverzekering.85 Door het ontstaan van
verschillende netwerken, zijn de mogelijkheden van deze koppelingvariant aanmer-

kelijk toegenomen.

Computer profiling omvat het zoeken naar personen op basis van een vastgesteld
profiel. Een of meer computerbestanden kunnen aan de hand van een tevoren
opgestelde combinatie van persoonskenmerken worden doorzocht. Voor directmarketing doeleinden kunnen doelgroepen worden samengesteld voor bijvoorbeeld
verzekeraars86 of de geneesmiddelenindustrie (rokers, diabetes patienten et cetera).
Thans wordt nog weI een andere nieuwe techniek onderscheiden: knowledge
discovery in databases of KDD:' Vanuit de veronderstelling dat in bestaande
gegevensbestanden veel verborgen informatie zit, is KDD er op gericht nieuwe
strategische informatie af te leiden uit reeds aanwezige bestanden door gegevens

82 Zie voor deze omschrijving van D Overkleeft, Koppeling van persoonsregistraties, in:

J. Berkvens,
Wet persoonsregistraties. Leidraad voor de praktijk. Deventer 1989 Oosb\.), p. 0505-1.
83 U.S. Congress, Office ofTechnology Assessment, Federal information Technology, Electronic Record
Systems and Individual Privacy, OTA-CIT-296, Washington DC, June 1986. Zie hierover ook H.J.M.
Gardeniers, Koppeling van persoonsgegevens en/of persoonsgegevensbestanden. Amsterdam 1989, p
10 e.v.; F. Kuitenbrouwer, Wanneer computers koppe/en. Deventer 1990, p. 13; H. Gardeniers, J.
Holvast, a.w. 1990, p. 5-7.
84 P. Albers,m.mv. W.A.1. Gooren,F.]M.C. Stravers, De identificatie van patienten in de gezondheids-

zorg: een verkennend onderzoek Tilburg 1991, p. 18
85 Kamerstukken 11, 1994-1995,24 142, nr. 3, p. 7.
86 Vgl. A. Vedder, 77,2 Value of Freedom. (diss.) Utrecht 1995, p. 109 e.v.
87 Zie over knowledge discovery in databases bijvoorbeeld: H. Gardeniers, R. van Kralingen, E.
Schreuders, Knowledge Discovery in Databases; privacyaspecten van informatie-mijnbouw, in: Sjaak
Nouwt, Wim Voermans (red.), Privacy in het informatiet#*erk Den Haag 1996, p. 69-81.
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daaruit te analyseren. Die analyse kan bijvoorbeeld tot resultaat hebben dat onverwachte verbanden, relaties of profielen worden ontdekt. Voor een dergelijke analyse
kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens worden gebruikt. KDD wordt wel in drie
fasen onderscheiden, te weten: (1) data-warehousing of het verzamelen, verrijken,
opschonen en coderen van gegevens, (2) data-mining of het geautomatiseerd
analyseren van deze gegevens en (3) interpretatie van de door data-mining verkregen
gegevens doordat conclusies worden getrokken aan de hand van uit de analyse
voortgekomen informatie. Ook in de medische sector kan KDD worden toegepast,
bijvoorbeeld bij het ontcij feren van het menselijk genoomss of bij het opstellen van
89
risicoprofielen voor zorgverzekeringen.
Een meer gedetailleerd onderscheid in koppelingsmodaliteiten geeft OverkleeftVerburg.w Zij gaat uit van de volgende varianten - van licht naar zwaar:
1. Vergelijken, combineren en gebruiken van de output van meerdere - onafhankelijk van elkaar gevoerde - informatiesystemen via menselijke tussenkomst.

2. De signaalfunctie gesystematiseerd vergelijken van gegevens uit verschillende
persoonsregistraties ten behoeve van controle- o f opsporingsdoeleinden (ook wel

matching genoemd).
3.

in het ene systeem aangebrachte veranderingen
van
worden, bij wijze
georganiseerde dienstverlening via geautomatiseerd
rechtstreeks
doorgegeven aan de houder van een ander systeem
gegevensverkeer,
De

brievenbusconstructie:

(bijvoorbeeld de GBA).
4. De ontlenings- of verijicatiefunctie: systemen zijn zodanig gekoppeld, dat de een
via een datacommunicatieverbinding gegevens kan opvragen bij een ander om ze
te relateren aan de eigen bestanden.
5. Interactief verkeer: de gegevensbestanden zijn fysiek gescheiden, maar voorzien
elkaar onderling van mutaties.
6. Integratie: nog als zelfstandig te onderscheiden gegevensbestanden zijn geintegreerd in 66n systeem (zoals een ZIS).

Koppeling kan voorts van incidentele of permanente aard zijn. Bij incidentele
koppeling blijven de verschillende bestanden waaruit de vergeleken gegevens
afkomstig zijn in hun oorspronkelijke vorm bestaan. Permanente koppeling heeft
daarentegen tot gevolg dat deze bestanden opgaan in tan nieuw bestand en dus als
afzonderlijke bestanden ophouden te bestaan:' Van permanente koppeling is sprake
in het geval van 'integratie', dat wel als meest extreme vorm van koppeling wordt
beschouwd.92 Het onderscheid tussen geintegreerde en niet-geintegreerde informatiesystemen is vooral een logisch onderscheid. Integratie is hierboven uiteengezet als

Dit voorbeeld is ontleend aan H Gardeniers, R. van Kralingen, E. Schmuders, a. w. 1996.
89 Vgl. A. Vedder, a w. 1995, p 124-127.
90 G. Overkleet\-Verburs, Privacy-aspecten van persoonsinformatievoorziening door de overheid.
88

91
92

Tilburg 1988, p. 56.
J. Holvast, Op,veg naar een risicoloze maatschappi/'7 Schoonhoven 1986, p. 71-72.
H Gardeniers, J Holvast, a w. 1990, p. 7.
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een van de mogelijke koppelingsmodaliteiten. Bij gerntegreerde systemen is er
derhalve altijd sprake van gekoppelde gegevensbestanden.
Het onderscheid tussen gedistribueerde en centrale informatiesystemen is niet zozeer
een logisch maar meer een fysiek onderscheid. Het gaat hierbij om de plaats waar de
gegevens worden opgeslagen of verwerkt.v Van centrale opslag en verwerking van
gegevens is sprake wanneer deze op dan centrale computer plaatsvindt. Een meer
moderne manier is echter de decentrale of gedistribueerde opslag en verwerking van
gegevens. Daarbij zijn de in een logisch verband met elkaar staande gegevens fysiek
opgeslagen op meerdere machines die in een netwerk zijn gekoppeld. Vandenbulcke
omschrijft een gedistribueerd systeem als: "een verzameling van autonome verwerkingscomponenten die in een computernetwerk zijn geschakeld en samenwerken ten
behoeve van het uitvoeren van de aan hen toegewezen taken".94 Een gedistribueerde
database is daarvan een onderdeel, dat als een logisch gerntegreerde vermmeling van
gegevens over verschillende computers in het netwerk kan zijn verspreid. Zo is het
denkbaar dat bijvoorbeeld laboratoriumgegevens zijn opgeslagen in de computer die
fysiek op het laboratorium staat, maar die wel via het netwerk vanuit andere
organisaties toegankelijk is.
Integratie van gezondheidszorg-informatiesystemen zal vrijwel steeds gepaard gaan
met verstrekking van - i.c. medische - persoonsgegevens. Aan de ontvangende kant
kunnen die gegevens aldus worden vergaard, opgeslagen en eventueel bewerkt. Voor
de privacybescherming gebaseerd op de algemene privacybeginselen betekent dit
bijvoorbeeld dat de gegevens slechts via wettige en eerlijke middelen mogen worden
verkregen, waar mogelijk met toestemming of medeweten van de betrokkene. Door
het technologische gemak bestaat mijns inziens het gevaar dat medische persoonsgegevens zonder die toestemming of kennis van betrokkenen worden vergaard.
Daarmee loopt tegelijkertijd de naleving van het transparantiebeginsel gevaar.
Voorts is de kwaliteit van medische persoonsgegevens in het geding, bijvoorbeeld
doordat controle op de juistheid van de verkregen gegevens wordt bemoeilijkt. Pas
wanneer bekend is dat de gegevensverstrekking plaatsvindt of plaats heeft gehad, is
controle op de overeenstemming met het vastgestelde doel mogelijk. Slechts met het
oog daarop kan bovendien worden bepaald of het gebruik valt binnen de gespecificeerde doeleinden. De beveiliging van persoonsgegevens strekt zich bij integratie
van gegevensbestanden tevens uit over de soms kwetsbare communicatie-infrastructuur. Weet men niet wie de houder is van het geTntegreerde systeem, dan is het
tevens lastig de individuele privacyrechten waarover betrokkenen beschikken te
effectueren. Tenslotte zal niet altijd duidelijk zijn wie aansprakelijk kan worden
gesteld voor geleden schade als gevolg van het niet-naleven van de overige privacybeginselen.

93

J.A. Vandenbulcke, Databasesystemen voor de prakti/k Deventer 1992, p. 39 e.v.
94 J.A. Vandenbulcke, a w. 1992, p. 361.
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7.5.2 Ontwikkelingen in het ZIS
Eerder is opgemerkt dat ziekenhuis-informatiesystemen in sommige gevallen via
regionale samenwerkingsverbanden tot ontwikkeling zijn gekomen:' Regionale
samenwerking bood in die gevallen vooral financiele voordelen. Thans zet deze
regionalisering zich voort in de verdere ontwikkeling van de ziekenhuis-informatiesystemen. We zien dat bijvoorbeeld bij de Tilburgse DIV Cooperatie U.A. Deze is
- destijds als Stichting Dienst Informatie Verwerking opgericht in het kader van
gezondheidszorginstellingen
in de
een samenwerkingsverband tussen een twintigtal
hoofddoel
van
deze
Het
regio Midden- en West-Brabant en een deel van Zeeland.

samenwerking is de ontwikkeling van een regionaal gezondheidszorg-informatiesysteem (REGIS). Daardoor kunnen beroepsbeoefenaren in beginsel de beschikking
krijgen over de medische gegevens van alle patienten uit de regio. Deze regionale
medische databank bevatte in 1995 al de gegevens van circa 1,7 miljoen personen.
Door deze grote beschikbaarheid van medische gegevens kan de kwaliteit van de
zorgverlening worden verbeterd en kunnen de kosten daarvan worden verminderd.
Intussen heeft de DIV in 1993 een verkennende studie afgerond naar de haalbaarheid
in financieel, technisch en organisatorisch opzicht van een supra-regionaal

communicatienetwerk. 96
Nieuwe ontwikkelingen hebben ook betrekking op de inhoud van het ZIS. De
huidige generatie ziekenhuis-informatiesystemen is nog vooral gericht op de ondersteuning van administratieve processen. Het ZIS zal echter door de voortgang in de
informatietechnologische ontwikkelingen steeds meer worden toegepast voor de
ondersteuning van het primaire zorgproces. Er zijn immers verschillende situaties
voor te stellen waarin een zorgverlener, gebruik makend van de nieuwste informatietechnologische mogelijkheden, bij een collega hulpverlener patientgegevens kan
opvragen. Zoals vaker voorkomt bij de introductie van nieuwe technologieen, zal
ook de toepassing van nieuwe informatie- en communicatietechnologieen in de
gezondheidszorg nieuwe behoeften bij gebruikers oproepen.
Het laat zich gemakkelijk voorstellen dat meer regionale gezondheidszorginformatiesystemen in het land zullen ontstaan. Langs deze weg wordt het immers
mogelijk door middel van standaardisatie op technisch niveau uniformering van de
berichtenuitwisseling tot stand te brengen. Dit realiseert men bijvoorbeeld door
gebruik te maken van dezelfde infrastructuur, protocollen en dergelijke. Bovendien
wordt ook interregionaal samengewerkt, doordat instellingen of projecten aansluiting
zoeken bij reeds bestaande projecten. Men beoogt hiermee efficienter gebruik te
kunnen maken van voorzieningen en vooral van de kennis en ervaring die elders
reeds is opgedaan.
Juist door aan te sluiten bij bestaande technische standaarden is het mogelijk om
ZIS-deelsystemen met elkaar te integreren. Daarmee komt ook de weg vrij naar een

95 Zie § 7.2.1 van dit boek
96 D. Rutters-van Lierop, P.G. Arnou, Supra-regionaal communicatienetwerk zuidwest-nederland, in:
W.P.A Beckers, A.J. ten Hoopen (red.), a w 1994, p. 135-144.
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zogeheten open-ZIS. Zo'n open-ZIS is een voorbeeld van een open-systeem. Daaronder verstaat men: 97

• een samenhangend geheel

van leveranciersonafhankelijke specificaties voor

interfaces, services, protocollen en formaten;
met de mogelijkheden een applicatie of delen ervan te implementeren op apparatuur van verschillende leveranciers;
• dit ongeacht de door de leverancier toegepaste apparatuur en het besturingssys•

teern.

Het streven naar een open-ZIS moet het mogelijk maken dat deelsystemen van
verschillende leveranciers op elkaar aangesloten worden. Aldus heeft men meer
vrijheid bij het kiezen uit het aanbod van producten waardoor die beter op de
specifieke behoeften van de zorgverlener of van de zorgverlenende instelling zijn
afgestemd. Bovendien is men daardoor minder sterk afhankelijk van een bepaalde
leverancier.98 Niet alleen dient men daarbij aan te sluiten op technische standaarden,
maar zullen tevens op functioneel niveau standaarden voor datadefinities moeten
worden ontwikkeld. 99
Door systemen aan elkaar te koppelen ontstaat zo geleidelijk aan een landelijk
gezondheidszorg-informatiesysteem. Hierin komen in principe alle medische
gegevens terecht van personen die ooit in een Nederlandse gezondheidszorginstelling onder behandeling zijn geweest. Zorgverleners in heel Nederland kunnen
zodoende beschikken over de medische en administratieve gegevens van een patient
woonachtig in een willekeurige (andere) plaats in het land. Deze mogelijkheid zal de
kwaliteit en de doelmatigheid van de zorgverlening in ons land ten goede komen.
Een dusdanige schaalvergroting op het terrein van de ziekenhuis-informatiesystemen
zal zich verder ongetwijfeld op internationaal niveau voortzetten. In dit verband kan
worden gewezen op het RICHE-project.100 Dit project is er onder meer op gericht
een standaard voor 'open' informatie- en communicatienetwerken in Europese
ziekenhuizen tot stand te brengen.10' Hierdoor kunnen ook in Europees verband
gegevensuitwisseling en koppeling van medische gegevensbestanden plaatsvinden.
Deze technische ontwikkeling maakt het mogelijk dat een zorgverlener in (een deel
van) Europa - en wellicht ook daarbuiten - de directe beschikking kan hebben over

97 A A. Vreven, Open systemen. Informatie 94/1, p. 60. Zie ook H.G.M. Hilderink Rl, A.G.M. Brouwers, Op weg naar een open ZIS, in: W P.A. Beckers, A.J. ten Hoopen (red.), a. w. 1994, p. 43.
98 Zie over meer voor- en nadelen van een open-ZIS ten opzichte van een gesloten ZIS: C.I.C.M. Buitingvan der Zon, A.W Lalleman, P.G. Arnou, Studie naar wenselijkheid en haalbaarheid van een openZIS, in: W.P.A. Beckers, A J. ten Hoopen (red.), a.w. 1994, p. 252.
99 C 1.C.M Buiting-van der Zon, A.W. Lalleman, P.G Arnou, a. w. 1994, p. 247; H G.M. Hilderink RI,
A.G.M. Brouwers, aw. 1994, p. 44.
100 Reseau d'Information et de Communication Hospitalier Europten. Zie A. van der Werff, T. Kilsdonk,

Het project 'RICHE'. Informatie en communicatie in het ziekenhuis van Europa Tijdschrift voor
Medische Informatica 1989, nr. 3, pp. 94-97 en A.C.M. Kilsdonk, A. van der Wed, RICHE: terugblik
en toekomst. Signet 1992/4, pp. 15-17.
101 Zie ook: A.R. Bakker, Trends in hedendaagse Ziekenhuis Informatie Systemen, in: A.J ten Hoopen,
W.J. Hofdijk, W.P.A. Beckers (red.), a w 1992, p. 33.
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de medische gegevens van een Nederlandse patient die in het buitenland verblijft.
Het streven naar Europese Healthcare Networks is expliciet verwoord in het Bangemann rapport.102 Mede met het oog op het vertrouwen van de consument - i.c. de
patient - in het gebruik van de elektronische snelweg achtte de commissie Bangemann de juridische bescherming van privacy via de EU-privacyrichtlijn van groot

belang.

7.5.3 Automatisering van medische dossiers
Een belangrijk aandachtspunt bij ZIS-ontwikkelingen is het elektronisch medisch
dossier (EMD)."i Uit de beleidsnotitie "Informatietechnologie in de zorg" van de
minister van vws,104 welke notitie door de Tweede Kamer breed wordt gedragen,
alsmede uit het gelijknamige advies van de voorlopige Raad voor de Volksgezondheid en Zorggerelateerde dienstverlening blijkt dat aan het EMD niet langer valt te
ontkomen:05 Ook in het nationale actieplan voor de elektronische snelweg is als een
mogelijke toepassing gewezen op het gebruik van het EMD, waardoor een meer
efficiente en effectieve informatie-uitwisseling mogelijk moet worden.106 Netwerktechnologie gecombineerd met elektronische medische dossiers, biedt de mogelijkheid voor zorgverleners om direct over de medische gegevens van patienten te
beschikken.

Medische dossiers bevatten in het algemeen de meeste patientgegevens bij elkaar,
bestaande uit bevindingen en conclusies ten aanzien van diagnose, prognose en
therapie.'07 Diagnostische gegevens kunnen zowel harde feiten (zoals uitslagen van
laboratoriumonderzoeken) als zachte vermoedens (zoals vage indrukken en andere
subjectieve medische interpretaties) betreffen. Medische dossiers worden aangelegd

door individuele zorgverleners (huisartsen, specialisten, psychologen), groepspraktijken, ziekenhuizen, basisgezondheidsdiensten, bedrijfsgezondheidsdiensten, verzekeringsgeneeskundige diensten (GMD's), psychiatrische (afdelingen van) ziekenhuizen, verpleeghuizen, tehuizen voor gehandicapten en bij klinisch genetische centra
waar registraties van bijzondere diagnose-gegevens of ziektebeelden worden
bijgehouden. Dit heeft mede tot gevolg dat we geen introductie van een algemeen

\01 Europe and the global information society. Recommendations to the European Council, opgesteld
door de High-Level Group on the information Society, onder voorzitterschap van M. Bangemann.
Brussel, 26 mei 1994. Meer over medische persoonsgegevens op de elektronische snelweg in § 7.5.9
van dit boek.
103 Zie bijvoorbeeld A.R Bakker, a w 1992, p. 31; A Hasman, H J. Tange, De toekomst van het
patientendossier. Health Afanagement Forum 1995, nr. 2, pp. 28-30. Een voorbeeld van een programma voor elektronische medische dossiers is het softwarepakket PatientFiew dat door de SIG is
ontwikkeld ten behoeve van zorgverleners in de praktijk, zoals medisch specialisten.
104 Kamerstukken /I, 1995-1996,24 629, nr. 1.
105 Informatietechnologie in de zorg Advies uitgebracht door de voorlopige Raad voor de Volksgezondheid en Zorggerelateerde dienstverlening aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Zoetermeer, oktober 1996, in het bijzonder p. 32-34 betrefiende het clektronisch patienten dossier. Zie
ook de nieuwsbriefZorgtelematica Transparant, jrg. 1, nr. 2 (mei 1996).
106 Elektronische snelwegen. Van metafoor naar actie. December 1994.
107 J.H. van Bemmel, J.L. Willems, a.w 1989, p. 80.
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EMD kunnen verwachten, maar dat de inhoud van een EMD in sterke mate afhangt
van het specialisme en de daarbinnen bestaande aandachtsgebieden. Het EMD zal
daardoor een zekere flexibiliteit vertonen doordat het decentraal, naar eigen inzicht,
is samen te stellen. Wel zullen de patientgegevens logisch gezien centraal beschikbaar moeten zijn teneinde door meerdere personen binnen een instelling of regio te
kunnen worden gebruikt:M
Een medisch dossier - ook wel 'status' genoemd - vervult een belangrijke functie in
verband met de registratie van patientgegevens. Het aanleggen en bijhouden van een
medisch dossier is zelfs een professionele verplichting voor medische hulpverleners.'w Er doen zich echter met name binnen instellingen ook problemen voor met
betrekking tot medische dossiers. Zo zijn deze in het algemeen weinig gestructureerd, bestaat er kans op zoekraken,"0 komen er onleesbare gedeelten in voor, kan er
in het algemeen slechts een persoon tegelijk een medisch dossier raadplegen en
vinden veel doublures plaats. Voorts komt het voor dat elk specialisme een
patientendossier kent en per specialisme bovendien nog eens klinische en poliklinische patientendossiers. Van elke klinische patient wordt tevens een verpleegkundig
dossier opgemaakt, waarin vaak dezelfde gegevens zijn vermeld, aangevuld met

zorggegevens."'
Verwacht mag mijns inziens worden dat het EMD in de nabije toekomst op grote
schaal zal worden gebruikt. Alsdan zullen de hierboven gesignaleerde problemen tot
het verleden behoren. Het EMD zal waarschijnlijk ook een centrale rol gaan spelen
bij de uitwisseling van gedigitaliseerde gegevens.'12 Hierbij dient te worden opgemerkt dat een EMD is te beschouwen als een verzameling medische gegevens die op
gestructureerde wijze in een computer is opgeslagen. Als gevolg van de toegepaste
informatie- en communicatietechnologie is het niet noodzakelijk dat deze gegevens
op dan plaats bij elkaar worden bewaard. Er kan dus ook sprake zijn van een
113
gedistribueerd elektronisch medisch dossier.
Een EMD kent nauwelijks logistieke problemen met betrekking tot het vinden,
organiseren en rapporteren van patientgegevens. Voorts bevordert het de efficiency
en accuratesse van de medische besluitvorming doordat het volledig en snel de
benodigde gegevens kan opleveren. Bovendien ondersteunt het toekomstige medische beslissingen en beleidsbeslissingen op basis van de (statistische) analyse van

C.I.C.M. Buiting-van der Zon, A.W. Lalleman, P.G. Arnou, a. w. 1994, p. 249. Zie ook A. Ankont,
Van papieren dossier naar 'virtual reality'. Medisch Contact 16 december 1994, p. 1589-1591.
109 Een dergelijke verplichting vloeit onder andere voort uit art. 7:454 BW en art. 40 van de Wet BIG.
110 Uit een enkele jarcn geleden verricht onderzock onder verschillende poliklinieken en het Centraal
Medisch Archiefvan het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg, bleek dat het vinden van de dossiers een
van de grootste problemen was. Zie L. Callaert, Foorbereiding invoering uitleenregistratie medische
108

dossiers. Stageverslag Hogeschool West-Brabant, Breda 1989, p, 16.
111 A.J. Hoitsma, Ads en informatie 'de huidige situatie'. T(/dschrif voor Medische Informath:a 1987, nr.
4, katern p. 2.
112 NRN, Advies uitwisseling gedigitaliseerde gegevens in de gezondheidszorg. Zoetenneer, publicalit
11/'92.
113 Idem, pp. 16-17.
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historische medische gegevens.'14 Andere praktische voordelen die EMD's bieden
zijn de besparingen op de opslagruimte en inzet van personeel en de vergrote
bereikbaarheid van de patientendossiers. Doordat dossiers niet meer zoek kunnen
raken,115 kunnen onnodige handelingen of onderzoeken worden voorkomen en zullen
minder levensbedreigende situaties ontstaan.'16 Bovendien kunnen daarmee schema's
worden opgesteld en de klinische zorgverlening worden gecoordineerd, kan men
relaties ontdekken aan de hand van niet-klinische gegevens (cross-link) en kunnen
administratieve functies worden vervuld.
Zowel op het niveau van de netwerktechnologie als op het niveau van de registratie
van medische gegevens gelden standaardisatie-eisen. Hieraan tracht men te voldoen
door afspraken over de medische registratie te maken. Hoewel men in de geneeskunde nog geen volledige standaardisatie heeft weten te bereiken, zijn niettemin enkele
initiatieven tot het codificeren en classificeren van medische gegevens genomen.

Woorbee\den daarvan zijn de International Classification of Primary Care (ICPC
code),117 Diagnose Relatie Groepen (DRG's)'18 en de negende revisie van de
119
International Classification of Diseases Clinically Modified (ICD-9-CM).
Op het technische vlak liggen aan de communicatie van medische gegevens eveneens
enkele standaarden ten grondslag. In dit verband zij gewezen op het OSI-model,
X.400 en EDIFACT.'20 In ons land worden deze door de NRV als uitgangspunt voor
elektronische uitwisseling van medische gegevens beschouwd. Op Europees niveau
kan worden gewezen op het hiervoor genoemde RICHE-project.
Tijdens de behandeling van de beleidsnotitie "Informatietechnologie in de zorg
benadrukte de Kamercommissie het belang van privacybescherming vooral in het
kader van het EMD, hetgeen de minister onderstreepte. De notitie stelt dat er zal
worden gewerkt aan een adequate manier van gegevensbescherming. De minister
,,

W.M. Tierney, Computer-Stored Medical Records. Their Future Role in Medical
Practice. The Journal of the American Medical Association \988123, p. 3434-3431.
115 Hooguit kunnen in uitzonderlijke gevallen door technische of andere calamiteiten gegevens zock ra114 C.J. McDonald,

ken.

116 T. Thijs, Patient is gebaat bij veilige opslag van zijn medische gegevens. Computerworid Neder/and

10 juli 1991,p. 9.
117 Een thesaurus van diagnostische codes, waardoor men in plaats van de volledige tekst van een
diagnose kan volstaan met het invullen van de code. Bijvoorbeeld 'T90' voor diabetes. Zie J.H. van

Bemmel, J.L Willems, a.w 1989, p. 90-91.
118 Toekenning van een DRG code geschiedt op basis van de ontslagdiagnose na een ziekenhuisopname.
Hierdoor is het mogelijk de ziekenhuispatient achteraf in een DRG in te delen. De DRG code kent in
eerste instantie 23 diagnostische hoofdgroepen, waarbinnen een indeling wordt gemaakt in geopereerde
en niet-geopereerde patienten. De codering wordt voorts bepaald door tijdens de opname verrichte
operaties. Zodoende bestaan er inmiddels 467 DRG's. Met behulp van deze DRG's kan men de
besteding van de financiele middelen per medische categorie evalueren, alsmede kan men uit de
beschikbare gegevens de gemiddelde zorg voor patienten analyseren. Zie J.H. van Bemmel, J.L. Willems, a.w 1989, p. 102-104.
119 Door diagnoses per patient in te voeren en te coderen volgens de ICD-9-CM code, ontstaat de
diagnoses te selecteren Zie
mogelijkheid de gegevens van patienten met bepaalde (combinaties van)
J H. van Bemmel, J.L. Willems, a.w. 1989, pp. 98 en 122 e.v.

120 \10. het NRN-rapport Advies Electronic Data Interchange in de gezondheidszorg. Zoetermeer.

publicatie 2/'90, pp. 13-16.
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vindt dat er een gedragscode moet worden ontwikkeld en heeft onderzoek gelast naar
de noodzaak tot invoering van een landelijk uniform consumentennummer:21 Welke
privacy-aspecten bijvoorbeeld met het gebruik van het EMD bijzondere aandacht

verdienen zal ik hier in het kort nagaan aan de hand van de algemene privacybeginselen. Ten eerste zal de patienten kenbaar moeten zijn dat hun medische persoonsgegevens in een EMD worden vastgelegd. Hiermee hangt ook de invulling van het
transparantiebeginsel samen. Vervolgens dienen patienten mijns inziens over
voldoende mogelijkheden te beschikken om de kwaliteit van de hen betreffende
gegevens indien gewenst te kunnen controleren. Inzage en correctie van gegevens in
het EMD zal derhalve eveneens mogelijk dienen te zijn. Er zal een duidelijk doel
van het EMD moeten worden geformuleerd en kenbaar gemaakt aan betrokkenen.
Ten aanzien van het gebruik van de gegevens uit het EMD zal bijvoorbeeld een
duidelijke bevoegdhedenregeling moeten worden opgesteld welke ten grondslag ligt
aan de mogelijkheid voor de toegang tot en het gebruik van het EMD. Het EMD zal
in voldoende mate beveiligd moeten zijn ter bescherming tegen de toegang door
onbevoegden. Tenslotte zal duidelijk moeten worden aangegeven wie aansprakelijk
is wanneer een patient schade lijdt als gevolg van een onjuist gebruik van het EMD.
7.5.4 Elektronische verwerking van beeldmateriaal
Behalve medische gegevens in de vorm van tekst kan ook medisch beeldmateriaal
gedigitaliseerd in een computergeheugen worden opgeslagen. Sinds 1986 wordt in
de praktijk ervaring opgedaan met een dergelijk beeldinformatiesysteem of Picture

Archiving and Communication System (PACS). Door het beeldmateriaal, zoals
rontgenfoto's, met behulp van optische schijven in een databank op te slaan, kan men
deze op elk moment en op iedere terminal opvragen en eventueel bewerken. De
beelden zijn hierdoor sneller en gemakkelijker toegankelijk. Het Academisch
Ziekenhuis Utrecht was het eerste ziekenhuis in ons land waar PACS werd gerntroduceerd. Het AZU werkte in dat verband samen met de Stichting BAZIS (thans Hiscom
BV) en Philips.
Een ander project dat zich richt op de verwerking van medische beelden is het
COVIRA-project: Computer Vision in Radiology. COVIRA is een groot project in
het kader van het AIM-programma (Advanced Informatics in Medicine) waar 8
Europese landen aan meewerken. Het doel ervan is de ontwikkeling van een klinisch
bruikbaar beeldverwerkingssysteem voor neuroradiologische diagnostiek, neurochi122
rurgieplanning en 3D radiotherapieplanning.
De verbeterde toegankelijkheid van gedigitaliseerde beeldinformatie kan er tevens
toe leiden dat het aantal ligdagen per patient vermindert. Bij het traditionele gebruik
van medische foto's gaat minstens een dag verloren doordat eventuele oudere foto's
in het archief moeten worden opgespoord. Deze vertraging treedt niet op wanneer
het opvragen met behulp van de computer geschiedt. Heeft men de beschikking over

nieuwsbrief Zorglelematica Transparant, jrg. 1, nr. 2 (mei 1996), p. 10.
122 M. A. Viergever, COVIRA. Computer Vision in Radiology. Tijdschrift voor Medische Informatica

121 Zie de

1994, nr. I,pp. 2-5.
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bed-side terminals (zie hierna), dan is het zelfs mogelijk dat de foto's aan het bed
van de patient kunnen worden vertoond en besproken.
Door het toepassen van multi-media opslagmethoden'23 en de integratie met ziekenhuisinformatiesystemen, 124 wordt gedigitaliseerde beeldinformatie nog gemakkelijker
toegankelijk. Doordat het een onderdeel vormt van het EMD, is het mogelijk over de
volledige verzameling van medische gegevens van een patient te beschikken. De
gebruiker van een ZIS kan dan via het beeldscherm alle van een patient aanwezige
medische informatie opvragen.
De EU-privacyrichtlijn - en derhalve tevens de daarin uitgewerkte algemene
privacybeginselen - is uitdrukkelijk van toepassing op beeldgegevens betreffende
natuurlijke personen, evenals op geluidgegevens. De overweging die daaraan ten
grondslag ligt is dat de technieken voor het verwerken van dat soort gegevens steeds
geavanceerder worden. Op beeldgegevens die niet geautomatiseerd zijn opgeslagen
of niet in een zodanig gestructureerd bestand volgens specifieke persoonscriteria zijn
opgeslagen dat de betreffende persoonsgegevens gemakkelijk toegankelijk zijn, is de
EU-privacyrichtlijn niet van toepassing. Eveneens zijn gegevens van videobewaking
van de richtlijn uitgezonderd wanneer die bijvoorbeeld worden verwerkt met het oog
op de openbare veiligheid of voor strafrechtelijke doeleinden. Ook met het oog op de
journalistieke, artistieke en literaire vrijheid van meningsuiting mogen lid-staten
uitzonderingen maken. Voor verwerking van tot personen herleidbare beeldgegevens
die bijvoorbeeld in een PACS zijn opgeslagen, is de EU-privacyrichtlijn zonder
uitzondering van toepassing.

7.5.5 Bed-side terminals
In het Academisch Ziekenhuis Leiden is reeds een tiental jaren geleden een proef
gehouden met de plaatsing van op het ziekenhuis-informatiesysteem aangesloten
terminals in de directe omgeving van het bed van de patient.125 Dit proefproject
behelsde de ontwikkeling van een Verpleegkundig Informatie SYsteem (VISY)126 in
aansluiting op het eveneens in het AZL ontwikkelde BAZIS. In het VISTA-project
zijn de effecten van enkele onderdelen van het VISY-systeem van BAZIS in drie
instellingen in Nederland onderzocht: Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit te
Amsterdam, Psychiatrisch Ziekenhuis Reinier van Arkel te Vught en het St. Antonius

123 Dit wil zeggen dat verschillende soorten gegevens, zoals tckst, video, foto's, geluid en spraak, tezamen
op een enkel medium kunnen worden opgeslagen.
124 J.P.J. de Valk, C.A. Bergen, R.A. Hendriks, D. Mase, J. de Bussy, PACS - Gerntegrecrde systemen
voor de diagnostiek. Tildschrift voor Medische 1nformatica 1992, nr. 2, pp. 95-98.
125 E.S.P. Pluyter-Wenting, H.B.J. Nieman, Ontwikkelingen in de verpleegkundige verslaglegging
Tibchrip voor Medische Informatica 1987, nr. 4, pp. 13-17.
126 Zie over VISY en andere projecten op het terrein van de verpleegkunde de Special Verpleegkundige
informal\ca. Tijdschrift voor Medische Informatica 1994, nr. 3.
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Ziekenhuis te Nieuwegein.127 Op een experimentele afdeling van het AZVU, bestaande uit 18 bedden, was aan ieder bed een terminal geplaatst.
Het zijn met name verpleegkundigen die via bed-side terminals'2% van verpleegkundige-informatiesystemen gebruik kunnen maken. Teneinde vergissingen en
onzorgvuldigheden zoveel mogelijk te voorkomen
doordat tevergeefs gepoogd
wordt gegevens te onthouden of foutief worden overgeschreven - is het van belang
dat meetgegevens en dergelijke direct aan het bed van de patient worden geregistreerd. Hierbij moeten we bijvoorbeeld denken aan bloeddruk en lichaamstemperatuur. Daarnaast is het mogelijk via een bed-side terminal ook reeds geregistreerde
gegevens op te vragen aan het bed. De ontwikkeling van verpleegkundige-informatiesystemen en het gebruik van bed-side terminals daarbij, is aldus gebaseerd op
twee beginselen: vastleggen van gegevens bij de bron en het aanbieden van gegevens
op de werkplek:29
Computers aan het ziekenhuisbed kunnen behalve door verpleegkundigen ook door
patienten worden gebruikt om bijvoorbeeld het dagmenu op te vragen of samen te
stellen, informatie in te winnen over hun ziekte, over activiteiten in het ziekenhuis et
cetera. Ook artsen kunnen deze gebruiken, bijvoorbeeld om acute vragen van
patienten te beantwoorden aan de hand van rechtstreeks te benaderen literatuurdatabanken:10
Wanneer wordt aangesloten op het ziekenhuis-informatiesysteem met daarin de
medische gegevens van patienten, kan men ook toegang krijgen tot deze persoonsgegevens. De digitalisering van beeldinformatie (zie hiervoor) maakt het tevens
mogelijk om aan het bed van een patient diens rontgenfoto's op het beeldscherm te
projecteren. Ligt die patient met anderen op een mal, dan zal behalve de informationele privacy ook de ruimtelijke privacy in acht moeten worden genomen. De
informationele privacy ten aanzien van bed-side terminals zal evenzeer een uitwerking dienen te bevatten van de algemene privacybeginselen. Voor zover het beeldmateriaal betreft dat via een bed-side terminal wordt verwerkt of geraadpleegd
gelden, zoals ten aanzien van de hiervoor besproken elektronische verwerking van
beeldmateriaal, ook hier de bepalingen van de EU-privacyrichtlijn. Omdat via bedside terminals medische persoonsgegevens veelal door verpleegkundigen zullen
worden gebruikt, is met name de zwijgplicht voor verpleegkundigen, bijvoorbeeld
uit art. 88 Wet BIG, van belang.
-

127 H.P. Kramer, E.M.S.J. van Gennip, C.J.W.A. Enning, C.C. Klaassen-Leil, R.A.M. Stokman, R K.J.
Valkenburg, VISTA. Een onderzoek naar de effecten van een Verpleegkundig Informatiesysteem in

drie Nederlandse ziekenhuizen, in: W.P.A. Beckers, A.J. ten Hoopen (red.), a. w. 1994, p. 61-71; M.L.
Vossen, A. Klemann, De toepassing van VISY en standaardverpleegplannen voor de praktijk van de
psychiatrisch verpleegkundige. TO'dschrlft voor medische infonnatica 1995, nr. 3, pp 134-137.
128 Ook wei point qf care systems genoemd. Zie P.R.B. Heemskerk-van Holtz, Verplecgkundige
informatiesystemen, in: J. Hofdijk, W. Beckers (red.), a. w. 1990, p. 193.
129 H. Nieman, P. Heemskerk, Verslag Vierde Intemationale Conferentie Nursing Use of Computers and
Information Science. Nursing Informatics '91. Tijdschrift voor Medische informatica 1991, nr. 3, p.
101.

130 H.A.L. Gunther, Welterusten...; Documentaire informatie voor bedside gebruik. Tijdschrift voor
Medische Informalica 1992, nr. 3, pp 155-162.
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In de praktijk wordt wei onderscheiden tussen het medisch dossier en het verpleegkundige dossier van een in een ziekenhuis opgenomen patient. Het verschil daartussen zal voor een patient niet altijd even duidelijk zijn. Dat zal naar mijn idee
evenzeer gelden voor de elektronische versie daarvan, die via een bed-side terminal
toegankelijk is. Mijns inziens gelden ten aanzien van bed-sWe terminals dezelfde
eisen voor bescherming van de informationele privacy als die welke hiervoor zijn
gesteld aan het EMD.
7.5.6 Medische expertsystemen

Ter ondersteuning van het diagnostisch en therapeutisch handelen zijn en worden
steeds meer medische expertsystemen ontwikkeld. Zij maken het mogelijk de
ingevoerde gegevens inzake psychische of lichamelijke klachten te vergelijken met
de in het systeem opgeslagen kennis waarop vervolgens een diagnose kan worden
gebaseerd. Enkele voorbeelden van bestaande medische expertsystemen zijn in het
schematisch overzicht hieronder opgenomen'i' (zie fig. 7-1)

131

Het overzicht is mede ontleend aan J.H. van Bcmmel, J L. Willems, a. w. 1989, p. 243. Zie voorts P.H.
de Vries, P.F. de Vries Robbd, An Overview of Medical Expert Systems Methods of/nformation in

Medicine 1985/2, pp. 57-64, A.J. ten Hoopen, W.J. Hofdijk, W.P.A. Beckers, a. w. 1992; Expertsysteem pcnetreert de huisartsen-praktijk. Tudschrg voor EDP Management 1993/10, pp. 36-38; W.P.A
Beckers, A.J. ten Hoopen (red ), a w. 1994.
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fig. 7-1: Ovenicht van enkele medische expertsystemen

De medische kennis die nodig is voor het nemen van diagnostische en therapeutische
beslissingen valt te onderscheiden in wetenschappelijke kennis (know why of inzicht
in problemen en processen) en empirische kennis (know how of ervaringskennis

verkregen in de medische praktijk, ook wel 'klinische blik' genoemd):32 Vooral het
formaliseren en implementeren van de empirische kennis leveren nog veel problemen op. Het blijkt tot nu toe vrijwel onmogelijk om dergelijke kennis te extraheren

132 J.H. Van Bemmel, E.S. Gelsema, Modellen en projecten voor kennisverwerking. SWIM 2.2 maart
1987; J.H. van Bemmel, Formalization of Medical Knowledge. Methods of Information in Medicine
1986/4, pp. 191-193.
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uit het brein van ervaren artsen. Dit wordt mede veroorzaakt door het feit dat die
artsen zichzelf nauwelijks bewust zijn van hun redeneermethoden.
Gelet op de

omstandigheid dat kennis vooralsnog slechts geformaliseerd in computers kan
worden germplementeerd, levert dit een belangrijk obstakel op voor de introductie
op grote schaal van medische expertsystemen in de medische praktijk.
Een medisch expertsysteem, hier opgevat als een
computerprogramma dat met
behulp van daarin opgeslagen medische kennis dienst kan doen ter ondersteuning
van diagnostiek en therapie, bestaat in het algemeen uit de volgende elementen 133
(zie fig. 7-2).

Coosollaticf
programma

Verklarcnd

pm ammi
Panent

ditabestud

< Vngc «

b„tand
Kenmi

bcaphroordcnd

1 1
vergarend

programma

jig. 7-2: Elementen van een medischexpertsysteem.

Dit overzicht wijkt enigszins af van de beschrijving van expertsystemen
in het
algemeen, waarin de onderdelen gebruikersinterface, kennisbank, redeneerprogramma of inferentiemechanisme en uitlegfaciliteit worden onderscheiden. 134
Opvallend in dit overzicht van Van Bemmel en Willems is de koppeling met een
patientgegevensbestand. Op verschillende terreinen waarvoor expertsystemen
worden ontwikkeld valt te verwachten dat koppelingen met andere informatie-

133 J.H. van Bemmel, J.L. Willems, aw. 1989, p. 240 e.v.
134 Zie bijvoorbeeld H. de Swaan Arons, P. van Lith, Expert Systemen. Den Haag 1984.
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systemen, zoals een ZIS of HIS, zullen plaatsvinden.115 Ziekenhuis- en huisartsinformatiesystemen gaan immers steeds meer medische en andere gegevens van
voeren
patienten bevatten. De gegevens die nodig zijn om in het expertsysteem in te
adviseert
een
stelt
of
een
deze
waarvan
therapie
diagnose
vervolgens
- op basis
ingebracht.
Men
worden
te
koppeling
systeem
handmatig
in
het
niet
de
hoeven door
moet zich echter wel realiseren dat een zodanige 'verwerking van persoonsgegevens'
onder de bescherming van de EU-privacyrichtlijn valt. In dat geval zullen ook de
algemene privacybeginselen en de uitwerkingen daarvan moeten worden toegepast

op het gebruik van medische expertsystemen.

7.5.7 Elektronische uitwisseling van medische persoonsgegevens

7.5.7.1 Elektronische communicatie in de zorgsector
Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie in de gezondheidszorg
beperkt zich ten aanzien van persoonsgegevens al lang niet meer tot de opslag en
verwerking van administratieve en medische gegevens.'16 Door de nieuwe ontwikkelingen op dit terrein bestaat de mogelijkheid voor zorgverleners om met behulp van
een PC of terminal op afstand medische en administratieve gegevens te raadplegen
en op te vragen. Het gecombineerd gebruik van deze moderne technieken is kenmerkend voor de recente ontwikkelingen op informatie- en communicatietechnologisch
gebied in de gezondheidszorg:17 In de voorbije tien jaren zijn al verschillende
138
ervaringen opgedaan met computernetwerken in de gezondheidszorg.

135 Wat betreft de integratie met huisarts-informatiesystemen werkt men reeds aan systemen ter ondersteuning van de behandeling van hypertensie en diabetes en aan de ondersteuning van de farmacotherapie.
Ook de integratie van expertsystemen met informatiesystemen in inrichtingen is reeds gesignaleerd.
Zie L.F. Markenstein, Damcommunicatie en dataondersteuning in de gezondheidszorg. Nederlandse

Organisatie voor Technologisch Aspectenonderzoek, Den Haag 1988, p. 12; J.H. van Bemmel, J.L.
Willems, a.w. 1989, pp 247-248; H.G. Stassen, C.A. Grimbergen, Technische ontwikkelingen in de
geneeskunde. Medisch Conmct 1995, nr. 51/52 (22 december 1995), pp 1649-1651. De RVZ
verwacht dat medische expertsystemen pas algemeen toegepast zullen worden wanneer deze naadloos
aansluiten op elektronische patientendossiers. Zie RVZ, Informatietechnologie in de zorg. Deel 1:
Advies. Zoetermeer 1996, p. 22.
136 Gegevens die elektronisch worden uitgewisseld, kunnen betrekking hebben op handelsverkeer (bijv.
bestellingen van producten) en zorginformatie. Zorginformatie kan medisch-inhoudelijke gegevens
bevatten (verwijsbrieD, financieel-administratieve (declaratie) of plannings- en beheersgegevens
(enqutte). De gegevenssoorten die vervolgens kunnen worden onderscheiden zijn persoonsgegevens
(N.A.W.), medische en verrichtingengegevens (onderzoeksresultaten, diagnose, operatie), financiele
gegevens (honorarium, prijs), logistieke gegevens (artikelnummer) en overige gegevens. Veelal worden
deze gegevens in combinatie uitgewisseld. Zie NRV, Advies Electronic Data Interchange in de
gezondheidszorg Zoetermeer, publicatie 2/'90, p. 17.
137 J.H. van Bemmel spreekt in dit verband van 'een derde golf. Zie zijn De derde golf in de medische
informatica: Integratie en communicatic. TO'dschr(/t voor Medische Iq/ormatica 1989, nr. 4, pp. 135137.

138 Zie bijvoorbeeld B. Bos, Computernetwerken in de gezondheidszorg. inventarisatie. Afedisch Contact
1995, nr. 6, pp. 179-180.
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Binnen de gezondheidszorg spelen de nieuwe (data)-communicatiemogelijkheden
een steeds belangrijker rol."9 Een groot probleem binnen deze sector is immers juist
de omvangrijke en noodzakelijke verstrekking van gegevens via berichtenuitwisselingen. In de gezondheidszorg worden per dag zo'n 1 miljoen berichten verzonden.
Deze uitwisseling vindt plaats tussen grote aantallen bij de gezondheidszorg betrokken personen en instanties, zoals huisartsen, apothekers, medisch specialisten,
paramedici, tandartsen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars, verpleeghuizen, et cetera 140

(zie fig. 7-3).

huisarts

------I.-'.......

1

specialist
tandarts

apotheker

zlekcnhuls

ziektekostenverzekeraar

verpleeghuis

fig. 7-3: Onivang en complexiteit van de berichtenuitwisseling in de gezondheidszorg. RIAGG,

kruiswerk, laboratorium enz. zijn in dit overzicht niet opgenomen. Bron: NRV, Advies
Electronic Data Interchange in de Gezondheidszorg. Zoetermeer, publicatie 2/'90.

De berichten- of gegevensuitwisselingen kunnen op verschillende doeleinden zijn
gericht, zoals de bedrijfsvoering binnen instellingen, het bestuur en beheer op
instellingsniveau, planning en besturing door de overheid, epidemiologisch onderzoek alsmede (uiteraard) de zorgverlening aan de patient. 141

Vii« Medische telematica: 'mythe
ofwerkelijkheid?' Tijdschrift voor Medische Informatica 1989, nr. 4, pp. 138-140; A.J.G. van Rijen,
L. Ones, EDI in de gezondheidszorg. Todsch,14 voor Medische hformatica 1989, nr. 4, pp 141-145;
NRV, Advies electronische gegevensuitwisseling. Zoetermeer, publicatie 5/'89; NRV, Advies

139 Zie bijvoorbeeld J.H. van Bemmel, a w 1989, pp. 135-137; G. van

Electronic Data Interchange in de gezondheidszorg. Zoetermeer, publicatic 21'90.
140 Zie E.G. Principi, P.S. Peabody, R. Korpman, Better care, shorter stays, thanks to networking. Data
Communications November 1986, p. 190.
141 Zie L.F Markenstein, a w 1988, p. 5-6.
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Er zijn diverse modaliteiten denkbaar voor de uitwisseling van medische persoonsgegevens. De volgende modaliteiten kunnen worden genoemd: uitwisseling via met
behulp van een schrijfmachine of tekstverwerker op papier gezette documenten, via
automatisch verwerkte documenten waarin persoonsgegevens voorkomen die
afkomstig zijn uit het computerbestand van de afzender, via faxberichten, via
telexberichten, via videotex waarmee gegevens uit bestanden van andere organisaties
kunnen worden verkregen, via elektronisch leesbare gegevensdragers zoals een
magneetband of een -schijf, via e-mail en via EDI. De laatstgenoemde modaliteiten
hebben in de afgelopen jaren binnen de gezondheidszorg een belangrijke plaats
ingenomen. Hieronder zal daarop nader worden ingegaan.

7.5.7.2 Electronic Data Interchange (EDI) en Electronic Mail (e-mail)
Het zal naar ik aanneem niet lang meer duren totdat de uitwisseling van berichten in
de gezondheidszorg voornamelijk elektronisch zal geschieden. Er zijn reeds ervaringen hiermee opgedaan in diverse proefprojecten. Met het oog op het
communicatiepatroon dat zorgverleners in het algemeen hanteren, wordt het gebruik
van een elektronisch postsysteem als de meest geschikte techniek voor elektronische
gegevensuitwisseling beschouwd.142 Tot dat oordeel komt men al snel wanneer men
bedenkt, zoals we hiervoor zagen, dat zorgverleners veel gegevens uitwisselen met
veel verschillende personen en organisaties. Zou men daarbij over 6dn directe
(telefonische) verbinding beschikken, dan zou deze vaak bezet kunnen zijn. Een
voordeel van een elektronisch postsysteem is juist dat de ontvanger van een elektronisch verzonden bericht niet 'ingelogd' hoeft te zijn om het bericht te kunnen
ontvangen. Het bericht komt als het ware in een postbus terecht, waaruit het door de
'
ontvanger kan worden opgehaald zodra deze inlogt' op het netwerk. De grootste
voordelen lijken te zijn gelegen in de grotere bereikbaarheid van de zorgverlener en
in de snelheid waarmee berichten de zorgverlener kunnen bereiken.'43 Deze dient
uiteraard wei regelmatig (bijvoorbeeld enkele malen per dag) de inhoud van de
elektronische postbus te bekijken. Hierdoor kunnen uiteindelijk de kwaliteit en
efficiency van de zorg sterk verbeteren.
Voor een goed begrip van het elektronische postsysteem moeten we onderscheid
maken tussen elektronische gegevensuitwisseling (EDI) en elektronische post
(Electronic Mail of e-mair). De verschillen kunnen schematisch als volgt tegenover
elkaar worden gezet (zie fig. 7-4.)

142 NRN, Advies Electronic Data Interchange in de gezondheidszorg. Zoetermeer \990, p. 11
143 Vergelijken we de snetheid van gegevensuitwisseling via een elektronisch postsysteem met die van het
traditionele postsysteem, dan valt op dat het elektronisch verzonden bericht meteen na het moment van
verzenden ter beschikking van de ontvanger staat. Verzending via het traditionele postsysteem duurt
daarentegen doorgaans minimaal een dag.

HOOFDSTUK 7

294

EDI

Electronic Mail

In beginsel gestructureerde berichten

In beginsel ongestructureerde berichten

(vge tekst)
In beginsel berichtenuitwisseling tussen
twee computers

In beginsel berichtenuitwisseling tussen
twee personen met behulp van computers

In beginsel volledig geautomatiseerde verwerking mogelijk

'Menselijke interpretatie' noodzakelijk

Automatische toepassing van verschillende
beveiligingsregimes voor diverse soorten
berichten mogelijk

Standaardbeveiliging

fig. 7-4.· EDI versus e-maU (uit NRK Advies Electronic Data Interchange in de gezondheidszorg, 1990,
p. 12)

Kenmerkend voor het onderscheid is dat bij EDI de gegevens in gestructureerde
vorm over het netwerk worden verzonden. Berichten die via e-mail worden
verstuurd hoeven daarentegen niet gestructureerd te zijn. Ook ongestructureerde
berichten, zoals vrije tekst, kunnen via e-mail over het netwerk gaan. Bij EDI
kunnen we spreken van elektronische uitwisseling van formulieren. Daartoe is het
van belang dat gebruik wordt gemaakt van vooraf overeengekomen standaarden
met betrekking tot de structuur en de inhoud van de berichten en met betrekking tot
de door verschillende leveranciers aangeboden elektronische postsystemen. Deze
leveranciers van 'telematicadiensten' hebben in het algemeen weinig belang bij
standaardisatie, aangezien zij ieder voor zich proberen een zekere marktpositie te
verwerven en daardoor een de facto standaard trachten te worden. Voor de
zorgverleners die gebruik maken van dergelijke diensten is het echter juist van
wezenlijk belang om te standaardiseren, teneinde ook te kunnen communiceren met
personen en organisaties die van andere telematicadiensten gebruikmaken.
Zowel door middel van EDI als e-mail kunnen medische persoonsgegevens
elektronisch worden verstrekt. Een hulpverlener zal zich te allen tijde in eerste
instantie moeten afvragen of verstrekking van persoonsgegevens met het oog op
diens zwijgplicht is toegestaan. Zijn die gegevens afkomstig uit een persoonsregistratie of komen ze bij de ontvanger daarin terecht, dan zijn ook de regels van de
WPR op de gegevensverstrekking van toepassing. Bij EDI komen voorts op
verschillende momenten verschillende gegevensbestanden tot stand. In het algemeen geldt dat wanneer dat hulpbestanden zijn, alleen de geheimhoudings- en
beveiligingsverplichtingen van de WPR daarop van toepassing zijn. 144 Wanneer via

144 Kamerstukken I, 1987-1988,19095, nr. 2b, p. 4, waarin ten aanzien van hulpbestanden wordt gesteld
dat daaruit geen gegevens mogen worden verstrekt aan personen die uit de registratie zelf geen
gegevens zouden mogen ontvangen en dat hulpbestanden in voldoende mate beveiligd dienen te zon.
Zie ook A.J. de Boer, EDI in de gezondheidszorg. Alphen aan den Rijn/Zaventem 1992, pp. 173-174;
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e-mail medische persoonsgegevens via een computernetwerk aan derden worden
verstrekt, zal de verstrekker zich dienen te realiseren dat gegevensverkeer via email niet altijd betrouwbaar en vertrouwelijk is. 145 Wanneer persoonsgegevens
worden verzonden via een telecommunicatie- of elektronische postdienst, is
volgens de EU-privacyrichtlijn de persoon van wie het bericht uitgaat normaliter
verantwoordelijk voor de verwerking van de in het bericht vervatte persoonsgegevens.

146

7.5.7.3 EDI in de gezondheidszorg
Binnen de gezondheidszorg hebben verschillende projecten geleid tot de invoering
van het elektronisch berichtenverkeer (EDI). Via enkele rapporten heeft de NRV
de richting daarvan mede bepaald. 147 Deze projecten zijn te onderscheiden ill een
viertal groepen: medisch, financieel/administratief, logistiek en sociale zorgverzekeringen. 148 Een overzicht van enkele van die projecten levert het volgende beeld
op'49 (zie fig. 7-5):

R.E. van Esch, Privacywetgeving: EDI en telecommunicatie, in: J.M.A Berkvens, J.E.J. Prins (red.),
Privacyregulering in theorie en praktijk. Deventer 1994, pp. 281-308.
145 Zie bijvoorbeeld J.E.J. Prins c.a., a. w. 1995, pp 140-143.
146 Overweging 47 van de EU-privacyrichtlijn.
141 Advies elektronische gegevensuitwisseling, pu catie 5189, Advies Electronic Data Interchange in de

gezondheids=org, publicatie 2/90·, Advies Electronic Data Interchange in de gezondheidszorg. Deel 2,
publkatie 15191, Advies Electronic Data Interchange in de gezondheidmorg. Deel 3: de EDI-

organisatie, publicatic 33191, Advies uitwisseling gedigitaliseerde gegevens in de gezondheidszorg,
publicatie 11/92.
148 Vergelijk H. Lodder, P. Ferwirda, G.P. Smits, EDI: van project naar product, in: W.P.A. Beckers, A.J.
ten Hoopen (red.), a.w 1994, p. 156.
149 Overzicht ontleend aan: A.J. de Boer (red.), a w. 1992, pp 237-33; B.H. Uythof, K.M. Vreeswijk,
"De 36" EDI-projecten in de zorgsector. Ovenicht per december 1993. SuchfingITN, Utrecht 1994,
H. Lodder, P. Ferwerdg G.P. Smits, a w. 1994, p. 156.
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fig. 7-5: EDI-projecten in de gezondheidszorg

De soorten berichten die in dit verband met behulp van EDI kunnen worden
uitgewisseld zijn de volgende (zie fig. 7-6):
medisch
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fig. 7-6: Soorten EDI-berichten in de zorgsector.
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Hieronder wordt meer inhoudelijk op enkele EDI-projecten ingegaan. Daarbij zal
ik per toepassingsgebied (medisch, financieel, logistiek en sociale verzekeringen)
66n voorbeeld-project nader beschrijven.

Medisch: 3iNet
Tegen de achtergrond van de in 1982 ontwikkelde plannen voor de aanleg van een
tweeweg kabelsysteem in Zuid-Limburg, ging in 1985 de voorstudie van het 31project van start. 150 Zoals uit het bovenstaande al bleek, blijft de gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg niet beperkt tot de afdelingen binnen een instelling.
Steeds vaker worden patientgegevens - maar ook gegevens ten behoeve van
elektronische bestellingen bij leveranciers van producten en gegevens voor
zorgverzekeraars uitgewisseld tussen verschillende hulpverleners en instellingen.
Op deze Inter-Institutionele Informatie-uitwisseling richtte zich het 3I-project. Het
algemene doel van dit project was gericht op de ontwikkeling en invoering van een
geYntegreerde informatievoorziening binnen de regionale gezondheidszorg. 151 In het
bijzonder was het 3I-project gericht op (1) het ontwikkelen van standaarden voor
de berichtenuitwisseling, (2) het toetsen of elektronische communicatie in de
gezondheidszorg haalbaar is en (3) het bepalen van de kosten en baten van elektro-

nische informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg.
Tijdens de voorstudie van het project (1985-1988) werden de informatiestromen
tussen een twintigtal soorten zorgverleners in kaart gebracht. Daaruit bleek dat
veel gegevens werden uitgewisseld tussen huisartsen, kruisverenigingen, apothekers, fysiotherapeuten, diagnostische centra, specialisten, ziekenhuizen en zorgverzekeraars. In een tweetal pilot-projecten werd vervolgens de elektronische uitwisseling van gegevens tussen ziekenhuizen en huisartsen en tussen huisartsen en
apothekers bestudeerd. Een derde pilot-project betrof een evaluatie, met als doel
het verkrijgen van inzicht in de kosten en baten van de elektronische
152

gegevensuitwisseling.
Een vierde pilot-project was gericht op de standaardisatie van de elektronische
communicatie. Met betrekking tot de communicatie-standaardisatie heeft men in
het 31-project gekozen voor de EDIFACT-standaard. Aangezien deze standaard

niet specifiek voor de gezondheidszorg is ontwikkeld, is de EDIFACT-syntax
aangevuld met data-elementen die niet in de data-dictionary van EDIFACT
voorkomen. Een bericht kan aldus bestaan uit een of meer segmenten, die op hun

150 A. Hasman, Informatieuitwisseling in de gezondheidszorg: Het 3I-project. Tijdschrift voor Medische
Informatica 1989, nr. 1, pp. 17-20; A. Hasman, P.G. Arnou, A.C.A. van Kesteren, D. Kleinloog, Het
3I-project. Tijdschrift voor Medische Informatica 1989, nr. 4, pp. 149-152; C. Borsje, Gezondheidszorg vervangt papier en telefoon door pc. Informatie Management Magazine: AG Report 1990, nr. 1,
pp. 840:NRN, Advies Electronic Data Interchange in de gezondheidszorg. Zoetenneer, publicatit

2/'90, bijlage 5 p. 2.
151 A.J. de Boer (red.), a. w 1992, p. 238.
152 A. Hasman, a w. 1989, p 18.
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beurt zijn opgebouwd uit data-elementen, zoals de naam van de afdeling en het
telefoonnummer. 153
Het welslagen van dit project werd bevorderd door de vele participanten eraan,
waardoor een breed draagvlak bestond. Behalve de medewerking die vanaf het
begin van het project is verleend door de Provincie Limburg, de PTT en de
leverancier van computerapparatuur Unisys, is ook de deelname van diverse
huisartsen en apotheken aan de uitvoering van het project van groot belang
geweest. Niet veel later zijn ook de DIV en de SIG in het project gaan participeren. Voorts zijn het COPA-project154 en Philips erbij betrokken en is de kring van
participanten uitgebreid met alle belangrijke leveranciers van HIS-pakketten en
apotheeksystemen alsmede de zorgverzekeraars. De leveranciers hebben de
belangrijke toezegging gedaan dat zij hun informatiesystemen zodanig willen
aanpassen dat integratie in het eigen informatiesysteem van de gebruiker mogelijk
de 31-standaarden als voorwaarde gesteld
voor de HIS-communicatiemodulen. De standaarden zijn voorts overgedragen aan
de Stichting ITN,155 de EDI-organisatie voor de gezondheidszorg, teneinde deze
algemeen beschikbaar te kunnen stellen.
Het 3I-project heeft haar bijzondere doelen bereikt: er zijn standaarden ontwikkeld,
er is aangetoond dat artsen EDI kunnen toepassen en de kosten en baten daarvan
zijn in beeld gebracht.156 Het 3/-project is voortgezet in het project 31Net, dat is
gericht op het opzetten van een regionaal netwerk in Zuid-Limburg. Dit project
ziet op de gegevensuitwisseling tussen met name huisartsen, apothekers, medisch-

wordt. Het NHG en de LHV hebben

specialisten, instellingen/ziekenhuizen (Academisch Ziekenhuis Maastricht,
Maasland Ziekenhuis Sittard, De Wever Ziekenhuis Heerlen), zorgverzekeraars
(VGZ en LIASS) en laboratoria:57

153 A. Hasmanc.s., a w. 1989, p. 151.
154 Communicatie Project Apeldoom. Zie daarover bijvoorbeeld: P.J Branger, Het COPA-project te Apeldoorn. Tildschrdt voor Medische /q/ormatica 1989, nr. 4, pp 153-156
155 Interconnectiviteit en Telematica voor de Nederlandse Gezondheidszorg ITN wil bijdragen aan de
kwaliteit van de gezondheidszorg en daarmee verwante sectoren, door open en gestandaardiseerde
communicatie te bevorderen tussen alle betrokken partijen. Dit geschiedt door het beheren en
bevorderen van het gebruik van standaarden voor berichten die in het veld zijn ontwikkeld en tevens
nationale en intemationale crl:enning kunnen vinden. Zie A.J. de Boer (red.), a. w. 1992, p. 198; A W.
Lalkman, S. Hadiutomo, Standaard-berichten voor de Nederlandse gezondheidszorg. T(/dschrift voor
Medische Informatica 1995, nr. 1, pp. 47-48
156 In het algemeen is nog niet zeker of investeringen in EDI-projecten in de gezondheidszorg rendabel
zijn, doordat veel projecten zich nog in de opstartfase bevinden en berichten vaak dubbel worden
verzonden: zowel elektronisch als per reguliere post. Zie B.H. Uythof, K.M Vreeswijk, a w 1994, p.
9.

157 B.H Uythof,

K.M. Vreeswijk, a. w 1994, par 2.3 1.

ICT-ONTWIKKELINGEN rN DE GEZONDHEIDSZORG

299

Financieet: ZORGNET
158
Op initiatief van de Stichting Kloz Informatie Systeem Gezondheidszorg (KISG),
VNZ en de Nederlandse Zorgfederatie (voorheen Nationale Ziekenhuisraad),
startte in januari 1990 het Zorgnet-project. Dit project heeft tot doel rechtstreekse
elektronische uitwisseling van financieel-administratieve berichten tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars mogelijk te maken. Zorgnet heeft vooralsnog betrekking op het gegevensverkeer inzake de opname van een verzekerde in een ziekenhuis, vanaf de aanvraag van een machtiging tot en met het ontslagbericht. 159

Anders dan enkele hierboven omschreven regionale EDI-projecten, is Zorgnet een
landelijk EDI-netwerk. Op termijn zullen koppelingen met regionale netwerken,
zoals Haagnet, plaatsvinden. Hoewel Zorgnet in eerste instantie is gericht op de
berichtenuitwisseling tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars, zullen ook huisartsen, apotheken, medisch specialisten et cetera zoveel mogelijk op het netwerk
worden aangesloten. Aan het pilot-project Zorgnet werd deelgenomen door: de
Stichting BAZIS, de ziekenhuizen Westeinde (Den Haag) en AZVU (Amsterdam)
en de zorgverzekeraars Goudse, OHRA, Zilveren Kruis, ZAO en Haaglanden.
De hoofddoelstellingen van het Zorgnet-project betroffen (1) het oplossen van
knelpunten en het verbeteren van de kwaliteit en efficientie van de zorgverlening,
(2) het ontwikkelen van landelijke standaarden voor EDI in de zorgsector in
procedurele en technische zin en het ontwikkelen van richtlijnen voor het gebruik
ten behoeve van zorgverleners en zorgverzekeraars die EDI willen invoeren, (3)
het in kaart brengen van organisatorische consequenties voor zorgverleners en
zorgverzekeraars en (4) het ontwikkelen van procedurele standaarden ter bevordering van de samenwerking tussen de deelnemende partijen:60 De op te lossen
knelpunten hadden vooral betrekking op de tijdrovende procedure welke wordt
veroorzaakt doordat veel formulieren ingevuld en uitgewisseld worden met een
lange doorlooptijd. Daarnaast waren de registraties die de basis vormen voor de
161
afhandeling van declaraties door de zorgverzekeraar van een matige kwaliteit.
Eind 1991 werd het proefproject afgerond en waren alle hoofddoelstellingen
bereikt. Het vervolg van het Zorgnet-project is gericht op uitbreiding van het aantal
deelnemers en het aantal berichtsoorten.

158

KLOZ staat voor Kontaktorgaan Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars en is begin
1995 samen met de VNZ opgegaan in de organisatie Zorgverzekeraars Nederland. Aan het Zorgnetproject wordt deelgenomen door enkete particuliere ziektekostenverzekeraars, ziekenfondsen,
ziekenhuizen, de Stichting BAZIS en de Vereniging Informatieverwerking Ziekenhuizen (VIZ). Zie

NIAN, Advies Electronic Data Interchange in de gezondheidszorg. Zoetermeer, publicatle 21'90,
bijlage 5 p. 4; Ziekenhuizen via EDI-net contact met verzekeraars. Computable 23 februari 1990; C. de
Zwart, Automatisering schrijdt voort in de gezondheidszorg. Computable 21 juli 1990, p. 37-38; S.
Arts, EDI en zorgverzekeraars TO'dschrfft voor Medische Informatica 1994, nr. 4, pp 191-195.
159 In het kader van het Zorgnet-project zijn met name de volgende EDIFACT-berichten gedefinieerd:
aanvraag van machtiging, afgifte van machtiging, bericht van opneming, aanvraag van verlenging,
afgifte van verlenging, wijziging van tariefklasse, wijziging van verzekering cn bericht van ontslag. Zie

A.J. de Boer (red.), aw. 1992, p. 330.
160 A.J. de Boer (red.), a w. 1992, p. 328.
161 H. Lodder, P. Ferwerda, G.P. Smits, a w. 1994, p 158.
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Mede in verband met de stelselwijziging van ziektekostenverzekeringen kunnen
ziekenhuizen en zorgverzekeraars, door gebruik te maken van de mogelijkheden
van Zorgnet, beter inzicht krijgen in de kosten van de zorgverlening. Ook verbetering van de zorg en service aan patienten wordt tot de nieuwe mogelijkheden
gerekend. Op termijn zullen de verzekeringsgegevens van patienten en clienten online aan de zorgverleners ter beschikking komen. Zorgverzekeraars kunnen aan de
hand van de via Zorgnet verkregen consumptie- en productiecijfers hun zorginkoop
162
verbeteren.
Koppeling van zorginhoudelijke EDI-projecten met financieel-administratieve EDInetwerken, maakt het mogelijk berichten met betrekking tot het betalingsverkeer
elektronisch uit te wisselen. Zo zal het declaratieproces (de administratieve
163
verwerking van rekeningen, honoraria et cetera) vereenvoudigd kunnen worden.
De patient meldt zich met de patientenkaart (bijvoorbeeld een smart card) bij de
zorgverlener. Deze krijgt, doordat de patient de PIN-code intoetst, toegang tot het

EDI-netwerk, waarop het ZIS, de GBA, de zorgverzekeraars en de banken zijn
aangesloten. Grafisch weergegeven levert dit het volgende (hypothetische) toe-

komstbeeld op (zie fig. 7-7).
GBA

bank

bank
ads

zorg-

verzekeraar

EDI
zorg-

netwerk

a Tts

sma
card

verzekeraar

bank
patient

fig. 7-7: Het elektronisch betatingsverkeer in de gezondheidiszorg.

De zorgverlener kan informatie krijgen over de bevolkingsgegevens. Op deze
manier kan eenvoudig over de juiste en actuele persoonsgegevens worden beschikt.
Tevens kan de zorgverlener informatie krijgen met betrekking tot de vraag of,
waar en op welke wijze de patient verzekerd is. Het is eveneens mogelijk dat door
tussenkomst van de zorgverlener en de zorgverzekeraar aan de bank van de patient
een elektronische betalingsopdracht wordt gegeven. De rekening van de zorgverlener kan op deze wijze sneller dan thans mogelijk is worden betaald. Wanneer de

161 Bron: brochure Zorgnet. Elektronisch berichtenverkeer in de gezondheidszorg. Een uitgave van de
cooperatieve vercniging Zorgnet.
163 Zie ook A.J. de Boer (red.), a w 1992, p. 334.
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patient geen eigen risico meer heeft, zal de betaling uiteraard via de bank van de
verzekeraar verlopen.

Logistiek: EDIZH
Het EDIZH-project, dat in 1989 van start ging, is gericht op het ontwikkelen en
toepassen van EDI-faciliteiten in de communicatie tussen ziekenhuis en goederenleverancier.164 De eerste fase van dit project werd eind 1990 afgesloten met als
resultaat dat het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg vanuit het inkoopsysteem zo'n
30% van de orderregels via EDI kon versturen naar 13 leveranciers. Omdat echter
bleek dat de brongegevens soms inaccuraat en dubbelzinnig waren, werd in 1991
de tweede fase gestart met als doel het ontwikkelen en implementeren van een
EDI-artikelbericht waarmee leveranciers de inkoopsystemen van de ziekenhuizen
automatisch konden voorzien van juiste en actuele artikelgegevens. Aan deze fase
werd deelgenomen door de Stichting BAZIS, het Academisch Ziekenhuis Maastricht, AZVU (Amsterdam) en St. Elisabeth Ziekenhuis (Tilburg) en de leveranciers Molnlyke, Van Heek Scholco en Van Hoekel Grootverbruik.
De tweede fase was eind juni 1993 gerealiseerd. Een derde fase van het El)IZHproject is vervolgens gericht op de ontwikkeling van een EDI orderbericht dat
naadloos aansluit bij het EDIZH artikelbericht.
Sociate verzekeringen: BVG
In 1990 startte de BVG!65 met een EDI-proefproject. 166 De BVG is met i 42.000
bij haar aangesloten werkgevers en i 740.000 verzekerden de grootste bedrijfsvereniging die haar eigen administratie voert. Jaarlijks worden er zo'n 2 miljoen
ziek- en hersteldmeldingen door de BVG ontvangen en verwerkt. Door een
sectoraal netwerk in te richten voor de werkgevers die zijn aangesloten bij de BVG
en het PGGM,167 zou het berichtenverkeer door middel van EDI volledig geautomatiseerd moeten kunnen worden. In 1992 werd deze doelstelling gerealiseerd,
waarna sinds 1993 het aantal deelnemers zich verder heeft uitgebreid.
Toekomst
De meeste EDI-projecten in de gezondheidszorg zijn bewust van start gegaan met
een gering aantal deelnemers. Vooral in de beginfasen van dergelijke projecten is
het van belang gebleken om snel tot een gezamenlijke aanpak te kunnen komen.
Voorts heeft men ervoor gekozen om het project met 66n of twee EDI-berichten te
beginnen. Pas daarna is verbreding en verdieping gezocht, door meer deelnemers

164 H. Lodder, P. Ferwerda, G.P. Smits, a. w. 1994, p. 158-159.
165 De Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen (BVG) is het
uitvoeringsorgaan sociale verzekeringswetten voor de gezondheidszorg.
166 A.J. de Boer (red.), a.w. 1992, p 264-272; H. Lodder, P. Ferwerda, G.P. Smits, a w 1994, p. 159-160.
167 Pensioenfonds voor Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen.
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erbij te betrekken respectievelijk meer EDI-berichten uit te wisselen. 168 Van beide
soorten uitbreidingen hebben we zojuist voorbeelden gezien.
Naast verbreding en verdieping bestaat ook aandacht voor vernieuwing van EDItoepassingen. 169 In dit verband wordt wel gewezen op i-EDI (interactieve EDI), de
ontwikkeling van EDI-API's (Application Interfaces voor EDI) en het ondersteunen
van multimedia toepassingen voor EDI.

7.5.7.4 Privacyvragen
Blijkens een rapport uit 1994 van de Stichting ITN gelden als bedreigingen voor
elektronisch berichtenverkeer, zoals EDI of e-mail: 170
• het bericht is afkomstig van een frauduleuze afzender (een onbevoegde zorgverlener of een zorgverlener die de patient of producten van zijn organen niet heeft
onderzocht);
• het bericht is geschonden;
• verzending of ontvangst van het bericht wordt ontkend;
• het bericht wordt ongeautoriseerd ingezien (een onbevoegde verschaft zich
toegang tot het bestand);

• het bericht is naar de verkeerde ontvanger gezonden;
• de berichtgeving is vertraagd of onderbroken.
Wanneer berichten in de gezondheidszorg via EDI worden uitgewisseld, zullen
veelal medische persoonsgegevens kunnen bevatten. Voorbeelden van
dergelijke berichten zijn: verwijsbrieven, recepten, laboratoriumaanvragen en
machtigingen tot opneming in een ziekenhuis. Afzender en ontvanger verrichten
bepaalde handelingen voor de uitwisseling van persoonsgegevens via EDI. In
bepaalde omstandigheden kunnen deze handelingen worden beschouwd als de
aanleg van een persoonsregistratie (art. 4 en 18 WPR: beperkt verzamelen van
persoonsgegevens), het gebruik van persoonsgegevens (art. 6 WPR: beperkt
gebruik) of de verstrekking van persoonsgegevens binnen de organisatie van de
houder of daarbuiten (art. 6, tweede lid, art. 11 t/m 14 en art. 18, derde lid WPR:
beperkt gebruik en individuele rechtsbescherming). Wanneer EDI-handelingen als
WPR-relevante handelingen moeten worden beschouwd, gelden voorts diverse
andere wettelijke verplichtingen voor de houder en bewerker van die registratie.
Die verplichtingen betreffen onder meer het doel van de registratie (art. 4 WPR:
doelspecificatie en doelbinding), de verkrijging en opslag van persoonsgegevens
(art. 5 WPR: beperkt verzamelen van persoonsgegevens), de beveiliging van
persoonsgegevens (art. 8 WPR: beveiligingsbeginsel) en de reglementsplicht en
deze

168 H. Lodder, P. Ferwerda, G.P. Smits, a. w. 1994, 161-162.
169 Idem, p. 162.
170 Stuurgroep Privacy & Beveiliging van de Stichting ITN, Automatisch beveihgd, Deell. De zorgsector

op weg naar een gezamenleke aanpak. Aan u de keuze Rapport van 4 februari 1994, p. 8. Zie ook
W.J. Slagter, Privacybescherming bij het gebruik van de chipcard in de gezondheidszorg. Computerrecht 1995/1, p. 6.
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verplichte aanmelding bij de Registratiekamer (art. 17 t/m 27: transparantiebeginsel).

De Registratiekamer stelde in haar advies van 13 november 1995 aan ViaPrisma
(zie ook § 5.3.1.2 in dit boek) dat de door ViaPrisma ontvangen en verzonden
EDI-berichten niet zijn aan te merken als persoonsregistraties in de zin van de
WPR. 171 Dit neemt niet weg dat het opmaken, splitsen, vertalen en verzenden van
de EDI-berichten door ViaPrisma wel is aan te merken als een vorm van verwerking van persoonsgegevens en aldus valt onder de werking van de EU-privacyrichtlijn. Een gevolg hiervan is onder meer dat de uit de EU-privacyrichtlijn voortvloeiende geheimhoudings- en beveiligingsverplichtingen op ViaPrisma van toepassing
zullen worden nadat de richtlijn in de Nederlandse wetgeving zal zijn geYmplementeerd. Beveiliging van elektronisch berichtenverkeer is van belang omdat, anders
dan bij schriftelijke berichtenuitwisseling, gegevens tijdens de transmissie onder
meer kunnen worden gewijzigd zonder dat dit achteraf te constateren valt. 172
Hieruit volgt tevens dat de kwaliteit van de elektronisch uitgewisselde persoonsgegevens van groot belang is. Controle daarop, bijvoorbeeld via inzage- en correctierecht van betrokkene, dient daartoe mogelijk te zijn. Omdat via EDI veelal
medische persoonsgegevens worden uitgewisseld, is het voorts van belang dat de
geheimhoudingsverplichtingen worden nageleefd. Mijns inziens is het gevaar niet
denkbeeldig dat de plicht tot geheimhouding - al dan niet bewust onvoldoende in
het oog wordt gehouden bij het streven naar doelmatigheid via elektronische
-

gegevensuitwisseling.

173

7.5.8 (Chip) kaanen in de gezondheidszorg
Patiiintenpasjes kennen we inmiddels in diverse verschijningsvormen en worden
voor verschillende functies toegepast. Een bekend pasje is het ponsplaatje, dat door
de meeste ziekenhuizen aan hun patienten wordt verstrekt. Dit is een plastic kaartje
waarop voor het menselijk oog duidelijk leesbaar enkele algemene persoonsgegevens zijn aangebracht, zoals naam, adres, geboortedatum, geslacht en patientnummer. Het ponsplaatje wordt vooral in ziekenhuizen gebruikt voor de identificatie
van patienten. Dit hangt onder meer samen met het verloop dat daar van alle
174
zorgverlenende instellingen het grootst is.
De magneetstripkaart kennen we vooral als bank- of giropas uit het bankwezen. De
kaart bevat aan de achterzijde een magneetstrip waarop een relatief gering aantal
gegevens voorkomen die nodig zijn voor de communicatie met een computer.
Behalve de beperkte opslagcapaciteit kent deze toepassing voor de gezondheidszorg

11 \ Computerrecht 1996/2, pp. 77-82.

172 R.E. van Esch, a w. 1994, p 281.
173 Vgl. J.E.J. Prins e.a., a.w. 1995, p. 281, alwaar blijkt dat een ziekenhuisafdeling die met EDI werkt
meer belangstelling heeft voor het automatiseringsvraagstuk en de juistheid van de gegevens dan voor
het privacyvraagstuk. Zo kan bijvoorbeeld een verzekeraar die rechtstreeks rekeningen van het
ziekenhuis ontvangt, daaruit afleiden waarvoor een bepaaide patient is behandeld
174 P. Albers, W.A.J. Gooren, F.J.M.C. Stravers, a w. 1991, p. 18.
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bovendien als nadeel dat het gebruik van de kaart onvoldoende beschermd kan
worden.
Een ander type kaart is de chipkaart. De chipkaart bevat een ingebouwde geheugenchip waarop gegevens kunnen worden bewaard. Wanneer een chipkaart behalve
een geheugenchip ook een microcomputerchip bevat, spreken we van een smart
card. Met behulp van chipkaarten is het niet alleen mogelijk daarop gegevens te
bewaren, maar ook gegevens elektronisch uit te wisselen met het computersysteem
waarop deze wordt aangesloten. Aldus kan bijvoorbeeld de verzekeringsgerechtigdheid van patianten worden geverifieerd en zonodig via het netwerk automatisch
een machtiging worden aangevraagd. 175
De laser card of Optical Memory Card is een andere soort waarin chipkaarttechnologie is toegepast. Kenmerkend voor dit type is de gegevensopslag die plaats
vindt met behulp van een laserstraal, de grote geheugencapaciteit (8 Mb of 800
pagina's tekst), de mogelijkheid om er (rOntgen) foto's in op te slaan, de daarentegen beperkte beveiligingsmogelijkheid en de grote kwetsbaarheid van de kaart
(gemakkelijk te buigen). Omdat de chipkaart meer in de belangstelling staat als
toekomstig medium voor een medische zorgpas zal hieronder vooral over de chipkaart worden gesproken.
Naast de diversiteit aan vormen waarin we de patientenpasjes kunnen aantreffen,
bestaat ook verschil in functies die zij kunnen vervullen. Een inventarisatie uit
1994 leverde het volgende overzicht op: patitnt-identificatie, SOS-gegevens
(bloedgroep, allergieen, duurzaam medicijngebruik), voorgeschreven medicijnen
(van arts naar apotheker), medisch dossier (informatie-overdracht tussen behandelaars), dossier verrichtingen tandarts, verzekeringsgegevens, betalingen voor
medicijnen en verrichtingen, sleutel tot bepaalde (ziekenhuis) afdelingen, dieetgegevens, bijhouden gezondheidstoestand, sleutel tot en afrekening van het gebruik
van televisie, telefoon, etc. en tenslotte het beheer van kleding (uitgifte, wassen)
voor medisch personeel. 176
Reeds in 1987 bestond er een concreet plan om in Nederland een proef te starten
177
Thans komen nog
met het gebruik van een chipkaart in de gezondheidszorg.
projecten zijn
grond,
verschillende
terwijl ook al
steeds nieuwe projecten van de
Safe
(Security Application For
beeindigd. Zo was het de bedoeling van het project
Edi)178 om de gegevensuitwisseling via EDI tussen het Ignatius Ziekenhuis Breda
en enkele huisartsen te beveiligen. Door middel van de in dit project gebruikte
chipkaart wordt onder andere een digitale 'handtekening' van de verzender in het

bericht gezet.

175 Zie D. Zijderlaan, Visie van een zorgverzekeraar ten aanzien van E.D.1. en kaarttechnologie, in:
Stichling Mcdidata Neder\and, (Chip) cards in de gezondheidszorg, grootschalige invoer loont'

Woerden 1994, pp. 20-25.
176 J. van Arkel, Chipcards en samenwerking, in: Stichting Medidata Nederland, a w. 1994, p. 9
177 H. Wammes, Proef met chip-kaart als medisch dossier. NRC-Handelsblad 11 juli 1987.

178

Dit project wordt uitgevoerd door samenwerking van FIT Telecom, MediMatica en de DIV.
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Ook in Breda is in 1992 het project 'Gezondheidspas Breda-West' gestart.
Daaraan wordt deelgenomen door acht huisartsen, drie apothekers, een internistenmaatschap van het ziekenhuis De Baronie en een groep van 385 patienten. Met dit
project beoogt men een verbetering van de informatie-overdracht tussen eerste- en
tweedelijns gezondheidszorg tot stand te brengen. De 'gezondheidspas' waarover
de patienten in het kader van dit project beschikken, kent verschillende functies:
• als sleutel tot het informatiesysteem
• als middel waarmee de patient kan worden geYdentificeerd
•
een S.O.S. functie

• medicatiebewaking.
De chip van de 'gezondheidspas' bevat naast de naam, het adres en de woonplaats
van de patitnt ook diens patientnummer van het Apotheek- en Huisartsen Informatie Systeem en het patitntnummer uit het ZIS. Uit een onderzoek naar de
maatschappelijke acceptatie van deze 'gezondheidspas' bleek dat zowel patienten
als zorgverleners daar positief tegenover stonden:80 De Bredase projecten 'Safe'
181
en 'gezondheidspas' zijn beide intussen gestopt.
Evenals het begrip 'gezondheidspas' is ook de aanduiding 'zorgpas' een
technologie-onafhankelijk begrip:82 De zorgpas is dan een willekeurig pasje dat in
de zorgsector kan worden gebruikt en dat in het zorgproces verschillende functies
kan vervullen. Als zorgidentiteitspas fungeert deze als middel voor de pati8nt om
zich te identificeren. Dit elektronisch identiteitsbewijs kan bij medische en financiele transacties worden toegepast. De techniek kan dusdanig worden toegepast dat
het uitwisselen van gegevens slechts mogelijk is nadat de pashouder zijn identificerende gegevens eraan heeft toegevoegd. Zo kan de zorgidentiteitspas tevens
fungeren als toegangssleutel, welke in handen is van de patient, tot medische en
financiele (verzekerings) gegevens. Aldus kan hiermee tegelijkertijd worden
183

bijgedragen aan de bescherming van de privacy van de patient.
Een andere mogelijkheid is de zorgverzekeringspas of de zorgpas als verzekeringsbewijs. Deze vorm is onder andere toegepast door de zorgverzekeraars DSW en

179 D. van Lierop, P.G. Amou, P. de Lugt, Functies van de Smart Card in het project Gezondheidspas
Breda-West, in: A.J. ten Hoopen, W.J. Hofdijk, W.P.A. Beckers, a.w 1992, pp 273-281
180 1M. Ruling lr., Onderzoek naar de maatschappelijke acceptatie van de smart card tijdens het project

"Gezondheidspas Breda-West" Tilburg 1992.
181 B. Bornkamp, N.F. Breed, Chipcardprojecten in Nederland 1994. Leidschendam 1994, p. 15
182 Het begrip 'zorgpas' werd gerntroduceerd in het onderzoek De chip card in de zorgsector door
Doornhein/De Vries & Partners. Zie ook R.M.S. Doppegieter, Chipcards in de zorg. Zorgpas en
privacy, Medisch Contact 1993, nr. 39, pp. 1199-1202; W.G.L. Mossink, Chipcards in de gezondheidszorg. Bruikbaar instrument of technisch snufle?, Medisch Contact 1994, nr. 2, pp. 69-70; S.E.
Wildevuur, Privacy-bescherming struikelblok voor chipcard, Medisch Contact 1994/44, pp. 13921393.

183 Doornhein/De Vries

& Partners, De :orgpas: Ontwikkelingen in de zorgsector,

p. 15- 16.
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ANOVA. 184 Afhankelijk van de verzekeringsvorm, zullen in het algemeen geen
betalingen meer nodig zijn tussen patient en zorgaanbieder. In feite verschaft de
beschikking over een zorgverzekeringspas een recht op zorg. De zorgaanbieder is
vervolgens gerechtigd om een betalingsopdracht van de zorgverzekeraar naar hem
te genereren. Daarbij zal informatie over de verrichtingen moeten worden verstrekt aan de zorgverzekeraar, onder andere om de patient daarover te informeren
en vervolgens door deze te kunnen laten controleren.185 Het hoofddoel van de
zorgverzekeraars zal bij de invoering van de chipkaart veelal zon gericht op het
besparen van tijd en geld in het administratieve proces.
Een derde toepassing betreft de medische zorgpas. Hierop worden medisch
inhoudelijke gegevens verwerkt. De medische zorgpas kan als sleutel toegang
verschaffen tot externe medische dossiers. Daarnaast kan het een specifiek medisch
(deel) dossier bevatten. Ook is het mogelijk de medische zorgpas als een soort
'zorgtachograaf te zien, waarop de verschillende in de loop der tijd verrichte
handelingen worden geregistreerd. Een medische zorgpas kent als voordelen:
consistentie en samenhang in gevraagde en reeds verleende zorg (ter voorkoming
van onnodige handelingen en dubbele verrichtingen), snelle informatie-overdracht,
snelle afname van anamnese, snelle diagnosestelling, daardoor meer op de patient
toegesneden zorgverlening (op maat). De patient is voorts de beheerder van,
toegangsverlener tot of drager van zijn eigen medisch dossier. 186 Vanuit juridisch
oogpunt wijst de Registratiekamer de introductie op korte termijn van een medische zorgpas in de vorm van een medisch zakdossier af, 187 onder meer omdat de
betreffende gegevens kunnen worden gebruikt voor doeleinden die buiten de
zorgverlening zijn gelegen. Bovendien zullen veel personen en instanties bij de
verwerking van de gegevens op de zorgpas betrokken raken. Deze factoren leiden
ertoe dat de 'zorg van een goed hulpverlener' niet in acht wordt genomen wanneer
die hulpverlener niet kan instaan voor de vertrouwelijkheid, de juistheid en de
volledigheid van de op de medische zorgpas opgeslagen medische persoonsgegevens. Het opnemen van een uitgebreide set medische gegevens op een chipkaart
kan derhalve een bedreiging vormen voor de beschermende werking van het

beroepsgeheim.

184 DSW introduceerde in 1992 in Delft en Schiedam-West een VIP- (Verzekerings, Identificatie en
Patienten) kaart. Primair fungeerde deze als verzekeringsidentificatiebewijs, maar daarnaast werden
ook medische gegevens, medicatiegegevens en SOS-adressen opgenomen. ANOVA startte in 1995 in
IJsselstein met een zorgpas waarop NAW-gegevens, verzekeringsgegevens, 'medische alarm'

gegevens, medicatiegegevens (verstrekte medicijnen) en SOS-gegevens (adressen) werden opgenomen. Zie het advies van de Registratiekamer aan de minister van Volksgezondheid, Welzon en Sport,
Advies Medische Zorgpas. Rijswijk, oktober 1995, p. 2, zie ook M. Hempenius, Carte blanche voor de
smartcard? Een evaluatie van het smartcard project in Delft. TUdschrift voor Medische Informatica
1995, nr. 1, pp. 20-24.
185 Doomhein/De Vries & Partners, De zorgpas: Ontwikkelingen in dezorgsector, pp. 17-18.
186 Idem, p. 19-20. Vergelijk R. Wellbrock, Chancen und Risiken des Einsatzes maschinenlesbarer
Patientenkarten, Datenschutz und Datensicherung 1994, nr. 2, i.h.b. p. 72.

187 Registratiekamer, a w. 1995, pp. 13-15.
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Er wordt ook aan een toepassing van de zorgpas voor medische beroepsbeoefenaren (professionals) gedacht: de zorgprofessionalpas. Zoals in het hierboven
genoemde Safe-project is de zorgprofessionalpas niet gericht op gebruik door
pati8nten, maar door de zorgaanbieder. Deze pas speelt een belangrijke rol
wanneer gegevens over patienten aan derden (moeten) worden verstrekt. Het is dan
immers - mede uit privacy-oogpunt - van belang ervoor te zorgen dat de gegevens
in de juiste handen terecht komen en dat geen twijfel bestaat over de herkomst van
de gegevens. De pas van de zorgaanbieder, tevens gegevensverstrekker kan
derhalve zijn voorzien van een herkomstcode. De zorgprofessionalpas kan voorts
de sleutel in handen van de zorgaanbieder zijn, waarmee deze toegang tot patientendossiers krijgt. Daarbij kan worden gedifferentieerd naar de soort informatie
waarover een bepaalde zorgverlener dient te kunnen beschikken. Dit hoeft zich
immers niet uit te strekken tot alle informatie die over de patient bekend is. 188
Op een mult(functionele zorgpas kunnen twee of meer van de hierboven genoemde
functionaliteiten worden gecombineerd. Technisch is het mogelijk om alle functies
uit zowel de financieel/administratieve als de medische toepassing te combineren. 189 Daardoor kunnen de kosten van uitgifte en beheer van de zorgpas worden
gereduceerd en levert het bezit van 66n pas veel gebruiksgemak op voor de patient.
Anderzijds is echter sprake van een complexere aansprakelijkheidsketen en wordt
de identificatiefunctie erg kwetsbaar, doordat bijvoorbeeld verzekeringsfraude tot
een foutieve identificatie zal leiden.'u Hoewel technisch realiseerbaar en op
termijn zelfs wenselijk,'91 worden deze organisatorische en beheersmatige aspecten
nog als voornaamste knelpunten gezien bij de invoering van de multifunctionele
zorgpas.' Vanuit Duitsland, alwaar men op grote schaal de Krankenversichenenkane (KVK) heeft ingevoerd, wordt niettemin geadviseerd om een multifunctionele
kaart in te voeren, voorzover grootschalige invoering van een andere zorgpas nog
niet heeft plaatsgevonden. 193

\88 \Ian de Geijn Partners bv, De zorgpas: ontwikkelingen in de zorgsector. Introductiescenario's. De
Meem, p. 37-38.
189 Doomheinf'De\Iries & Partners, De zorgpas: Toepassingen en kosten/baten analyse, p. 57. Vergelijk
P. Alles, T. Hueske, Netzwerksicherheit und Chipkarteneinsatz, Datenschutz und Datensicherung
1993, nr. 4, i.h.b. p. 218.
190 Idem.
191 Althans uit praktisch oogpunt bijvoorbeeld doordat de patient slechts tan kaart bezit die fungeert als
burgerpas, chip-knip, verzekeringsbewijs, vervoerkaart, medisch dossier, et cetera. Wel bestaan vanuit
juridisch oogpunt nog wei enkele haken en ogen aan de multifunctionele chipkaart, zoals de vraag naar
de eigendom van of zeggenschap over deze kaart waarop diverse toepassingsaanbieders gegevens
opslaan in de hen toegewezen compartimenten van de chipkaart. Vgl. J.E.J. Prins, Edn multifunctionele (studenten) chipcard juridisch geen haalbare kaart, in: A.J.H.W. Coppelmans, W.E.C.A. Valkenburg, R.D. Vriesendorp, W.J. Witteveen (red.), Het actue/e recht 2. Ti/burgse commentaren Lelystad
1995, pp. 183-188.
192 Doomhein/De \Iries & Partners, De zorgpas: Ontwikkelingen in de zorgsector, p. 9.
193 Zie over de Duitse Krankemersichertenkarte bijvoorbeeld O.P. Schaefer, Die Versichertenkarte Auftakt zu neuen Kommunikationsstrukturen im Gesundheitswesen, Datenschutz und Datensicherung
1993/12, pp. 685-688; Idem, Introduction ofChip Technology to Health Administration an(1 Medicine
in Germany 1994, in: Stichting Medidata Nederland, a w. 1994, pp. 64-68; R. Wellbrock, Chancen
und Risiken des Einsatzes maschinenlesbarer Patientenkarten, Datenschutz und Datensicherung 1994,
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de informationele privacy kan over de chipkaart worden
opgemerkt dat deze personalia en andere medische SOS-gegevens kan bevatten en
eventueel bovendien een volledige verzameling van relevante medische gegevens.
Daarnaast kan een medische chipkaart toegang verschaffen tot een centraal bestand
of verschillende bestanden waarin de medische gegevens van een patient zijn
opgeslagen. Veelal zal een medische chipkaart inderdaad deel uitmaken van
achterliggende persoonsregistraties.194 Dit kan ertoe leiden dat vanaf verschillende
locaties (bij huisartsen, specialisten, in ziekenhuizen) gegevens in het bestand

Met betrekking tot

kunnen worden ingevoerd, dat door verschillende zorgverleners, ook in het
buitenland, medische gegevens aan het bestand kunnen worden ontleend en dat op
de bewerker van het bestand een coordinatieplicht rust.' Een optimale beveiliging
van de elektronische communicatie van medische persoonsgegevens in dit verband
wordt wel gezocht in een combinatie van maatregelen: gegevenstransport over een
besloten net (Intranet), het gebruik van een trusted third party (TTP) die als een
soort elektronische notaris de authenticiteit van de informatievrager en informatieverstrekker vaststelt, alsmede het gebruik van encryptietechnieken.' Deze
combinatie van maatregelen lijkt de hoogst mogelijke beveiliging tegen ongeautoriseerd gebruik te kunnen bieden.
Het gebruik van medische chipkaarten kan verschillende privacyvragen
197

oproepen:

welke medische gegevens worden op de chipkaart opgeslagen en

welke slechts in het achterliggende bestand, hoe kan worden geverifieerd dat alleen
geautoriseerde zorgverleners toegang hebben tot het bestand, wie is eigenaar van
de chipkaart en van de daarop voorkomende gegevens, wie is aansprakelijk voor
eventuele schade 198 en wat is de procedure wanneer een chipkaart is verloren of
gestolen? Men zal zich derhalve bij het gebruik van chipkaarten moeten houden
aan de regels die zijn vastgesteld voor de omgang met persoonsgegevens. Deze

nr. 2, pp. 70-74; P. Alles, D. Kraus, IT-SicherheitsmaBnamen beim Einsatz der Krankenversichertenkarte, Datenschutz und Datensicherung 1994, nr. 3, pp 141-145; D. Bleyl, BeschloBe der 47.
Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Lander, Datenschutz und Datensicherung
1994, nr. 5, pp. 246-247.
194 Vgl. W.J. Slagter, a w. 1995/1, pp. 2-16 en E. Houtepen, A Mosshammer, Privacy bij gebruik van
chipcard in de gezondheidszorg: een commentaar. Computerrecht 1995/2, pp. 58-62.
195 W.J. Slagter, a.w. 1995, p. 3.
196 Aldus wordt vooralsnog voorgesteld door ZorgOnderzock Nederland (ZON) in het aan de minister van
VWS aangeboden programmavoorstel Informatie- en Communicatietechnologie in de Zorg (ICZ). Zie
de nieuwsbriefZorgtelematica Transparant, jrg. 1, nr. 5 (december 1996), p. 1-2.
197 Idem, p. 4.
198 Schade aan de gezondheid kan bijvoorbeeld optreden wanneer de zorgverlener of de patient onjuiste
wanneer er weI
gegevens hebben verschaft die in de chipkaart of in het bestand worden ingevoerd; of
juiste gegevens zijn ingevoerd maar door een fout in de computer of bij de bediening ervan worden de
gegevens onjuist verwerkt; of wanneer juist verwerkte gegevens verkeerd worden gebruikt waardoor
een verkeerde diagnose wordt gesteld; of wanneer de diagnose wet juist is maar de therapie is
verkeerd In het eerste geval is de zorgverlener aansprakelijk, behoudens een duidelijke fout van de
houder of bewerker die de fout had behoren te ontdekken; in het tweede geval zijn houder en bewerker
hoofdelijk aansprakelijk jegens de patient; in het derdc en vierde geval is de onjuist handelende
zorgverlener aansprakelijk. Zie W.J. Slagter, a w. 1995, p. 12.
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regels zijn met name te vinden in de WPR, het BW, internationale verdragen en de

EU-privacyrichtlijn.
De EU-privacyrichtlijn stelt enkele voorwaarden voor de rechtmatigheid van de
verwerking van persoonsgegevens, dus ook wanneer die met behulp van chipkaarten worden verwerkt. Die voorwaarden hebben in het bijzonder betrekking op: de
transparantie van de gegevensverwerking, de rechtmatige grondslag ervan, de
doelbinding, de kwaliteit van de gegevens, de rechten van betrokkenen en de
beveiliging van de gegevens:99 Hiervan moet transparantie naar mijn mening als
meest essentiele voorwaarde worden beschouwd. Dit volgt ook uit de overwegingen die ten grondslag liggen aan de privacygedragsregels voor chipkaarttoepassingen:00 De chipkaart kent vele soorten toepassingen
zoals we hierboven reeds
zagen - en is in vele sectoren toepasbaar. Als gevolg daarvan dreigt het gevaar dat
onttrekking, vastlegging en gebruik van gegevens voor de kaarthouder ondoorzichtig worden. Dit gevaar bedreigt vervolgens de privacybescherming met betrekking
tot het gebruik van chipkaarten, omdat privacybescherming juist gebaat is bij
openheid inzake alle onderdelen van het informatiebewerkend proces. Voorts
moet, aldus het NCP, met het oog op de privacy in verband met chipkaarten
aandacht worden geschonken aan de beginselen van rechtmatige grondslag voor
bewerking, doelbinding voor verwerking, kwaliteit van gegevens, rechten van de
kaarthouder, beveiliging en de bestaande juridische kaders.
-

7.5.9 Medische persoonsgegevens op de elektronische snelweg

Op nationaal en internationaal niveau zijn initiatieven genomen ter verbetering van
de informatie-infrastructuur. In ons land zijn plannen daaromtrent neergelegd in
het Nationaal Actieprogramma "Elektronische Snelwegen. Van metafoor naar
actie". Dit nationale actieplan volgde op een tweetal grootschalige internationale
initiatieven in de Verenigde Staten en Europa die moeten leiden tot een mondiale
informatie-infrastructuur. 201
In het Bangemann rapport 02 wordt onder meer gepleit voor de realisatie van
Healthcare
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Europe's citizens. In Europees verband wil men een netwerk van netwerken voor
directe communicatie creeren, dat is gebaseerd op algemene standaarden en
waardoor huisartsen, specialisten, ziekenhuizen en maatschappelijke voorzieningen

199 Vgl. H.J.M. Gardeniers, Chipcards en privacy. Rege/s voor een nieuw kaartspe/ Achtergrondstudies
en Verkenningen 6. Registratiekamer, september 1995, pp. 15-24.

100 Privacygedragsregels Nationaai Chipcard Platform. \Iastgeste\d door het NCP-bestuur op 18
september 1996. Gepubliceerd in J.M.A. Berkvens, 1.kidraad, Bijl.9-263-272
201 Vgl. V.J.J.M. Bekkers, J. Nouwt, B.J. Koops, Emerging Electronic Highways: Introduction, in: Victor
Bekkers, Bert-laap Koops. SjaakNouwt (eds.), Emerging Electronic Highways. New Challenges for
Politics and Law. The Hague/London/Boston 1996, pp. 1-6.
202 Europe and the global information society. Recommendations to the European Council, opgesteld
door de High-Level Group on the Information Society, onder voorzitterschap van M. Bangemann.
Brussel, 26 mei 1994.
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aan elkaar gekoppeld worden. Het netwerk moet on-line diagnostiek door Europese
specialisten mogelijk maken alsmede on-line reserveringen van analyses en ziekenhuisdiensten door zorgverleners op Europese schaal, de efficiency van orgaantransplantaties verbeteren, et cetera. Aldus hebben niet alleen patienten, maar de
burgers in het algemeen en ook de overheden hier belang bij, doordat zij allen
zullen profiteren van een betere controle op en besparing van de kosten van de
zorgverlening. Het rapport vermeldt eveneens dat tegelijkertijd de privacy en de
vertrouwelijkheid van medische dossiers gewaarborgd dienen te worden. Ook zal
een dergelijke ontwikkeling naar een internationaal gezondheidszorg-informatiesysteem de kwaliteit van de zorgverlening ten goede komen.
De opstellers van het Bangemann rapport streefden naar de realisatie van een
netwerk waarop huisartsen, specialisten en ziekenhuizen op regionale en nationale
niveaus aan het eind van 1995 zouden zijn aangesloten. Hoewel het zover nog niet
is kan wel worden geconstateerd dat het Internet, dat als voorloper van de elektronische snelweg is te beschouwen, op steeds grotere schaal en steeds intensiever
binnen de medische sector wordt gebruikt. Na enkele algemene opmerkingen over
Internet, zullen hieronder in het kort enkele voorbeelden worden gegeven.
Internet is eigenlijk niets meer of minder dan een verzameling op een netwerk
aangesloten computers: een netwerk van computernetwerken. Daardoor is het in

beginsel mogelijk dat op wereldschaal wordt gecommuniceerd via computers. Die
communicatie kan bijvoorbeeld bestaan uit het uitwisselen van berichten, het
deelnemen aan elektronische discussies of het raadplegen of uitwisselen van een
gegevensbestand of andere informatie die zich elders op de wereld bevindt. Hiertoe
staan de gebruiker verschillende Internet faciliteiten ter beschikking, zoals e-mail,
elektronische discussielijsten203 en Usenet nieuwsgroepen voor directe communicatie, Telnet (terminal emulatie) voor remote login procedures, File Transfer
Protocol (FTP) voor bestandsoverdracht, Archie voor het zoeken in FTP-archieven

en diverse navigatiediensten zoals Gopher, WAIS (Wide Area Information Server)
en WWW (World Wide Web) waarvoor Netscape een veel gebruikte WWWbrowser is. In de gezondheidszorg, met name in grotere organisaties zoals ziekenhuizen, kan een aansluiting op Internet waardevol zijn met het oog op de wereldwijde communicatiemogelijkheid en de ontsluiting van medische of andere informatie. 204
Zo is sinds enige tijd het Digitaal Ziekenhuis Nederland te vinden op het
Internet.205 De home page verschaft toegang tot diverse soorten informatie: over de
ziekenhuisorganisatie, ziektebeelden, behandelingen, de algemene gang van zaken
bij een polikliniek of een ziekenhuisopname, informatie over patientenverenigin-

203 Bijvoorbeeld COMPUMED en Healthlaw-1.
204 Vgl. C.N. de Graaf, P.C. van Heiningen, R.G.G. Opdebeke, R.J. Elsenaar, G.A. de Jong, Verbinding
van een ziekenhuis-netwerk met Internet, in: W.P.A Beckers, A.J. ten Hoopen (red.), a. w 1994, pp
263-274, waarin zij vooral ingaan op de noodzaak en mogelijkheden tot beveiliging

205 Het WWW adres of URL (Universal of Uniform Resource Locator)
(ianuari 1997).

is·.

http://www.ziekenhuis.n1/
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gen, over medicijnen, et cetera. De home page bevat ook diverse 'medische links'.
Professionals, zoals specialisten en verpleegkundigen, kunnen via dit medium
elektronisch met elkaar communiceren over actuele onderwerpen op hun vakgebied. Via de home page heeft men voorts toegang tot plus minus 150 ziekenhuizen
in Nederland, waarvan vervolgens de adresgegevens, bezoektijden, routebeschrijvingen et cetera zijn te vinden.
Op initiatief van de KNMG is de home page Artsennet ontwikkeld.206 Via deze site
is het mogelijk informatie te zoeken en te verzamelen op medisch gebied. De home
page kent enkele links naar de KNMG, LHV, Medisch Contact, Orde en LVSG.
Op de home page van de KNMG is bijvoorbeeld een overzicht beschikbaar van
KNMG-publicaties. De LHV-home page verschaft onder meer informatie over de
Landelijke Huisartsen Vereniging. Op de home page Medisch Contact is de inhoud
van het gelijknamige tijdschrift te vinden. De Orde van Medisch Specialisten

verstrekt algemene informatie over de organisatiestructuur en de doelstelling van
de Orde, alsmede nieuws en informatie over diverse activiteiten. De home page
van de Landelijke Vereniging voor Sociaal Geneeskundigen (LVSG) vertelt ons
iets over de geschiedenis en activiteiten van de LVSG en biedt een overzicht van
publicaties en congressen.
Via Internet hoeven wij ons uiteraard niet slechts te beperken tot ons eigen land om
informatie op medisch gebied te zoeken en te verzamelen. Ook wie bijvoorbeeld de
ontwikkelingen in de VS omtrent medische privacy wil volgen kan voor het
verkrijgen van informatie daarover terecht op Internet.207 Zo is via de home page
van het Electronic Privacy Information Center (EPIC) informatie te vinden over
zogenaamde hot topics, zoals in januari van 1997 de tekst van de Medical Privacy
in the Age of New Technologies Act of 1996 (de 'Bennett Bill') alsmede diverse
reacties daarop.
Het ontsluiten van informatie via Internet is reeds van grote betekenis gebleken
voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek. Zo is een internationale groep van 38 onderzoekers er in 1995 in geslaagd een tweede borstkanker-gen
te identificeren.208 Op 23 november 1995 werd door enkele Amerikaanse genoomonderzoekers informatie over chromosoom 13 op Internet gezet. De onderzoekers
wisten dat het gezochte gen op chromosoom 13 moest liggen, maar niet whar. Na
publicatie via Internet was het BRCA-2 gen binnen twee weken gevonden. Zonder
die via Internet beschikbare informatie zou het onderzoek mogelijk een half jaar
hebben geduurd.
Het meest tot de verbeelding spreekt waarschijnlijk het voorbeeld van de telechirurgie dat kan worden toegepast in het kader van de primaire specialistische
zorgverlening. Daarbij is veelal sprake van interactieve uitwisseling van verschillende soorten gegevens, zoals beelden, geluid en tekst. De uitwisseling van
dergelijke medische multi-media stelt hoge eisen aan de informatie-infrastructuur.

206 De URL is: http://www.knmg.nl (januari 1997).

207 Bijvoorbeeld bij: http://www.epic.org/privacy/medical/ (januari 1997).
208 G. Feenstra, Door Internet borstkanker-gen snel ontdekt. De Folkskrant, 22 december 1995.
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Het huidige Internet voldoet daar niet aan, maar in het kader van de ontwikkeling
van een mondiale informatie-infrastructuur wordt op grote schaal glasvezelkabel
aangelegd, dat wel als het 'zeer open asfalt beton' van de elektronische snelweg
kan worden beschouwd. Bij telechirurgie kan een algemeen chirurg de hulp
inroepen van bijvoorbeeld een oogchirurg elders in het land of in een ander land,
die met de oogoperatie meekijkt en waar nodig aanwijzingen geeft. Op deze wijze
zijn in de praktijk reeds verschillende operaties verricht. Nog meer geavanceerde
mogelijkheden biedt de virtual reality waarmee een camera van op grote afstand
kan worden bediend of waarmee zelfs daadwerkelijk chirurgische handelingen
kunnen worden verricht. Een Amerikaanse chirurg kan dan bijvoorbeeld vanuit de
Verenigde Staten met behulp van een head-mounted display en twee data-gloves
209
een patient in een ziekenhuis in Nederland, of waar ook ter wereld, opereren.
Onder meer met het oog op de meer of minder specialistische zorgverlening en het
belang voor de medische wetenschap kan de elektronische snelweg van grote
betekenis worden voor de kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening. Met
het oog daarop zijn diverse telematica-projecten in de gezondheidszorg opgezet.
Omdat het daarbij onvermijdelijk is dat medische persoonsgegevens internationaal
worden uitgewisseld, is bescherming van de medische informationele privacy ook
op een internationaal niveau van groot belang. In EU-verband voorziet de EUprivacyrichtlijn in een verplichting voor alle EU-lid-staten om hun nationale
privacywetgevingen voor zover nodig aan te passen aan de inhoud van de richtlijn.
Aldus is de informationele privacy bij het grensoverschrijdend verkeer van
medische persoonsgegevens binnen de EU-lid-staten in beginsel voldoende beschermd. In veel gevallen zal het gebruik van nieuwe technologieen voor persoonsgegevens immers als verwerking van persoonsgegevens in de zin van de richtlijn
kunnen worden aangemerkt.
Vindt verstrekking van medische persoonsgegevens echter plaats naar een derde
land, dan eist de EU-privacyrichtlijn dat in dat land een passend beschermingsniveau bestaat ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens aldaar. Voor het
beoordelen daarvan dient met name te worden gelet op de aard van de te verstrekken gegevens, het doel en de duur van de voorgenomen verwerking, het land van
herkomst en het land van bestemming, de algemene en sectorale privacyregels die
in het derde land gelden, alsmede de beroepscodes en de veiligheidsmaatregelen
die aldaar worden nageleefd (art. 25 EU-privacyrichtlijn).
De algemene privacybeginselen spelen naar mijn idee vooral een fundamentele rol
van betekenis ter bescherming van de privacy op de elektronische snelweg. Het
elektronische verkeer van medische persoonsgegevens houdt immers niet op bij de
nationale en zelfs niet bij de Europese grenzen. Het belang van internationale
overeenstemming over algemene uitgangspunten voor privacybescherming laat zich
vooral hier gelden omdat het in beginsel zo eenvoudig is medische persoonsgegevens elektronisch te versturen naar ontvangers in landen met een veel lager gehalte

209 S. Wildevuur, R. Otten, 'Virtual reality'. Toegang tot een nieuwe werkelijkheid. Medisch Contact
1995, nr 51/52 (22 december 1995), pp. 1644-1648.
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aan privacybescherming. Bovendien geldt ook hiervoor wederom dat transparantie
ervoor dient te zorgen dat de betrokkene dient te weten waar zijn medische
persoonsgegevens zoal rondzwerven. Het lijkt mij voor de handhaafbaarheid van

privacy in dit verband wenselijk dat op internationaal
niveau door (samenwerking tussen) verschillende betrokken partijen enkele
algemene beginselen voor een behoorlijk gebruik van medische persoonsgegevens
worden vastgesteld. 2" Van belang daarbij is niet alleen dat dit op een internationaal
niveau plaatsvindt, met het oog op de mogelijkheid van wereldwijde elektronische
uitwisseling van medische persoonsgegevens, maar ook dat deze beginselen van
onderaf tot stand komen en niet van bovenaf worden opgelegd. Aldus kan mijns
inziens beter worden aangesloten bij de specifieke wensen en behoeften van
patitnten ten aanzien van hun informationele privacy. Beide in hoofdstuk 1 van dit
boek gesignaleerde tendensen komen aldus hier wederom samen.
de medische informationele

7.6 Samenvatting

De informatie- en communicatietechnologische ontwikkelingen leveren nieuwe
mogelijkheden op voor het vergaren, opslaan, bewerken en verspreiden van
medische persoonsgegevens. Binnen de Nederlandse gezondheidszorg werden de
informatie- en communicatietechnologiean in eerste instantie toegepast in de
intramurale sector. Met name de algemene en academische ziekenhuizen hebben
daarbij het voortouw genomen. Daarna volgden de psychiatrische ziekenhuizen, de

zwakzinnigeninrichtingen, de verpleeghuizen en de revalidatiecentra. Ook in
andere zorginstellingen is sprake van intensivering van de geautomatiseerde
gegevensverwerking.
De mogelijkheden om gebruik te maken van computers bleven echter niet lang
beperkt tot de intramurale instellingen voor de gezondheidszorg. Doordat computers steeds goedkoper werden konden steeds meer individuele beroepsbeoefenaren
en kleinere instellingen in de extramurale sector tot de aanschaf ervan over gaan.
Huisartsen, medisch specialisten, apothekers, tandartsen en andere extramurale
zorgverleners maken inmiddels op grote schaal gebruik van computers.
Genoemde instellingen en individuele beroepsbeoefenaren gebruiken de computer
voor diverse toepassingen. Administratieve en medische gegevens kunnen er op
efficiente wijze mee worden verwerkt. Naast de primaire zorgverlening wordt van
deze gegevens ook gebruik gemaakt voor beleicis- en managementdoeleinden. Met
het oog daarop zijn verschillende landelijke informatievoorzieningssystemen tot
stand gekomen. De meeste daarvan vallen onder het beheer van de SIG. Met name
de overheid kan hierdoor de beschikking krijgen over informatie ten behoeve van
het uit te voeren gezondheidszorgbeleid.
Thans kunnen we constateren dat met het nog steeds toenemende gebruik van
computers in de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg, ook de behoefte aan

210 Vgl. ook J. Nouwt, H.A.C.M. Vorselaars, Privacy in Cyberspace, in: V.J.J.M. Bekkers, B.J. Koops, J.
Nouwt (eds.), a w 1996, p 117.
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uitwisseling van gegevens groter wordt. Doordat meer instellingen en individuele
zorgverleners hun administratie hebben geautomatiseerd, kan het verstrekken van
gegevens ook steeds vaker elektronisch plaatsvinden:11 De integratie van informatievoorzieningssystemen en de communicatie van medische gegevens worden
daarom wel als kenmerken beschouwd van de derde automatiseringsgolf die de
gezondheidszorg heeft overspoeld:12 Deze integratie betreft vooral het tot stand
brengen van koppelingen tussen grote centrale systemen
zoals bijvoorbeeld de
ziekenhuis-informatiesystemen - en vele kleinere (personal) stand alone systemen.
Want hoewel na een tijd van grote main#ame-computers de miniaturisering met
zich mee heeft gebracht dat de personal computer enorm populair is geworden,
zien we de ontwikkeling tenderen naar de realisatie van koppelingen tussen beide
uitersten, bijvoorbeeld via lokale netwerken (LAN's), maar ook via Europese en
mondiale netwerken (WAN's), zoals
Internet.
De in dit hoofds * beschreven nieuwe
De ontwikkelingen gaan echter voort.
toepassingen hangen in meer of mindere mate samen met de derde golf in de
medische informatica. We kunnen immers signaleren dat lokale ziekenhuis-informatiesystemen integreren met elkaar en met andere informatiesystemen in de
gezondheidszorg, waardoor regionale gezondheidszorg-informatiesystemen ontstaan. Als gevolg van nationale en internationale ontwikkelingen mag worden
verondersteld dat op termijn ook van nationale of zelfs internationale gezondheidszorg-informatiesystemen sprake zal zijn. De automatisering van medische dossiers
speelt daarbij eveneens een rol doordat het niet alleen een nieuwe opslagmogelijkheid introduceert, maar ook een belangrijke functie zal vervullen bij de elektronische uitwisseling van medische gegevens. Ook medische beelden maken, doordat
zij digitaal kunnen worden opgeslagen, in toenemende mate deel uit van geautomatiseerde medische dossiers. Binnen intramurale instellingen neemt ook de ontwikkeling van verpleegkundige-informatiesystemen een hoge vlucht. Met behulp van
zogenaamde bed-side terminals beschikt het verpleegkundig personeel over de
mogelijkheid om rechtstreeks toegang te verkrijgen tot het elektronisch verpleegkundig dossier. Vervolgens kunnen daarin gegevens worden geraadpleegd of
rechtstreeks vanaf de werkplek (het ziekenhuisbed alwaar verpleegkundige handelingen worden verricht) worden ingevoerd, zoals de opgemeten lichaamstemperatuur en bloeddruk.
Voorts is gewezen op de ontwikkeling van medische expertsystemen door wetenschappelijk onderzoekers vanuit de medische informatica. Medische expertsyste-

-------

211 Tegelijkertijd zal bijvoorbeeld de transparantie voor de patient in het gebruik en de uitwisseling van
diens persoonsgegevens wei eens kunnen afnemen. De huisarts zal in beginsel echter steeds de
toestemming van de patient nodig hebben om diens persoonsgegevens aan derden te mogen verstrekken. De regels van het medisch beroepsgeheim, de WPR (inclusief het daarop gebaseerde privacyreglement) en het BW (WGBO) zullen daarbij in acht genomen moeten worden.
212 Na de eerste, die de automatisering van geneeskundige processen zoals laboratorium-onderzoek,
medische administratie en registratie betrof en de tweede, waardoor medische bestanden van
patientgegevens konden worden aangelegd bij huisartsen en apotheken. Zie J.H. van Bemmel, a. w.
1989, pp. 135-137.
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de zorgverlener

bij diens

diagnostische en therapeutische behandeling van patienten. Door het invoeren van
medische (persoons) gegevens van een patient vanuit het bestaande ZIS, kan het
systeem een voorstel of advies geven voor een diagnose of een therapie, gericht op
de behandeling van een individuele patient met een bepaald ziektebeeld. Deze
elektronische consultatie kan door het systeem in veel gevallen worden bewaard,
zodat het advies op een later tijdstip, bijvoorbeeld in aanwezigheid van de patient
of een medebehandelaar, nogmaals kan worden bekeken.
De informatie- en communicatietechnologieen hebben bovendien nieuwe vormen
van datacommunicatie geYntroduceerd. Daarbij valt te denken aan het fax- en
telexverkeer, e-mail, videotex en EDI. In de gezondheidszorg zijn vooral de
mogelijkheden van EDI reeds op uitgebreide schaal getest. Dit geldt voor verschillende typen van gegevens die worden uitgewisseld: medische, financiele, logistieke
en sociale verzekeringsgegevens.
Op verschillende plaatsen in en buiten ons land, is en wordt geexperimenteerd met
het gebruik van medische chipkaarten. Deze kunnen dienen als opslagmedium voor
medische gegevens, zoals SOS- of EHBO-gegevens, maar worden in de meeste
gevallen gebruikt als toegangssleutel tot elektronische medische netwerken.
Daardoor kunnen zorgverleners toegang krijgen tot de in het netwerk opgeslagen
patientgegevens, bijvoorbeeld via een zorgprofessionalpas of een zorgidentiteitspas. Daarnaast komen medische chipkaarten voor als zorgverzekeringspas,
medische zorgpas of multifunctionele zorgpas.
Op nationaal, Europees en mondiaal niveau zijn initiatieven genomen ter verbetering van de informatie-infrastructuur. In dat verband worden in verschillende
landen en werelddelen elektronische snelwegen aangelegd, waarover diverse
soorten informatie en gegevens kunnen worden uitgewisseld, inclusief medische
persoonsgegevens. Met het oog daarop is de totstandkoming van de EU-privacyrichtlijn van belang, waarvan immers de intentie is te komen tot uniformering van
de Europese privacywetgeving. De elektronische snelweg is evenwel niet slechts
een Europese, maar veeleer een mondiale snelweg, zodat ook met het oog op
intercontinentale uitwisseling van medische persoonsgegevens de internationale
privacyregels enigszins op elkaar moeten worden afgestemd.
De hierboven genoemde nieuwe informatie- en communicatietechnologische
ontwikkelingen hebben met elkaar gemeen dat zij gebruik maken van de efficiency
van gel[ntegreerde gezondheidszorg-informatiesystemen en dat zij de mogelijkheden
voor elektronische communicatie van medische gegevens aanmerkelijk vergroten.
Aan deze nieuwe integratie- en communicatiemogelijkheden zijn in het algemeen
echter risico's verbonden met het oog op de bescherming van de informationele
privacy. Behalve nieuwe risico's biedt de ICT echter ook nieuwe mogelijkheden ter
bescherming van de informationele privacy. Beide eigenschappen komen in het

volgende deel aan de orde.

DEEL IV
In de voorafgaande delen ben ik achtereenvolgens ingegaan op het internationale
privacykader, de nationale regels ter bescherming van de medische informationele
privacy en de ontwikkelingen in het gebruik van informatie- en communicatietechnologieen in de zorgsector. In dit vierde deel behandel ik de in dit boek centraal
gestelde onderzoeksvragen en zal ik een voorstel doen voor een andere indeling en
rubricering van algemene privacybeginselen.
In hoofdstuk 1 van dit boek werden de centrale onderzoeksvragen als volgt geformuleerd:

de WPR-bepalingen ter bescherming van de medische
informationele privacy aan de algemene privacybeginselen?
2. In hoeverre voldoen de WGBO-bepalingen ter bescherming van de medische
informationele privacy aan de algemene privacybeginselen?
3. In hoeverre is het mogelijk en wenselijk de informationele privacy in verband
met medische persoonsgegevens te beschermen via Boek 7, titel 7, afdeling 5 van
het BW (de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling)?

1. In hoeverre voldoen

Deze drie vragen komen alle in hoofdstuk 8 aan de orde. Daarin worden de in deel II

van dit boek beschreven privacybepalingen uit de WPR en het BW, mede in het
perspectief van de in deel III geschetste informatie- en communicatietechnologische
ontwikkelingen, getoetst aan de internationale privacybeginselen. Vervolgens zal ik
in dit hoofdstuk aangeven in hoeverre het naar mijn inzicht mogelijk is de in de
literatuur geformuleerde wens van een wettelijke regeling van de informationele
privacy in het BW te realiseren. In het kader van dit onderzoek zal ik mij daarbij
beperken tot de privacybescherming in verband met medische persoonsgegevens.
De veronderstelling dat regulering van de medische informationele privacy in het
BW in de rede ligt, heb ik eerder reeds geuit in hoofdstuk 6 van dit boek. Vooralsnog lijkt het er immers op dat wetgeving en rechtspraak op dit terrein nog v66r de
inwerkingtreding van de bepalingen inzake de geneeskundige-behandelingsovereenkomst tot een uitgekristalliseerde privacypraktijk hebben geleid. Codificatie
daarvan in het BW bevordert, zoals gezegd, de rechtszekerheid. Het naast elkaar
bestaan van verschillende wettelijke regimes voor de medische informationele
privacy leidt naar mijn idee, zowel voor hulpverleners als voor patienten, tot
onoverzichtelijkheid en rechtsonzekerheid ten aanzien van privacywetgeving. In dit
hoofdstuk zal ik nagaan in hoeverre kan worden gesteld dat het privacyregime van
het BW inzake de overeenkomst tot geneeskundige behandeling thans volwaardig is,
in die zin dat deze alle elementen bevat die voortvloeien uit de algemene privacybeginselen, zoals die recentelijk in de EU-privacyrichtlijn zijn opgenomen.
Het zal niet verbazen wanneer blijkt dat de WPR in grote lijnen in overeenstemming
is met de strekking van de algemene privacybeginselen. In de uitwerking daarvan is
de WPR echter een technologie-afhankelijke wet gebleken waarin grote nadruk is
komen te liggen op de opslag van persoonsgegevens in persoonsregistraties en in
verband daarmee te volgen procedures. Aldus concludeerde ik in hoofdstuk 5 van dit
boek. Het komt mij voor dat privacywetgeving zich beter op normering van het
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gebruik van persoonsgegevens kan richten dan op een technologie-afhankelijke
opslag van persoonsgegevens. Het moet uiteindelijk immers gaan om de norm en
niet om de vorm. Overeenstemming met de algemene privacybeginselen heeft
kennelijk niet kunnen voorkomen dat de WPR een technologie-afhankelijk en sterk
procedureel karakter heeft gekregen. Hoewel de algemene privacybeginselen in hun
formulering naar mijn idee nog steeds als technologie-onafhankelijke beginselen
kunnen worden beschouwd, lijken zij evenwel in de uitwerking ervan een
technologie-afhankelijke wetgeving niet te kunnen voorkomen. Naar mijn idee zijn
de algemene privacybeginselen derhalve toe aan een herformulering die beter
aansluit bij het gebruik van persoonsgegevens, waardoor ook de nationale privacyregelgeving meer op het gebruik daarvan dan op de opslag en op de formaliteiten
gericht kan worden. De sinds 1981 reeds bestaande internationale privacybeginselen
zal ik daartoe in hoofdstuk 9 herformuleren tot fundamentele beginselen voor een
behoorlijk gebruik van medische persoonsgegevens. Zij vormen technologieonafhankelijke aanknopingspunten voor degenen die nieuwe nationale regels dienen
te ontwerpen en degenen die daar in de praktijk mee om moeten gaan. Deze beginselen zijn als zodanig niet specifiek voor de gezondheidszorg, maar de uitwerking
daarvan in dit boek is dat wel.

Hoofdstuk 8
Toetsing medische informationele privacy in WPR en BW
8.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zal ik de privacybepalingen die in deel II van dit boek zijn besproken in samenhang met de in decl III beschreven ontwikkelingen in informatie- en
communicatietechnologieen (ICT) tegen het licht houden van de algemene privacybeginselen uit deel I. In dit kader wordt getoetst in hoeverre de WPR- en BWbepalingen betreffende de bescherming van de informationele privacy in verband
met medische persoonsgegevens voldoen aan de algemene privacybeginselen, zoals
die tevens zijn te vinden in de EU-privacyrichtlijn. Naast de EU-privacyrichtlijn zal
ook worden gerefereerd aan de privacybeginselen zoals ze in de OESO-privacyrichtlijn en in het Verdrag van Straatsburg zijn neergelegd omdat de privacybeginselen in
beide laatstgenoemde documenten meer inhoudelijk zijn geexpliciteerd. Voorts geldt
als argument daarvoor dat de privacybeginselen uit het Verdrag van Straatsburg aan
de basis liggen van de EU-privacyrichtlijn, daar deze richtlijn onder meer beoogt de
beginselen van het Verdrag van Straatsburg tot bescherming van personen ter zake
van de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens te verduidelijken en te
versterken. De implementatie van de EU-privacyrichtlijn zal naar verwachting
plaatsvinden via een nieuwe Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Bovendien
mag niet worden vergeten dat het Verdrag van Straatsburg ten grondslag ligt aan de
WPR.
In de eerstvolgende paragraaf (8.2) wordt ten aanzien van de WPR-bepalingen
getoetst in hoeverre deze voldoen aan de privacybeginselen die in hoofdstuk 3 van
dit boek als toetsingskader zijn gerntroduceerd. Daarbij zullen tevens de bepalingen
uit de EU-privacyrichtlijn worden betrokken, voorzover de privacybeginselen ook
daarin zijn gerncorporeerd. Ook wordt in deze paragraaf ingegaan op de betekenis

van informatie- en communicatietechnologieen voor de bescherming van de medische informationele privacy.
De WPR zal hier verder niet worden getoetst aan de overige bepalingen van de EUprivacyrichtlijn. Hier liggen de volgende overwegingen aan ten grondslag. Zoals uit
hoofdstuk 5 is gebleken kan de WPR als een technologie-afhankelijke wet worden
beschouwd. Technologie-afhankelijke wetgeving is geen geschikt instrument voor
het beheersen van ontwikkelingen in het gebruik van informatie- en communicatietechnologieen in de gezondheidszorg, welke technologieen in hoofdstuk 7 zijn
beschreven. Het leidt veelal tot 'overtollig recht'.' Voorts is de opneming van
privacybeschermende bepalingen in verschillende wetten, zoals de WPR en het BW,
erg verwarrend en ondoorzichtig voor degenen die in de praktijk met medische
persoonsgegevens omgaan. Mede op grond van deze overwegingen lijkt het mij dat
aanpassing van de WPR aan de EU-privacyrichtlijn slechts tot op zekere hoogte aan
de orde is, maar dat bovenal gestreefd zou moeten worden naar privacyregulering die

1

J.E.].Pms. Overtollig recht inzake informatietechnologie. Deventer \995.
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meer gericht is op specifieke sectoren, zoals in casu de gezondheidszorg. Meer
uitgebreid zal ik in § 8.4 aandacht besteden aan andere overwegingen die een rol
spelen bij de totstandkoming van een dergelijk keuze.
In § 8.3 vindt de toetsing plaats van de BW-bepalingen - voor zover die de medische
informationele privacy betreffen - aan de algemene privacybeginselen. In de
daaropvolgende paragraaf van dit hoofdstuk (8.4) staat de derde vraag in dit onderzoek centraal: "In hoeverre is het mogelijk en wenselijk de informationele privacy in
verband met medische persoonsgegevens te beschermen via Boek 7, titel 7, afdeling
5 van het BW?" Eerder is reeds gewezen op de geuite wens om de informationele
privacybescherming te regelen in het BW. Hier wordt ingegaan op de vraag welke
argumenten daarvoor (en daartegen) zijn aan te voeren en in hoeverre die wens in het
kader van de geneeskundige-behandelingsovereenkomst lijkt te realiseren met
inachtneming van de algemene privacybeginselen en de overige bepalingen uit de
EU-privacyrichtlijn waaraan de nationale privacywetgeving na 1998 moet voldoen.

Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting en een beantwoording van de
drie in dit boek gestelde onderzoeksvragen.
8.2 Toetsing WPR aan de privacybeginselen
Een schematisch overzicht van de bepalingen uit de WPR in relatie tot de algemene
privacybeginselen levert het volgende beeld op:2

2

privacybeginsel

wettelijke bepalingen WPR

Collection Limitation

5,7,18(1,2)

Data Quality

5,18(2)

Purpose Specification

4,18(1,2),20(28)

Use Limitation

6,11,12,13,14,18(3),20(2e,f,g),45,49(2),51

Security Safeguards

5(2),8,49(1)

Openness

19,20,22,24,25,27,28

Individual Participation

28,29,30,31,32,33,35,36,46

Accountability

9,10,21,26,34,49(2),50

Waarbij zij opgemerkt dat de beginselen in meer of mindere mate in de alhier genocmde aitikelen
terugkomen.
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8.2.1 Het beperkle-venamelingsbeginsel
Zoals is gebleken omvat dit privacybeginsel twee deelaspecten. In de eerste plaats
betreft dit beginsel het stellen van beperkingen aan het verzamelen van persoonsgegevens. Ten tweede ziet het op de te stellen eisen aan de wijze waarop de gegevens
worden verzameld. Zoals hieronder zal blijken vinden we beide onderdelen terug in
de WPR.
Het eerste lid van art. 5 WPR geeft invulling aan beide aspecten van dit beginsel
door te eisen dat in een persoonsregistratie slechts persoonsgegevens mogen worden
de registratie.
opgeslagen voor zover deze in overeenstemming zijn met het doel van
Bovendien moeten deze gegevens op rechtmatige wijze zijn verkregen. Artikel 5
WPR dient - in het kader van dit onderzoek evenwel in combinatie met art. 18
WPR te worden beschouwd. Het Verdrag van Straatsburg is in zijn algemeenheid
van toepassing op de publieke en de particuliere sector (art. 3). Hetzelfde geldt voor
de OESO-privacyrichtlijn en de EU-privacyrichtlijn. De WPR bevat echter bijzondere bepalingen voor de publieke en semi-publieke sector (paragraaf 5) en voor de
particuliere sector (paragraaf 6). Zo stelt art. 18 een verdergaande beperking aan de
ook de
verzameling van persoonsgegevens voor de (semi) publieke sector, waartoe
een
behoort.
De
in
persoonsgegepersoonsregistratie opgenomen
gezondheidszorg
vens dienen niet slechts ' in overeenstemming' te zijn met het doel, maar zelfs
'noodzakelijk' voor het doel daarvan. Een dergelijke persoonsregistratie mag
bovendien slechts worden aangelegd indien dat 'noodzakelijk' is voor een goede
vervulling van de taak van de houder. Deze taak kan worden vastgesteld aan de hand
van statuten of reglementen die gelden ten aanzien van de betreffende organisatie.
Ook art. 5 bepaalt dat de persoonsgegevens rechtmatig moeten zijn verkregen: In
concreto is sprake van rechtmatige verkrijging wanneer de burger zelf vrijwillig of
op grond van een wettelijk voorschrift4 de gegevens heeft verstrekt. Hierbij kan niet
worden uitgesloten dat ten aanzien van de vrijwillige verstrekking soms een zekere
mate van drang of dwang wordt uitgeoefend: Voorts is het mogelijk dat gegevens
worden verstrekt door derden, bijvoorbeeld op basis van een wettelijke informatieplicht of een bevoegdheid daartoe krachtens reglement. Er zij hier gewezen op het
eerder onrechtprincipe van de doorwerking van feilen bij het verkrijgen van (reeds)
eigen
in
beheer te
mogelijk
gegevens
het
is
matig opgeslagen gegevens. Tenslotte
De
van
middel
rechtmatigheid
eigen waarnemingen.
verzamelen, bijvoorbeeld door
daarvan wordt bepaald door bijzondere verstrekkingen- (art. 11 en 18 WPR) of
gebruiksregelingen (art. 6 WPR), wettelijke bepalingen (zoals art. 272 WvSr),
grondrechten of de bepalingen ter zake van onrechtmatige daad (art. 6:162 BW).
-

3

4
5

Zowel het Verdrag van Straatsburg, de OESO-privacyrichtlijn als de EU-privacyrichtlijn spreken in dit
verband van lai,ful enfair (eerlijk en rechtmatig)
Uiteraard wel conform het legaliteitsbeginsel en de beperkingsgrondslagen van de Grondwet en de
mensenrechtenverdragen.
het aangaan
Bijvoorbeeld in het geval medische persoonsgegevens worden verstrekt met het oog op
van ecn (levens) verzekeringsovereenkomst.
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Het onderhavige beginsel sluit niet uit dat een geregistreerde vertegenwoordigd
wordt door een ander, wanneer het gaat om het verlenen van toestemming voor of
het in kennis stellen van het feit dat persoonsgegevens worden verzameld.6 De WPR
kent bijvoorbeeld mogelijkheden tot vertegenwoordiging in art. 11, vierde lid, en art.
12, eerste lid.
In art. 5 en 18 WPR zijn bepalingen opgenomen ter beperking van het verzamelen
van persoonsgegevens: slechts persoonsgegevens die rechtmatig zijn verkregen en in
overeenstemming zijn met het doel van de registratie c.q. noodzakelijk voor een
goede taakvervulling van de houder mogen in een persoonsregistratie worden
opgeslagen. Er gelden daarnaast op grond van het op art. 7 WPR gebaseerde Besluit
gevoelige gegevens (BGG) - in het kader van dit onderzoek belangrijke - extra
beperkingen voor het verzamelen van gevoelige medische (en psychologische)
gegevens. In beginsel mogen zulke persoonsgegevens, op grond van art. 5 BGG,
slechts worden opgenomen in persoonsregistraties waarop paragraaf 5 van de WPR
van toepassing is (de overheids- en semi-overheidsregistraties), welke bovendien
gehouden worden door of ten behoeve van instellingen of voorzieningen voor
gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening, en voor zover deze gegevens
patienten of clienten betreffen. Uitzonderingen op deze regel zijn evenwel mogelijk
op grond van art. 8 BGG. De wetgever heeft hiermee willen voorzien in de voorwaarde van art. 6 uit het Verdrag van Straatsburg, dat bepaalt dat gevoelige gegevens
slechts langs geautomatiseerde weg mogen worden 'verwerkt', indien het interne
recht van een staat 'passende waarborgen ter zake' biedt.

Opgemerkt zij hier dat het beperkte-verzamelingsbeginsel in de OESO-privacyrichtlijn ziet op het 'verzamelen' van (medische) persoonsgegevens, terwijl art. 6 Verdrag
van Straatsburg, evenals de EU-privacyrichtlijn, spreekt over de 'verwerking' of
processing. Uit het gebruik van de verschillende termen 'verzamelen' en 'verwerken' van persoonsgegevens moeten we afleiden dat art. 6 Verdrag van Straatsburg
niet slechts het 'verzamelen' maar het ruimere 'verwerken' van gevoelige (medische)
gegevens beperkt. Ook in de EU-privacyrichtlijn omvat het begrip 'verwerking'
tevens het verzamelen en vastleggen van persoonsgegevens. Desondanks gaat de
Nederlandse regering - en ook de wetgever - ervan uit dat met de inwerkingtreding
van de WPR en het daarop gebaseerde Besluit gevoelige gegevens - welk besluit
zich beperkt tot het 'opnemen' van gevoelige (medische) gegevens in een persoonsregistratie7 passende waarborgen zijn geboden ter zake van de geautomatiseerde
'verwerking' van deze gegevens:
De Nederlandse wetgever richt zich ter uitvoering van art. 6 Verdrag van Straatsburg
dus op het 'opnemen' (of opslaan) van gevoelige (medische) gegevens in een
persoonsregistratie. Daarmee doelt hij op een fase die aan de eigenlijke 'verwerking'
vooraf gaat, namelijk de invoerfase. Het is echter wel duidelijk de bedoeling geweest
met het Besluit gevoelige gegevens uitvoering te geven aan art. 6 Verdrag van
-

6

7
8

Explanatory Memorandum bij de OESO-richtlijn, p. 29
Nota van toelichting bij het Besluit, p. 5
Aldus de memorie van toelichting bij de Goedkeuringswet van het Verdrag van Straatsburg. Kamerstukken H, 1988-1989,21 093, nr. 3, p. 2.
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Straatsburg. Hoewel het Besluit zich uitdrukkelijk beperkt tot het 'opnemen'
(opslaan) van gevoelige persoonsgegevens, kan mijns inziens daaronder tevens het
'verzamelen' worden begrepen. Tezamen vormen zij immers de onderdelen van het
invoerproces, dat aan het verwerkingsproces voorafgaat. Anderzijds kan men zich
afvragen of het Besluit wel voldoet aan de eis die is gesteld in art. 6 Verdrag van
Straatsburg. Het besluit strekt zich immers niet uit over de 'verwerking' van gevoelige persoonsgegevens' in de zin van het Verdrag. Zoals opgemerkt kent de EUprivacyrichtlijn een ruimer begrip 'verwerking'.
Naast de hier genoemde inconsistente begrippenhantering, bestaan voorts problemen
omtrent de invulling van begrippen als 'houder', 'derde' en 'organisatie', zoals reeds
bleek in hoofdstuk 5. Veelal mi invulling van deze begrippen in concreto afhangen
van de omstandigheden van het geval. Ten aanzien van de problematiek rond de
opslag van gevoelige (medische) gegevens geldt hetzelfde voor de begrippen 'gezondheidszorg', 'medische gegevens' of'persoonsgegevens van medische aard', alsmede
voor de begrippen 'direct gevoelige' en 'indirect gevoelige gegevens'. De wet biedt
in dezen derhalve geen sluitende regeling maar laat nadere invulling in concrete
omstandigheden over aan de rechter.

ICT
Soms bestaat de neiging om onnodig meer gegevens te verlangen dan voor een
bepaalde medische behandeling noodzakelijk is. Mogelijk vinden zelfs veel geregistreerde patienten het niet bezwaarlijk dat een hulpverlener over meer medische
gegevens beschikt dan hij strikt gezien nodig zou hebben voor een bepaalde behan-

deling. Gelet op de gevolgen van de gesignaleerde technology-push biedt de ICT de
mogelijkheid om zoveel mogelijk gegevens te vergaren en op te slaan. De toenemende opslagcapaciteit, alsmede de mogelijkheden voor gedistribueerde gegevensopslag, de ontwikkeling van Elektronische Medische Dossiers (EMD's), de mogelijkheden om via on-line verbindingen elektronisch gegevens op te vragen, het gebruik
van zorgpassen et cetera, verschaffen daarvoor de gelegenheid.
Anderzijds kan de ICT juist een bijdrage leveren aan de realisatie van het beginsel
van de beperkte gegevensverzameling. Door gebruik te maken van nieuwe technieken als correctness-checking is het mogelijk om computers te laten controleren of de
gegevensopslag juridisch, feitelijk en technisch correct is. De controle kan zich
richten op de vraag ofde opgenomen gegevens wel verenigbaar zijn met het doel van
de gegevensverzameling. Voor medische gegevens geldt echter dat het nog niet zo
eenvoudig is om te beoordelen of de gegevens met het oog op het doel terecht zijn
verzameld.

Uit hetgeen hierboven is gesteld blijkt mijns inziens dat de WPR zich in technologieafhankelijke zin met name kenmerkt in de uitwerking van het beperkte verzamelings-

9

Vgl. F Kuitenbrouwer, Een zwak ontwerp-besluit over gevoelige (medische) gegevens. TvGR 1990, p.
496.
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beginsel in art. 5 en in het gehanteerde verschil in regime voor organisaties in de
publieke en private sector. In art. 5 wordt immers de algemene voorwaarde gesteld
dat persoonsgegevens slechts mogen worden opgeslagen in overeenstemming met
het doel van een persoonsregistratie. Doordat deze uitwerking van het beperkte
verzamelingsbeginsel zich met name concentreert op de 'persoonsregistratie' zal in
de praktijk de vraag veelal gesteld worden in hoeverre daar al dan niet sprake is met
het oog op een bepaalde ICT toepassing. Met betrekking tot het in de WPR gehanteerde onderscheid tussen organisaties in de publieke en de private sector en het in
samenhang daarmee bestaande verschil in rechtsregime, moet worden gewezen op de
vervaging van de grenzen tussen beide typen organisaties. Zo verrichten particuliere
instellingen steeds vaker diensten voor de publieke taakuitoefening (zoals banken bij
de controle op het 'witwassen' van zwart geld) en worden instellingen met een
publieke taak steeds vaker verzelfstandigd (zoals arbo-diensten en woningbouwcorporaties). Daarenboven leidt het gebruik van nieuwe ICT-mogelijkheden, zoals
computernetwerken, steeds meer tot interorganisatorische communicatie," ook
tussen organisaties met publieke en private taken. Het wettelijk toegestane gebruik
van het sofi-nummer door ziekenfundsen is daar mijns inziens een duidelijk voorbeeld van.

8.2.2 Het kwaliteitsbeginsel

Ook het kwaliteitsbeginsel valt in twee onderdelen uiteen: de verzamelde persoonsgegevens moeten relevant zijn voor de doeleinden waarvoor zij zullen worden
gebruikt en die persoonsgegevens moeten met het oog daarop accuraat, volledig en
actueel zijn. Wat de relatie tot het doel betreft is reeds gewezen op de artikelen 5 en
18 WPR, waarin gesteld wordt dat de in een persoonsregistratie opgeslagen gegevens 'in overeenstemming' met respectievelijk 'noodzakelijk' voor het doel daarvan
dienen te zijn. Het doel moet kenbaar zijn gemaakt via het reglement of formulier en
de daaraan verbonden verplichting tot bekendmaking en terinzagelegging.
In art. 5, sub b, van het Verdrag van Straatsburg valt ook het uitgangspunt dat
persoonsgegevens niet mogen worden gebruikt op een met de doeleinden onverenigbare wijze onder het kwaliteitsbeginsel. Ook in de OESO-privacyrichtlijn strekt het
kwaliteitsbeginsel zich uit over het gebruik van persoonsgegevens. Volgens de
toelichting bij de OESO-richtlijn dient het kwaliteitsbeginsel mede bescherming te
kunnen bieden tegen het gebruik van evaluatieve ofmeningsgegevens in een onjuiste
context." Het gebruik van persoonsgegevens is echter van een andere orde dan de
opslag ervan. Niettemin stelt de WPR niet alleen kwaliteitseisen aan de opslag maar
ook aan het gebruik van persoonsgegevens. In art. 6 WPR vinden we de bepaling dat
de opgenomen persoonsgegevens slechts gebruikt mogen worden voor doeleinden

10

\10. P.H.A. Frissen, De virtuele staal. Politiek, bestuur, technologie: een postmodern verhaal.

Schoonhoven 1996, p. 68 e.v.
11 Explanatory Memorandum bij de OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder

Flows of Personal Data, P 30.
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die met het doel van de persoonsregistratie verenigbaar zijn (het doelbindingbeginsel; zie ook § 8.2.4).
Het tweede lid van art. 5 WPR ziet op het bewaken van de juistheid en volledigheid
van de persoonsgegevens in relatie tot het doel. De houder heeft dienaangaande een
zorgplicht voor het treffen van 'de nodige voorzieningen' (zie hierna: het
beveiligingsbeginsel). Daaronder verstaat men redelijke voorzorgsmaatregelen ten
aanzien van verzamelings-, invoer- en mutatieprocedures.12 Het permanente
relevantie-criterium is ook van betekenis voor de kwaliteit van persoonsregistraties.
Zodra de gegevens niet langer noodzakelijk, althans in overeenstemming zijn met het
doel, dienen ze uit de persoonsregistratie te worden verwijderd. Er dienen in beginsel
geen persoonsgegevens in een registratie voor te komen, die daar niet (langer) thuis
horen. Wat de juistheid betreft zij gewezen op de mogelijkheid dat persoonsgegevens kunnen zijn opgenomen die geen weergave van feiten betreffen. Ten aanzien
daarvan zal het moeilijk kunnen zijn om aan te tonen of deze ten onrechte zijn
opgenomen.

Mede bepalend voor de kwaliteit van de opgenomen persoonsgegevens is de eis van
volledigheid. In de praktijk kan de situatie zich voordoen dat een houder zich
hierdoor laat verleiden om maar zo veel mogelijk persoonsgegevens te registreren.
Ook de voortdurend toenemende opslagcapaciteit van computers heeft tot gevolg dat
steeds omvangrijker gegevensbestanden ontstaan. De volledigheidseis lijkt hierdoor
onder omstandigheden in strijd te komen met het Collection Limitation Principle.
Steeds zal echter tevens getoetst moeten worden of de opgenomen gegevens wel
noodzakelijk zijn met het oog op het doel van de registratie. Daarnaast dient de
volledigheidseis toch vooral beschouwd te worden als een privacywaarborg voor de
geregistreerde. Het kan en mag dus niet ontaarden in een vrijbrief om te veel te
registreren. Volgens art. 6, eerste lid, onder c, van de EU-privacyrichtlijn moeten
persoonsgegevens toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn, uitgaande
van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of waarvoor zij vervolgens
worden verwerkt.
De eis dat persoonsgegevens actueel of up-to-date moeten zijn kunnen we min of
meer afleiden uit art. 5, eerste lid, WPR. Deze bepaling verlangt dat de rechtmatig
opgenomen persoonsgegevens in overeenstemming zijn met het doel van de persoonsregistratie. Verouderde persoonsgegevens lijken per definitie niet in overeenstemming te zijn met het doel. In art. 18, tweede lid, WPR treffen we eenzelfde
voorwaarde aan met betrekking tot persoonsgegevens die zijn opgeslagen in persoonsregistraties op het gebied van, onder meer, de gezondheidszorg. Hiervoor geldt
dat deze 'noodzakelijk' voor het doel van de registratie moeten zijn. De conclusie
kan derhalve luiden dat de WPR voldoet aan de eisen van het kwaliteitsbeginsel.

12

J.M.A. Berkvens e.a. (red.), Ifet persoonsregistraties: Leidraad voor de praktijk (losbl) p I.Art.5.
Com.-2.
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ICT
Het kwaliteitsbeginsel heeft onder meer tot de WPR-norm geleid dat persoonsgegevens niet langer in een persoonsregistratie mogen voorkomen wanneer de achterliggende doelstelling daarvoor geen legitimatie meer biedt (art. 5, eerste lid, en art. 18,
tweede lid). Op grond van het BW geldt dat aantekeningen en andere stukken in een
medisch dossier gedurende tien jaren bewaard moeten blijven, of zoveel langer als

redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit (art. 7:454 BW).
Daarvan kan sprake zijn in gevallen van langlopende of terugkerende geneeskundige
behandelingen, zoals bij chronische of erfelijke ziekten.1] Ook kunnen patient en
hulpverlener onderling een langere bewaartermijn overeenkomen.
Naast deze - tamelijk open - normering van het bewaren van persoonsgegevens kan
in de praktijk worden vastgesteld dat nieuwe informatie- en communicatietechnologieen de neiging doen toenemen (bijvoorbeeld in instellingen) om dossiers bijvoorbeeld op microfilm veel langer dan de wettelijke termijn van tien jaren te bewaren. 14
Juist het verwijderen of vernietigen van gegevens uit medische dossiers zal met deze
mogelijkheden vermoedelijk zelfs meer administratieve lasten met zich brengen. Ook
de ontwikkelingen rond de invoering van EMD's zullen hierop van invloed zijn. Het
EMD biedt immers niet slechts mogelijkheden om medische gegevens elektronisch
op te slaan waardoor aanmerkelijk minder ruimte in beslag wordt genomen dan
door papieren dossiers -, maar ook om deze gegevens uit te wisselen en door
anderen dan de oorspronkelijke aanlegger daarvan te laten raadplegen. Ruimtelijke
en organisatorische redenen zullen er derhalve toe bijdragen dat gegevens langer
bewaard kunnen en ook zullen worden.
Uiteraard geldt ook met het oog op het kwaliteitsbeginsel dat door gebruikmaking
-

van informatie- en communicatietechnologieen, zoals de hiervoor reeds genoemde
correctness-checking, een bijdrage kan worden geleverd aan de kwaliteit van de
opgeslagen gegevens. Vooral de omstandigheid dat steeds meer gegevens over een
persoon uit verschillende bronnen afkomstig zijn, maken dat het controleren op de
juistheid van de ingevoerde gegevens via knowledge-engineering of integritychecking teneinde de kwaliteit van die gegevens te kunnen waarborgen, steeds
belangrijker wordt.
De naleving van het hierboven genoemde permanente-relevantie criterium, dat uit
art. 5, eerste lid, WPR is af te leiden en van betekenis is voor het kwaliteitsbeginsel,
kan onder omstandigheden technologie-afhankelijk worden. Het criterium houdt in
dat persoonsgegevens uit een persoonsregistratie moeten worden verwijderd, zodra
zij niet langer noodzakelijk zijn voor het doel van die registratie. Een nieuwe ICTtoepassing als het EMD biedt evenwel de praktische mogelijkheid om gegevens
aanmerkelijk langer te bewaren. Ook uit ruimtelijk en organisatorisch oogpunt is er

R.M.S Doppegieter, Vraagstukken rond het dossier en de uitwisseling van gegevens, in: J. Legemaate
(red.), De IfGBO.- van lei:st naar toepassing Houten/Diegem 1995, p. 70.
14 Vgl. JE.1. Prins e.a., In het licht van de Wet persoonsregistraties: zon, maan of ster? Alphen aan den
13

Rijn/Diegem 1995, p 281.
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steeds minder reden om tot verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens over
te gaan. Organisaties zullen op grond daarvan mijns inziens er eerder toe neigen om
persoonsgegevens langer te bewaren dan strikt noodzakelijk is.

8.2.3 Het doelspecificatiebeginsel

Alvorens persoonsgegevens daadwerkelijk worden verzameld, dienen het doel van
de persoonsregistratie waarin zij zullen worden opgeslagen en het gebruik dat ervan
zal worden gemaakt, vastgesteld te kunnen worden. 15 Artikel 10 van de EU-privacyrichtlijn schrijft voor dat wanneer gegevens worden verkregen bij de betrokkene, aan
deze informatie moet worden verschaft omtrent de doeleinden van de verwerking
waarvoor diens gegevens zijn bestemd. Wanneer de gegevens niet van de betrokkene
zelf zijn verkregen dient deze op het moment van registratie omtrent de doeleinden
van de verwerking te worden gernformeerd of wanneer verstrekking aan een derde
wordt overwogen. Deze verplichte mededelingen gelden echter niet wanneer de
betrokkene daarvan reeds op de hoogte is.
De WPR bepaalt hieromtrent in het eerste lid van art. 4 dat een persoonsregistratie
slechts mag worden aangelegd voor een (reeds) bepaald doel waartoe het belang van
de houder bovendien aanleiding geeft. Ook dient volgens de WPR allereerst het doel
van een persoonsregistratie te worden vastgesteld, voordat de registratie mag worden
aangelegd door daarin persoonsgegevens op te nemen. Persoonsregistraties in de
gezondheidszorg mogen daarenboven slechts worden aangelegd indien dat noodzakelijk is voor een goede vervulling van de taak van de houder.
Een tweede element van het doelspecificatiebeginsel is dat wijzigingen in de
doelstellingen kenbaar moeten zijn. Artikel 19 WPR verplicht voor een persoonsregistratie in de gezondheidszorg en andere gebieden binnen de (semi) publieke sector
een reglement vast te stellen. Daarin moet volgens art. 20 onder meer het doel van de
registratie zijn opgenomen. Het reglement, maar ook de wijziging en de intrekking
daarvan, moet bekend worden gemaakt en voor een ieder ter inzage worden gelegd
(art. 19, tweede lid, WPR). Wijzigingen in de doelstelling kunnen dus ook op grond
van de WPR via de bekendmakings- en terinzageleggingprocedure van art. 19

kenbaar zijn.
Het derde element van dit beginsel houdt in dat wanneer een nieuwe doelstelling is
bepaald, deze verenigbaar dient te zijn met de oorspronkelijke doelstelling. De WPR
kent geen regels die de formulering van een nieuwe doelstelling betreffen. Wel vloeit
uit een zodanige herformulering voort dat het privacyreglement wijziging behoeft.
Deze wijziging van het reglement dient wel te worden bekend gemaakt en ter inzage

gelegd. 16

Het laatste element dat in verband met het doelspecificatiebeginsel kan worden
genoemd, is dat gegevens die niet langer dienstbaar zijn aan het gestelde doel

15 Art. 5, sub b, Verdrag van Straatsburg en art. 9 OESO-richtlijn.
16 Aldus art. 19, tweede lid, WPR. Zie ook art. 2 Besluit van 19 december 1989, houdende regels voor
het bekend maken van reglementen en aanmelding en het ter inzage leggen van reglementen en
formulicren van aanmelding als bedoeld in de artikelen 19 en 24 van de WPR. Stb. 1989,568.
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geanonimiseerd of uit de registratie verwijderd moeten worden. Dit element treffen
we aan in het permanente relevantie-criterium dat wel wordt afgeleid uit art. 18,
tweede lid, WPR (zie § 5.7.2 in dit boek).

ICT
Zoals reeds eerder is gesignaleerd maken de mogelijkheden van de ICT het zeer
verleidelijk om maar zoveel mogelijk persoonsgegevens te verzamelen en op te
slaan. Zij kunnen immers zoniet op dit moment, dan wel in de toekomst nog weI eens
van pas komen. Een regelmatig terugkerende doelbindingcontrole is met het oog op
het voorkomen van onjuist gegevensgebruik nodig te achten. Hiervoor is ook reeds
gewezen op de correctness-checking techniek, waarmee geautomatiseerde controle
kan worden uitgeoefend op de conformiteit van de persoonsgegevens met het doel
van de gegevensverzameling. Wellicht is het verder nog wenselijk en mogelijk dat na
een doelbindingcontrole, zonodig gegevens automatisch uit de registratie kunnen
worden verwijderd. Een voorwaarde is dan wel dat beoordeeld moet kunnen worden
in hoeverre medische persoonsgegevens met het oog op dat doel terecht daarin zijn
opgenomen. Zoals eveneens hiervoor is gesteld (§ 8.2.1) is dat nog niet eenvoudig.
Doordat het doelspecificatiebeginsel zoals dat in de WPR is uitgewerkt eveneens
gericht is op de 'persoonsregistratie', heeft ook dit beginsel hier een technologieafhankelijke invulling gekregen. Zoals al eerder is gesteld moet het in de WPR
gehanteerde begrip 'persoonsregistratie' als zodanig als een technologie-afhankelijk
begrip worden beschouwd. De omstandigheid dat het doel van een persoonsregistratie in een reglement of in het aanmeldingsformulier dient te worden gespecificeerd,
is voorts een procedureel element van de WPR.
8.2.4 Het beginsel van het beperkte gebruik van persoonsgegevens

Volgens dit beginsel mogen persoonsgegevens niet worden verstrekt, toegankelijk
gemaakt of anderszins gebruikt voor andere dan de gespecificeerde doeleinden,
behoudens toestemming van de betrokkene of op grond van een wettelijk voorschrift.
Tot het gebruik rekenen we activiteiten die betrekking hebben op het raadplegen,
muteren, verwijderen en toevoegen van persoonsgegevens. Ook de verstrekking valt
onder het gebruik van persoonsgegevens te verstaan. Om gebruik te kunnen maken
van persoonsgegevens moet men over (inhoudelijke) toegang beschikken. Het
'gebruiken' van persoonsgegevens wordt in de EU-privacyrichtlijn opgevat als een
manier van 'verwerking' waarop de bepalingen van de EU-privacyrichtlijn van
toepassing zijn. Dit betekent in principe dat het gebruik onder andere in overeenstemming dient te zijn met welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden (art. 6, eerste lid, onder b) en met ondubbelzinnige toestemming
van de betrokkene of gebaseerd op de in art. 7 van de richtlijn genoemde noodzakelijkheidsgronden.
Art. 6 WPR, dat ook geldt ten aanzien van persoonsregistraties in de gezondheidszorg, stelt beperkingen aan het gebruik van persoonsgegevens. Dat gebruik is
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volgens dit artikel slechts toegestaan voor doeleinden die met het doel van de
persoonsregistratie 'verenigbaar' zijn. Aan elke raadpleging, mutatie, verwijdering,
toevoeging of verstrekking van persoonsgegevens zal dus als het ware een doel
moeten worden toegekend dat voorts in overeenstemming dient te zijn met het doel
van de persoonsregistratie.

Mutatie, verwijdering en toevoeging van persoonsgegevens is, behalve als verplichting voor de houder voortvloeiend uit het kwaliteitsbeginsel, ook mogelijk op
verzoek van de geregistreerde (art. 31 WPR). De verstrekking van gegevens uit een
persoonsregistratie aan een geregistreerde (patient) is mogelijk op verschillende
gronden: kennisgeving van eerste opneming (art. 28 WPR), door uitoefening van het
recht op inzage (art. 29 WPR) of door de mededeling ter zake van derdenverstrekking (art. 32 WPR).
Het verstrekken van persoonsgegevens binnen de organisatie valt onder de gebruiksbepaling van art. 6 WPR. Naast het reeds genoemde doelbindingsvereiste, geldt voor
het mogen verstrekken van persoonsgegevens binnen de organisatie van de houder
de voorwaarde dat de ontvanger deze gegevens, gelet op zijn taak, mag ontvangen.
Met deze vereisten wordt een beperking aan de verspreiding van persoonsgegevens
binnen een organisatie beoogd.
De verstrekking van persoonsgegevens aan derden is een belangrijk privacy-aspect
dat niet als zodanig in de algemene privacybeginselen van het Verdrag van Straatsburg is terug te vinden:7 In art. 2 van dit Verdrag, dat evenals de EU-privacyrichtlijn
is gericht op de geautomatiseerde 'verwerking' van persoonsgegevens, wordt echter
ook het verspreiden van persoonsgegevens tot de geautomatiseerde gegevensverwerking gerekend. De derdenverstrekking van persoonsgegevens treffen we weI aan in
art. 10 van de OESO-privacyrichtlijn: "Personal data should not be disclosed C...)
for purposes other than those specified in accordance with Paragraph 9 except: a)
with the consent of the data subject; or b) by the authority of law." De EU-privacyrichtlijn bevat met name in de artikelen 6 tot en met 8 enkele materiele normen voor
de verwerking van persoonsgegevens, inclusief de verstrekking daarvan aan derden.
De regels die de WPR bevat in het kader van de derdenverstrekking vinden we in art.
11 en 18, derde lid, WPR. Artikel 11 bepaalt dat gegevens slechts uit een persoonsregistratie mogen worden verstrekt 'aan een derde', voor zover deze verstrekking
voortvloeit uit het doel van de (bron) registratie, met toestemming van de geregistreerde of wordt vereist volgens wettelijk voorschrift. Deze drie criteria voor
derdenverstrekking komen juist overeen met het bepaalde in art. 10 van de OESOprivacyrichtlijn. Aan de toelaatbaarheid van de gegevensverwerking - en derhalve
mede aan de derdenverstrekking - stelt art. 7 van de EU-privacyrichtlijn andere
eisen. De verwerking van persoonsgegevens - dus ook de verstrekking daarvan - is
in principe slechts toelaatbaar op grond van toestemming van de betrokkene, ter
uitvoering van een overeenkomst, ter nakoming van een wettelijke verplichting, ter
vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene, ter vervulling van een taak van

17

Met uitzondering van art. 12 dat betrekking heeft op het grensoverschrijdend verkeer van persoonsgegevens.
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algemeen belang of ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van de voor de
verwerking verantwoordelijke of een derde. Bovendien bepaalt art. 8 van de EUprivacyrichtlijn de voorwaarden waaronder de verwerking van onder meer medische
persoonsgegevens niet verboden is. Edn van die voorwaarden luidt dat de gegevens
worden verwerkt door een persoon die onderworpen is aan een beroepsgeheim of
een gelijkwaardige plicht tot geheimhouding heeft.
Zoals in dit verband de bedoeling is van nationale regelgeving, zijn in de WPR
enkele aanvullende - zowel uitbreidende als beperkende - bepalingen opgenomen.
Artikel 18, derde lid, WPR verleent aan de (semi) publieke sector de bevoegdheid
gegevens uit persoonsregistraties te verstrekken wanneer aan een vijftal voorwaarden
is voldaan:
1. de verstrekking vindt plaats op initiatief van de informatie-vrager;
2. die een persoon of instantie is met een publiekrechtelijke taak;
3. het verzoek heeft betrekking op gegevens die voor de uitoefening daarvan nodig
ziln;

4. de verstrekking schaadt de persoonlijke levenssfeer niet onevenredig;
18
5. het medisch beroepsgeheim wordt er niet door geschonden.

Eveneens is het toegestaan gegevens aan derden te verstrekken ten behoeve van
wetenschappelijk onderzoek of statistiek of op grond van een dringende en gewichtige reden, voor zover dit de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde niet
schaadt (art. 11, tweede lid, WPR).
De toestemming op basis waarvan men gegevens aan derden mag verstrekken, kan
op grond van de WPR - in tegenstelling tot het BW" slechts schriftelijk worden
gegeven. Betreft het gegevens van een geregistreerde die nog geen zestien jaar is of
onder curatele is gesteld, dan moet de toestemming door de wettelijke
vertegenwoordiger worden gegeven (art. 11, vierde lid, WPR). De schriftelijke
toestemming kan slechts worden verlangd met betrekking tot een geval of een
beperkte categorie van gevallen die in het geschrift nauwkeurig moet of moeten zijn
omschreven (art. 12, tweede lid, WPR). De toestemming kan steeds schriftelijk
worden ingetrokken (art. 12, derde lid, WPR).
Een wettelijk voorschrift waarop de derdenverstrekking is gebaseerd kan ook een
lagere regeling zijn, zoals een gemeentelijke verordening, mits deze voldoet aan de
beperkingsclausules van art. 10 Grondwet en art. 8 EVRM. Als een wettelijke
verplichting tot gegevensverstrekking tevens een registratieverplichting bevat, zal in
de doelomschrijving van die registratie veelal de derdenverstrekking worden
opgenomen. Daardoor vioeit die verstrekking dan tevens voort uit het doel van de
-

registratie.

De WPR kent een bijzondere bepaling voor persoonsregistraties die bedrijfsmatig
zijn aangelegd met het doel daaruit persoonsgegevens aan derden te verstrekken (art.

18 Zie § 5.7.2 inditbock.
19 Zie de artikelsgewijze toelichting bij art. 1653/.
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13 WPR). Een zodanige verstrekking mag slechts geschieden onder de volgende
cumulatieve voorwaarden (art. 13, derde en vierde lid, WPR):
1. op verzoek van de derde;

2. bij het verzoek wordt het doel van

de verkrijging vermeld;
3. dat doel mag niet in strijd zijn met de wet, openbare orde of goede zeden;
4. er bestaat een redelijk verband tussen de gevraagde gegevens en het doel;
5. de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde wordt niet onevenredig geschaad.

Onder dezelfde voorwaarden staat de WPR voorts toe dat voor communicatie
bruikbare persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. Deze mogelijkheid vervalt
echter zodra een geregistreerde een verzoek heeft ingediend om geen gegevens
daaruit te verstrekken of wanneer geheimhouding op grond van ambt, beroep of
wettelijk voorschrift is geboden (art. 14, tweede lid, WPR). Hoewel 'voor communicatie bestemde persoonsgegevens' tamelijk ongevoelige gegevens lijken, kunnen zij
vrij eenvoudig een zeer gevoelig karakter krijgen. Zelfs wanneer het slechts gegevens betreft als: naam, adres en woonplaats, kunnen deze op zichzelf al zeer gevoelige informatie opleveren. Daarvan is bijvoorbeeld sprake wanneer gegevens afkomstig zijn uit een specifieke persoonsregistratie (zoals een kankerregistratie) of
wanneer zij zijn verkregen via selectie (zoals alle NAW-gegevens van met het HIVvirus besmette personen).
De WPR bevat voorts enkele procedurele waarborgen met betrekking tot derdenverstrekking. Een privacyreglement dat door de houder moet worden opgemaakt,
dient op grond van art. 20, tweede lid, WPR te vermelden aan wie, welke gegevens
worden verstrekt en wie toegang hebben tot die gegevens. Dit is bijvoorbeeld nader
uitgewerkt in de NRV-model-privacyreglementen. In deze reglementen is aangegeven aan welke personen en instanties, binnen en buiten de organisatie van de houder,
gegevens worden verstrekt. Daarin treffen we onder meer aan de categorie personen
20
die rechtstreeks bij de actuele zorg- ofhulpverlening zijn betrokken.
Naast de verstrekking van gegevens wordt ook de toegang tot gegevens uiteindelijk
geregeld in de privacyreglementen. Vooral binnen instellingen zullen verschillende
personen (zoals alle leden van een behandelteam of de laboratoriummedewerkers)
toegang moeten kunnen hebben tot (bepaalde) persoonsgegevens. De WPR bevat
geen specifieke bepalingen aangaande de toegang tot persoonsgegevens, maar laat de
regulering daarvan over aan de houders van de persoonsregistraties.
Gelet op het in toenemende mate ontstaan en vertakken van internationale elektronische computernetwerken, is ook aandacht nodig voor de grensoverschrijdende
verstrekking van persoonsgegevens. Artikel 12, tweede lid, Verdrag van Straatsburg
kent als hoofdregel dat grensoverschrijdend gegevensverkeer in beginsel niet aan
speciale beperkingen mag worden onderworpen. Het staat een verdragsluitende Staat
echter vrij op bepaalde gronden beperkingen daarop aan te brengen. De Nederlandse

20 Zie ook § 5.7.3.2 in dit boek.
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wetgever heeft daartoe in art. 49, tweede lid, WPR de mogelijkheid open gelaten om
bij AMvB de verstrekking ten behoeve van opneming in een daarin genoemde
buitenlandse persoonsregistratie te verbieden. In de EU-privacyrichtlijn bevat art. 4
enkele bepalingen met betrekking tot de toepasselijkheid van het nationale recht.
Concluderend kunnen we stellen dat door de WPR - conform het alhier behandelde
privacybeginsel beperkingen worden gesteld aan het gebruik dat van persoonsgegevens mag worden gemaakt. Deze beperkingen worden op verschillende onderdelen
in of krachtens de WPR (in reglementen) nader uitgewerkt. Ten aanzien van de
toegang tot persoonsgegevens zij er echter op gewezen dat de WPR geen inhoudelijke bepalingen dienaangaande bevat. Zij delegeert de reguleringsbevoegdheid daartoe
aan de houders van persoonsregistraties.

ICT
Wat dient te worden verstaan onder het 'gebruik' van persoonsgegevens? Omvat het
bijvoorbeeld wel of niet mede het verzamelen ervan? Berkvens maakt onderscheid in
enerzijds gebruik en verstrekking en anderzijds bewerking of processing van
persoonsgegevens. Daaraan ligt onder andere ten grondslag de opvatting dat verzamelingen persoonsgegevens kunnen ontstaan die niet primair worden gebruikt in
relatie tot het individu, maar die slechts als hulpmiddelen zijn te beschouwen. Zo
ontstaan tijdelijke kopieen van bestanden in de vorm van 'buffers' wanneer een
bestand wordt afgedrukt, gesorteerd of getransporteerd. In zijn 'model van privacybescherming'21 verstaat hij onder gebruik van persoonsgegevens: "(...) het aanwenden
van gegevens ten behoeve van op het individu gerichte doelstellingen binnen de
organisatie van de houder". Verstrekken betreft dan: "(...) de beslissing om individugericht gegevens te openbaren aan derden buiten de organisatie van de houder". De
verstrekking is dan voltooid indien de derde de feitelijke beschikking over de
gegevens heeft verkregen. Berkvens heeft er elders op gewezen dat bij de verstrek-

king van persoonsgegevens sprake kan zijn van het fysiek verplaatsen van de
gegevens door de gegevensdrager te verplaatsen, de overdracht van een gebruiksrecht of zeggenschap over de gegevens of beide.22 De bewerking van persoonsgegevens omvat: "(...) alle activiteiten die nodig zijn om dit gebruik en verstrekking
mogelijk te maken". Daarbij moet men denken aan het opslaan, wijzigen, transporte-

ren of verwijderen van persoonsgegevens.
De EU-privacyrichtlijn maakt geen onderscheid in gebruik, verstrekking en bewerking, doordat het onder de 'verwerking van persoonsgegevens' verstaat:

"elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgege-

vens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procidis, zoals het

J.M.A Berkvens, (kgevensbescherming en privacybescherming in Europa. Informatie en Informatiebe/eid 1991, nr. 3, p. 61.
22 J.M.A. Berkvens, Van EDI naar EDM: Electronic Data Matching, in: A.H.J. Schmidt, G.J. Zwenne
(red.), Publiekrechte/1/ke E/ectronic Data Interchange. Een uitgave van de Nederlandse Vereniging
voor Informaticaen Recht oktober 1994, p. 21.
21
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verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, uitwerken, wijzigen, opvragen, raadple-

gen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige
andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband
brengen, alsniede het afschermen, uitwisselen of vernietigen van gegevens".

Berkvens pleitte ervoor dat de richtlijn primair zou worden gericht op het normeren
van het gebruik en de verstrekking van persoonsgegevens, terwijl op de bewerking
van gegevens de beschermingsprincipes van het Verdrag van Straatsburg van
toepassing zouden moeten zijn: gegevens moeten rechtmatig zijn verkregen, juist en
volledig zijn, in verhouding tot het doel staan en veilig worden bewerkt.23 Binnen dat
kader zouden persoonsgegevens dus slechts met het oog op een bepaald gebruiksdoel mogen worden verzameld. Het verzamelen van persoonsgegevens zou, aldus
Berkvens, niet als centraal uitgangspunt moeten gelden. Duidelijk is evenwel dat de
richtlijn zich niet beperkt tot het gebruik en de verstrekking van persoonsgegevens,
maar tevens regels stelt voor het verzamelen en het beschikbaar zijn ervan.
Berkvens bepleit mijns inziens terecht om terug te keren tot de normen en waarden
van privacybescherming en niet langer de bescherming van persoonsgegevens te
vangen in procedureregels. Toch moet mijns inziens ook aan de nieuwe mogelijkheden tot het verzamelen van persoonsgegevens de nodige aandacht worden geschonken vanuit een oogpunt van informationele privacy. Het toenemende gebruik van
ICT leidt mede tot ondoorzichtigheid in het gebruik dat van de verzamelde medische
persoonsgegevens wordt en kan worden gemaakt. De ICT-ontwikkelingen hebben
ertoe geleid dat thans andere en meer mogelijkheden bestaan voor waarneming,
opslag, bewerking en verspreiding van persoonsgegevens.24 De patient is zich van
deze mogelijkheden in het algemeen nauwelijks bewust. Transparantie ontbreekt
derhalve, hetgeen een belangrijke voorwaarde is om controle te kunnen uitoefenen
op het gebruik en de verstrekking van eenmaal verzamelde persoonsgegevens. Naar
mijn idee is het vanuit het oogpunt van privacybescherming dan ook onjuist om een
strikt onderscheid te maken tussen het verzamelen en het gebruiken van persoonsgegevens.

Ook bij het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieen, zoals de
chipkaarttechnologie, is transparantie van groot belang voor de privacybescherming.
Ten aanzien van het gebruik van chipkaarten richt het Nationaal Chipcard Platform
(NCP) zich met het oog op de bescherming van de informationele privacy tot
verschillende onderdelen van het informatiebewerkend proces. In bijzondere relatie
daarmee staan met name de onderdelen: verzameling of waameming van gegevens,
de opslag van gegevens en het gebruik en verstrekking van gegevens:, Als eerste
vereiste voor een goede privacybescherming in verband met chipkaarten wordt ook
door het NCP de transparantie essentieel geacht. Dit houdt in dat alle onderdelen van

23 J.M.A. Berkvens, a. w. 1991, p. 59.
24 De fasen van het gegevensverwerkend proces. Vgl. ook het IVU-principe van J. Holvast, Op weg naar
een risicoloze maatschappe? Schoonhoven 1986, pp. 30-78.
25 Privacygedragsrege/s Nationaa/ Chipcard Platform. Vastgesteld door het NCP-bestuur op 18
september 1996. Zie J. Berkvens e.a. (red.), Leidraad, Bijl 9-263
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het informatiebewerkend proces voor de betreffende kaarthouder volledig transparant dienen te zijn. Het gebruik van de chipkaart vormt evenwel een potentiele
bedreiging voor het kenbaarheidsprincipe, doordat de kaarthouder daarbij sporen
achter laat. Sommige daarvan worden vervolgens geregistreerd, terwijl de kaarthouder daarvoor geen toestemming heeft gegeven en evenmin weet dat die gegevens
verzameld worden en voor welk doel, zodat de vraag gesteld kan worden in hoeverre
deze gegevens rechtmatig zijn verkregen.
Anderzijds is het mogelijk om door de toepassing van ICT onder omstandigheden
het gebruik van gegevens aan een geautomatiseerde toetsing te onderwerpen. Via de

auditability-techniek kan bijvoorbeeld een elektronisch logboek van gegevensverstrekking worden bijgehouden. Voorts kan de beveiliging tegen onbevoegde toegang
tot persoonsgegevens langs fysieke weg vorm krijgen door gebruik te maken van
magneetstripkaarten of wachtwoordbeveiliging, dan weI langs logische weg door
encryptie. In hoofdstuk 7 wees ik er reeds op dat een optimale beveiliging tegen
ongeautoriseerd gebruik van zorgdossiers thans wordt gezocht in een combinatie van
een besloten Intranet, een trusted third party en het gebruik van encryptietechnieken.26

Het beginsel van het beperkte gebruik van persoonsgegevens heeft in art. 6 WPR een
plaats gekregen. In het eerste lid van dat artikel is het gebruik gekoppeld aan het doel
van de persoonsregistratie. Voorts is - in het tweede lid van art. 6 - het gebruik
gericht op het verstrekken van gegevens aan personen binnen de organisatie van de
houder. Zowel de inhoud van het begrip 'persoonsregistratie' als die van het begrip
'de organisatie van de houder' staan echter onder invloed van het gebruik van ICT.
Het is hiervoor reeds een aantal malen gezegd met betrekking tot het begrip 'persoonsregistratie'. Organisaties lijken onder invloed van ICT steeds meer virtueel te
worden. Zij worden dan ook steeds meer als communicatiesystemen beschouwd dan
als fysieke artefacten.27 In hoofdstuk 5 bleek al dat ook het begrip 'bewerker' vanuit

een oogpunt van ICT problemen oplevert, bijvoorbeeld bij de verspreiding van
persoonsgegevens via EDI of E-mail.
Doordat regels omtrent de verstrekking van persoonsgegevens voor een belangrijk
deel in privacyreglementen moeten worden opgenomen, kan mijns inziens gesteld
worden dat de WPR ook op dit onderdeel vooral procedurele waarborgen bevat.
8.2.5 Het beveiligingsbeginsel

Ter beveiliging van een persoonsregistratie en de daarin opgenomen persoonsgegevens is een houder verplicht 'de nodige voorzieningen' te treffen (art. 8 resp. 5,
tweede lid, en 49, eerste lid, WPR). Dergelijke voorzieningen zijn er op gericht de
juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens te bevorderen en verlies,

26 Zie § 7.5.8 in dit boek.
27 Vgl. P.H.A. Frissen, aw 1996, pp. 173-174.
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kennisneming, wijziging

of verstrekking daarvan

tegen te

gaan.

De gevaren die de WPR noemt, waartegen persoonsgegevens beveiligd moeten
worden, komen grotendeels overeen met die welke worden genoemd in de EUprivacyrichtlijn, het Verdrag van Straatsburg en de OESO-richtlijn. De laatste heeft
het, behalve over verlies, toegang (kennisneming), vernietiging (aantasting), wijziging en openbaarmaking (verstrekking), ook over het onbevoegd gebruik van
persoonsgegevens. Zoals we hebben gezien (§ 5.4.3.2) kunnen we onder het gebruik
van persoonsgegevens verstaan: het raadplegen, muteren, verwijderen, toevoegen en
verstrekken van persoonsgegevens. Van de hier genoemde gebruiksmodaliteiten
komt het ongeoorloofde 'toevoegen' van persoonsgegevens aan een persoonsregistratie niet voor in de artt. 5, 8 en 49 WPR. Wel kunnen we het 'toevoegen' mijns
inziens interpreteren als: wijzigen of aanvullen. In dat geval is het beveiligingsvoorschrift van art. 8 WPR ook gericht op het onbevoegd toevoegen van persoonsgegevens. Deze taalkundige interpretatie levert op dit punt evenwel problemen op
wanneer een wijziging van persoonsgegevens niet als een toevoeging kan worden
aangemerkt of vice versa.
'Gebruik' noch 'toevoeging' worden genoemd in het Verdrag van Straatsburg. De
OESO-richtlijn gaat dus iets verder in het stellen van beveiligingseisen voor persoonsgegevens dan het Verdrag van Straatsburg en de WPR. Vastgesteld zij hier dat
de WPR niet voorziet in een beveiligingsvoorschrift ten aanzien van het ongeoorloofde toevoegen van persoonsgegevens aan een persoonsregistratie. Hieraan kan
onder omstandigheden tegemoet worden gekomen door het begrip 'toevoegen' te
interpreteren als 'wijzigen'. De EU-privacyrichtlijn vereist beveiliging tegen
vernietiging, verlies, vervalsing (te vergelijken met aantasting) en niet-toegelaten
verspreiding of toegang, met name in een netwerkomgeving, dan wei tegen enige
andere vorm van onwettige verwerking.
De OESO-richtlijn eist 'redelijke beveiligingsmaatregelen', het Verdrag van Straatsburg en de EU-privacyrichtlijn 'passende beveiligingsmaatregelen' ter bescherming
van persoonsgegevens. De WPR verlangt 'de nodige voorzieningen: Alle drie de
formuleringen bevatten, hoezeer verschillend ook, een open norm. Op zichzelf
verschaft dat weinig duidelijkheid. In concrete gevallen zal de rechter worden
gevraagd deze nader in te vullen. De norm is evenwel dusdanig open dat de ontwikkeling van nieuwe beveiligingstechnologieen ertoe kunnen leiden dat deze op grond
van de WPR ter bescherming van de persoonsgegevens moeten worden ingezet. Dit
is overeenkomstig het in de toelichting op art. 7 Verdrag van Straatsburg gestelde. 28
Volgens art. 17, eerste lid, van de EU-privacyrichtlijn dienen de maatregelen een
passend niveau van beveiliging te garanderen, waarbij evenwel rekening moet
worden gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging
en met de risico's die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met
zich brengen. Er wordt weliswaar rekening gehouden met het kostenaspect, doch aan
28 "(The security measures) should be based on the current state of the art of data security methods and

techniques inthefte\dof dataprocessin€'. Explanatory report on the Conventionfor the Protection of
Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, p. 18.
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medische persoonsgegevens wordt, in art. 8 van de richtlijn, een relatief hoge
beschermwaardigheid toegekend. Dit werkt door in de te stellen beveiligingseisen.
De soorten maatregelen die de WPR noemt zijn van 'technische' en 'organisatorische' aard. Anders dan de WPR doelt de OESO-richtlijn op 'fysieke', 'organisatorische' en 'informationele' maatregelen. Fysieke beveiliging behelst maatregelen zoals
gesloten deuren, toegangspasjes, et cetera. Onder organisatorische maatregelen

vallen bijvoorbeeld een bevoegdhedenregeling en de geheimhoudingsplicht. Tot
informationele maatregelen rekent men encryptie, elektronisch toezicht en dergelijke. De in de OESO-richtlijn bedoelde fysieke en informationele maatregelen komen
overeen met de in de WPR genoemde technische voorzieningen.
Het Verdrag van Straatsburg zegt niets naders over de soorten te treffen maatregelen.
In de literatuur worden naast technische en organisatorische nog andere maatregelen
onderscheiden: procedurele en fysieke. Procedurele maatregelen bevatten regels die
aanduiden hoe de diverse beveiligingsmaatregelen moeten worden uitgevoerd.
Fysieke maatregelen omvatten materiele zaken waarmee de beveiliging kan worden
geeffectueerd, zoals zelfdovende prullenbakken, brandvrije kluizen, toegangspasjes
et cetera.
Samenvattend kunnen we stellen dat de WPR geen beveiligingseisen stelt met het
oog op de ongeoorloofde toevoeging van gegevens aan een persoonsregistratie. De
beveiligingseisen kunnen in bepaalde gevallen niettemin gelden voor de toevoeging
van persoonsgegevens, wanneer onder 'toevoeging' ook 'aanvulling' kan worden
begrepen. De aanduiding: 'de nodige voorzieningen' is een dusdanig technologieonafhankelijke formulering, dat zij ruimte biedt om deze conform de beveiligingstechnologische ontwikkelingen, aan te passen aan de zich voortdurend wijzigende
stand van de techniek. De OESO-richtlijn, het Verdrag van Straatsburg, de EUprivacyrichtlijn en de WPR bevatten alle open beveiligingseisen die nader moeten
worden vastgesteld aan de hand van de state-of-the-art van de beveiligingstechnologie. Gezien de aard van medische persoonsgegevens zijn eventuele hogere uitgaven
voor beveiliging daarvan mijns inziens gerechtvaardigd. De WPR stelt, in overeenstemming met de EU-privacyrichtlijn, dat de te treffen voorzieningen van 'organisatorische' en 'technische' (informationele) aard dienen te zijn, maar noemt geen 'fysieke'
maatregelen ter beveiliging van persoonsgegevens, zoals de OESO-richtlijn. Materieel kunnen we de technische maatregelen echter als fysieke maatregelen beschouwen, zodat van een feitelijk verschil tussen WPR en OESO-richtlijn geen sprake is.

ICT
Naast het treffen

van

organisatorische maatregelen, rust op houders van

persoonsregistraties ook een zorgplicht tot het treffen van technische maatregelen ter

beveiliging van persoonsregistraties. Technische maatregelen dienen vooral de
exclusiviteit van de gegevens en in veel mindere mate de beschikbaarheid en
integriteit ervan. Daarbij zijn de state-of-the-art van de beschikbare beveiligingstechnieken, alsmede de kosten van de beveiliging en de beschikbaarheid van de
beveiligingsmiddelen (die in een ziekenhuis bijvoorbeeld groter kunnen zijn dan bij
een individuele huisarts) relevante factoren voor het bepalen welke technische
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maatregelen getroffen moeten worden.29 Ziekenhuizen en andere instellingen in de
gezondheidszorg zullen in veel gevallen kunnen beschikken over programmatuur
waarmee gegevens kunnen worden beschermd tegen inbraak van buitenaf. Tevens
kan men gebruik maken van individuele toegangscodes die slechts in combinatie met
een geheim wachtwoord toegang verschaffen tot gegevensbestanden. Extra beveiliging is daarbij mogelijk door de wachtwoorden regelmatig te laten wijzigen, door in
geval van noodprocedures de toegang automatisch vast te leggen of door de toegang
automatisch te weigeren nadat driemaal een verkeerd wachtwoord is opgegeven.
Andere maatregelen van technische aard treffen we bijvoorbeeld aan in programmatuur waarmee het mogelijk is de toegangsbevoegdheid van personen tot (delen van)
de persoonsregistratie te controleren. Daarbij wordt dan uitsluitend toegang verleend
aan personen die als zodanig door het systeem worden herkend als toegangsbevoegden. Bovendien kan de verleende toegang automatisch worden geregistreerd,
waardoor het mogelijk is achteraf vast te stellen dat de toegang terecht is verteend en
dat geen gegevens zijn opgevraagd en verkregen waarover de gebruiker niet mocht
beschikken.

Voorts dient men er voor te zorgen dat gegevensdragers, zoals tapes, diskettes,
schriftelijke documenten en dergelijke, zodanig worden bewaard dat onbevoegden
zich daar geen toegang toe kunnen verschaffen. Een inbraakalarm kan daartoe een
effectieve maatregel zijn. Tevens geldt dat persoonsgegevens vernietigd moeten
kunnen worden wanneer deze overbodig of verouderd zijn of wanneer die zich op
afgewerkte, afgedankte of niet meer functionerende gegevensdragers zijn vastgelegd.
Vernietiging houdt in dit verband in dat de gegevensdragers meerdere malen f> siek
worden overgeschreven, worden gedemagnetiseerd of zelfs worden verbrand. Het
uitsluitend wissen van de gegevens, bijvoorbeeld via een DELETE commando, is
daartoe niet afdoende omdat de gegevens in dat geval fysiek aanwezig blijven en met
behulp van speciale programmatuur eenvoudig weer toegankelijk kunnen worden
gemaakt.
Het is mogelijk de toegang tot persoonsgegevens plaatsgebonden te maken, door de
programmatuur ervoor te laten zorgen dat persoonsgegevens uitsluitend op tevoren
aangewezen beeldschermen gepresenteerd kunnen worden. Bovendien kan men
bewerkstelligen dat de gegevens niet langdurig op het scherm blijven staan. Wanneer
toegang wordt verleend aan personen die zich buiten de organisatie bevinden,
bijvoorbeeld in een ander ziekenhuis, dienen extra maatregelen getroffen te worden
teneinde te voorkomen dat het gegevensverkeer wordt onderschept door onbevoegden. Daartoe kan het noodzakelijk zijn cryptografische technieken toe te passen. Ook
via het vastleggen van het externe berichtenverkeer kan achteraf worden vastgesteld
of een bericht daadwerkelijk versleuteld is verzonden en ontvangen.

Doordat de WPR ter beveiliging van persoonsgegevens verlangt dat 'de nodige
voorzieningen' daartoe door de houder dienen te worden getroffen, kan mijns inziens
worden geconcludeerd dat deze uitwerking van het beveiligingsbeginsel in de WPR

29

Registratiekamer, Beveiliging van persoonsregistraties. Rijswijk 1994, pp. 11-12.
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een technologie-onafhankelijke invulling bevat. Een kleine kanttekening dient
evenwel te worden gemaakt ten aanzien van het begrip 'houder', waarvan de
invulling zoals we zagen mede als gevolg van het gebruik van ICT niet altijd even

duidelijk is.
8.2.6 Het transparantiebeginsel

Volgens art. 8, sub a, van het Verdrag van Straatsburg, art. 12 van de OESOprivacyrichtlijn en de artikelen 10, 11 en 12 van de EU-privacyrichtlijn dient een
ieder in staat te worden gesteld kennis te nemen van het bestaan van een geautomatiseerd bestand van persoonsgegevens, de voornaamste doeleinden hiervan, alsmede
de identiteit en de gewone verblijfplaats of de hoofdvestiging van de houder van het
bestand. Dit transparantiebeginsel, dat aldus betrekking heeft op de openbaarheid
van persoonsregistraties, verleent geregistreerden een eerste mogelijkheid om inzicht
te krijgen in over hen geregistreerde persoonsgegevens. In de EU-privacyrichtlijn is
in de artikelen 10 en 11 het transparantiebeginsel neergelegd, voorzover persoonsge-

gevens al dan niet bij de betrokkene zelf zijn verkregen.
Het vragen naar toestemming van de betrokkene voor het verwerken van medische
persoonsgegevens wordt in het algemeen niet vereist.30 Wei moet aan de betrokkene
bepaalde informatie worden verstrekt omtrent de identiteit van de voor de verwerking van diens persoonsgegevens verantwoordelijke, alsmede omtrent de doeleinden
van de verwerking, de ontvangers van de gegevens, de vraag of men verplicht is de
gegevens af te staan en omtrent het bestaan van een recht op toegang tot de eigen
persoonsgegevens en op rectificatie daarvan. Deze verplichting geldt echter niet
wanneer die betrokkene daarvan reeds op de hoogte is:' Hoewel het voor een
hulpverlener moeilijk zal zijn vast te stellen in hoeverre een patient daadwerkelijk op
de hoogte is van deze informatie, wordt daar in de huidige praktijk veelal wel van
uitgegaan:2 Dit heeft tot gevolg dat de betreffende informatie in de meeste gevallen
niet uit eigen beweging wordt verstrekt aan de betrokkene.
Ook het recht van toegang maakt deel uit van het transparantiebeginsel. Dit recht is
terug te vinden in art. 12, eerste gedachtestreepje, van de EU-privacyrichtlijn. Daarin
wordt de betrokkene het recht toegekend om vrijelijk en zonder beperking, met
redelijke tussenpozen en zonder bovenmatige vertraging of kosten uitsluitsel te
verkrijgen omtrent het al dan niet bestaan van verwerkingen van hem betreffende
persoonsgegevens, de doeleinden van die verwerkingen, de categorieen gegevens die
verwerkt worden en de ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.
Met betrekking tot de transparantie bevat de EU-privacyrichtlijn in de artikelen 18
tot en met 21 enkele bepalingen inzake de verplichte aanmelding van het voornemen
tot verwerking van persoonsgegevens. De lid-staten dienen voor te schrijven dat de
voor de verwerking verantwoordelijke de verwerking moet aanmelden bij de
toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit dient voorts een register

30
31
32

Vgl. art. 7, onder b, jo art. 8, derde lid, EU-privacyrichtlijn.
Vgl. art. 10 en 11 van de EU-privacyrichtlijn.
Dit uitgangspunt is thans ook te vinden in art. 28, tweede lid, WPR.
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van aangemelde verwerkingen bij te houden, dat door een ieder kan worden geraadpleegd en dat ten minste bevat: de naam en het adres van de voor de verwerking
verantwoordelijke, de doeleinden van de verwerking, een beschrijving van de
categorieen van betrokkenen en van de hen betreffende gegevens, de ontvangers of
categorieen ontvangers aan wie de gegevens kunnen worden verstrekt en de voorgenomen overdrachten van gegevens naar derde landen.33 De Nederlandse wetgever
zag het belang van transparantie reeds in en heeft in art. 50 WPR - als een van de
zeldzame strafbepalingen - gedragingen die het bestaan van een registratie aan de
openbaarheid onttrekken, strafbaar gesteld.
Vervolgens bepaalt art. 19 van de richtlijn de inhoud van de aanmelding. In art. 20
zijn regels opgenomen omtrent eventuele voorafgaande onderzoeken naar verwerkingen met specifieke risico's voor de persoonlijke rechten en vrijheden en art. 21
draagt de lid-staten op maatregelen te treffen om te zorgen voor de openbaarheid van
de verwerkingen. Op grond van art. 18, tweede lid, EU-privacyrichtlijn mogen de
lid-staten voorzien in een vereenvoudigde aanmelding of zelfs een vrijstelling
daarvan. In de eerste plaats is dat mogelijk ten aanzien van verwerkingen waarbij
inbreuk op de rechten en vrijheden van de betrokkenen onwaarschijnlijk is en
waarbij voorts worden gepreciseerd: de doeleinden van de verwerking, de verwerkte
gegevens of categorieen verwerkte gegevens, de categorieen betrokkenen, de
ontvangers of categorieen ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt en de
periode gedurende welke de gegevens worden bewaard. Ten tweede is vereenvoudiging of vrijstelling van de aanmeldingsplicht mogelijk wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke een functionaris voor de gegevensbescherming aanwijst die
op onafhankelijke wijze toezicht uitoefent op de naleving van de privacybepalingen
door de organisatie en een register bijhoudt van de door de voor verwerking verantwoordelijke verrichte verwerkingen. Door dan van deze twee maatregelen te treffen
wordt een inbreuk op de rechten en vrijheden van betrokkenen onwaarschijnlijk
geacht zodat een vereenvoudiging of vrijstelling verantwoord is, aldus de richtlijn.
De WPR geeft voorts zowel een procedurele als een materiele invulling aan het
transparantiebeginsel. Voor persoonsregistraties in de (semi) publieke sector is de
houder verplicht - althans ervoor verantwoordelijk - een privacyreglement vast te
stellen (art. 19, eerste lid, WPR). Het reglement moet bovendien worden bekendgemaakt en voor een ieder ter inzage gelegd (art. 19, tweede lid). De identiteit en de
zetel van de houder dienen te worden aangemeld bij de Registratiekamer (art. 19,
derde lid). Niet-naleving van deze bepalingen is strafbaar ex art. 50 WPR.
Een materiele invulling vinden we in art. 20 WPR. Het eerste lid van dat artikel
verplicht de houder om in het reglement de werking van de persoonsregistratie te
beschrijven. Daaronder wordt volgens de memorie van toelichting verstaan: al
hetgeen met betrekking tot de registratie wordt verricht en uit een oogpunt van
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van belang kan zijn. Het tweede lid
geeft aan welke onderwerpen in elk geval (dus niet limitatief) in het reglement
moeten worden opgenomen. Dat zijn onder andere het doel van de registratie, de

33 Art.

19, eerste lid.

HOOFDSTUK 8

340

nemen
categorieen personen over wie gegevens worden opgenomen, de soorten op te
verstrekt
worden
waaraan
en
instanties
de
gegevens
categorieen personen
gegevens,
en de soorten gegevens die aan hen worden verstrekt. Uit het reglement, dat zoals
gezegd bekendgemaakt en ter inzage gelegd dient te worden, kunnen de te registreren personen inzicht krijgen in de wijze waarop de persoonsregistratie is opgezet en
hoe deze functioneert.

De reglementsplicht geldt niet voor alle persoonsregistraties in de (semi) publieke
sector. In art. 22, tweede lid, WPR en de in het eerste lid van dat artikel bedoelde
AMvB worden enkele persoonsregistraties genoemd waarvoor geen reglement hoeft
te worden vastgesteld. Het gaat hierbij met name om persoonsregistraties zoals
personeels- en abonnementenadministraties, waarvan het de daarin voorkomende
geregistreerden duidelijk is dat zij bestaan. Het Besluit genormeerde vrijstelling stelt
voorts enkele voorwaarden waaronder een persoonsregistratie vrijstelling van de
reglementsplicht heeft. De vrijstelling heeft alleen betrekking op de reglements- en
formulierplicht. De overige privacybepalingen uit de WPR zijn er onverkort op van
toepassing.
Ook persoonsregistraties waarvoor geen reglementsplicht geldt kunnen door de
houder in beginsel niet aan de openbaarheid worden onttrokken. Voor registraties uit
de particuliere sector (bedrijf, beroep en overige gebieden) geldt een meldingsplicht
op grond van art. 24, eerste lid, WPR. De registratie moet via een daartoe bestemd
formulier bij de Registratiekamer worden aangemeld. De houder is verplicht de
aanmelding bekend te maken aan belanghebbenden en het formulier ter inzage te
leggen:4 Ook wijzigingen in de naam of zetel van de houder moeten aan de Registratiekamer worden doorgegeven.35 Wijziging of aanvulling van de overige verstrekte

gegevens (zoals het doel van de registratie) en de opheffing van de persoonsregistratie moeten eveneens bekend worden gemaakt en ter inzage worden gelegd:6 Zoals
gezegd kent de EU-privacyrichtlijn in art. 18, tweede lid, onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid tot vereenvoudiging of vrijstelling van de aanmeldingsplicht.
Het transparantiebeginsel beperkt zich niet slechts tot het bestaan van persoonsregistraties, maar strekt zich tevens uit over de daarin opgenomen persoonsgegevens.

Dit komt onder meer tot uitdrukking in art. 28 WPR„ dat

de

houder van een

persoonsregistratie in beginsel verplicht degene van wie voor de eerste keer persoonsgegevens worden opgenomen, daarvan in kennis te stellen. De verplichting
geldt niet in enkele in het tweede lid genoemde uitzonderingsgevallen, zoals de
situatie waarin de geregistreerde weet of redelijkerwijs kan weten dat een dergelijke
opname heeft plaatsgevonden. Hoewel art. 28 WPR als een verplichting voor de
houder is geformuleerd, is het opgenomen in de paragraaf over rechten van belanghebbenden op kennisneming en verbetering. Dit artikel bevat derhalve elementen van
zowel het transparantiebeginsel als van het individuele rechtsbeschermingsbeginsel.

34 Nadere regels omtrent de bekendmaking en terinzagelegging van reglementen en aanmeldingsformulieren zon te vinden in het Besluit ex art. 19 en 24 WPR.
35 Art. 25, eerste lid, WPR.
36 Art. 25, tweede lid, WPR.
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ICT
Het toenemende gebruik van informatie-, maar vooral communicatietechnologieen
bij de opslag en verwerking van medische gegevens leidt er onder meer toe dat
steeds ondoorzichtiger wordt wie er allemaal over die gegevens kunnen beschikken.
Bijvoorbeeld door het opzetten van netwerken voor de verwerking en het gebruik
van medische gegevens, valt nauwelijks meer te zien waar de gegevens zich - fysiek
beschouwd - bevinden. Voor de verlening van de zorg is dat in feite ook niet
relevant, als ze maar door de juiste personen op het juiste moment geraadpleegd en
aangevuld kunnen worden. Medische gegevens worden echter nogal eens verstrekt
aan derden, waardoor al heel snel geen overzicht meer bestaat van personen en
instanties die over die gegevens kunnen beschikken. Een dergelijk gebrek aan
overzicht staat duidelijk op gespannen voet met het transparantiebeginsel. Dit zegt
overigens nog niets over het gebrek aan inzicht in de inhoud van de gegevensverzamelingen: dat kan zo mogelijk nog groter zijn.
Tegelijkertijd maakt de informatie- en communicatietechnologie het mogelijk
overzicht en inzicht te krijgen in de omvang van elektronisch opgeslagen medische
gegevens. Daarbij geldt dat waarschijnlijk eerder inzicht kan worden verkregen
omtrent de locaties van de opgeslagen gegevens, dan omtrent de inhoud daarvan.
Een antwoord op de vraag of een persoon of instantie over medische gegevens
beschikt zal veelal gemakkelijker zijn te geven, dan dat een overzicht van de inhoud
van de beschikbare gegevens wordt verstrekt. In het laatste geval zullen er voldoende
waarborgen aanwezig moeten zijn teneinde te voorkomen dat onbevoegden daarvan
kennis kunnen nemen. Het valt overigens niet uit te sluiten dat in de nabije toekomst
een dergelijk inzicht kan worden verkregen door middel van chipkaarten of zelfs via
in het eigen huis aanwezige communicatiemogelijkheden. 37

Ook het transparantiebeginsel is in de WPR vooral gericht op het technologie-afhankelijke begrip 'persoonsregistraties' en de daarin opgenomen persoonsgegevens.
Hierdoor schiet het transparantiebeginsel zoals het in de WPR is ingevuld mijns
inziens tekort. Nieuwe mogelijkheden van ICT, bijvoorbeeld het gebruik van
datacommunicatienetwerken, vragen om meer transparantie voor de geregistreerde omdat immers steeds onduidelijker wordt wie welke persoonsgegevens waar
verwerkt - en om transparantie op een ander niveau dan dat van de 'houder van een
persoonsregistratie' (art. 28 WPR).
8.2.7 Het beginsel van de individuele rechtsbescherming
Volgens het algemene privacybeginsel van individuele rechtsbescherming dienen aan
een geregistreerde de volgende individuele rechten te zijn toegekend:

37

Vgl. het advies van de RVZ, 14or,natietechnotogie in de zorg, waarin wordt geplcit voor de invocring
van een 'zorgchip', een door de patient beheerde chipkad die verwijzingen bevat naar locaties waar
gegevens van de betreffende patient aanwezig zijn.
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recht op informatie van de houder over het feit of deze beschikt over hem betreffende gegevens;
2. recht op informatie over de inhoud van de in de registratie opgenomen gegevens,
met inachtneming van:
1.

a. een redelijke termijn,
b. geen (hoge) kosten,

c. op een redelijke wijze,
3.

d. in begrijpelijke vorm;
het recht te weten welke redenen ten grondslag liggen aan een weigering op het
verzoek vermeld onder (1) en (2) alsmede het recht een dergelijke weigering te
betwisten;

4. het recht om de inhoud van diens opgeslagen gegevens te betwisten en deze te
laten verwijderen, herstellen, aanvullen of wijzigen.
De rechten voor geregistreerden vinden we in de artikelen 12 tot en met 15 van de
EU-privacyrichtlijn. Deze artikelen bevatten met name een recht op uitsluitsel
omtrent het al dan niet bestaan van verwerkingen van hem betreffende gegevens,
informatie over de doeleinden, de categorieen gegevens en de ontvangers of categorieen ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt. Voorts betreffen deze
artikelen een recht op verstrekking van de verwerkte gegevens, een recht op informatie over de oorsprong daarvan, een recht op mededeling van de logica in verband met
geautomatiseerde besluiten, een recht op rectificatie, uitwissing en afscherming van
persoonsgegevens, een recht op kennisgeving van rectificatie, uitwissing of afscherming aan derden aan wie gegevens zijn verstrekt, een recht van verzet tegen de
verwerking van persoonsgegevens, alsmede een recht om niet aan geautomatiseerd
genomen besluiten te worden onderworpen.
Het recht op informatie over het feit of een houder van een persoonsregistratie
beschikt over gegevens van een individu is in de WPR te vinden in de artt. 28 en 29.
In de eerste plaats vormt dit recht het complement van de in art. 28 WPR neergelegde verplichting voor de houder om een ieder over wie voor de eerste maal persoonsgegevens worden opgenomen, daarvan mededeling te doen. Dat hierop uitzonderin38
gen mogelijk zijn is in overeenstemming met de strekking van de OESO-richtlijn.
Naast het bestaan van de in art. 28 WPR genoemde verplichting voor de houder,
verschaft art. 29, eerste lid, WPR het individu het actieve recht om te achterhalen of
hem betreffende persoonsgegevens in de registratie zijn opgenomen. Dit recht is te
beschouwen als een 'vangnet' in het geval een van de uitzonderingen van art. 28,
tweede lid, WPR van toepassing is of is geweest. Via art. 29, eerste lid, WPR kan
men dan alsnog vragen of persoonsgegevens in de registratie voorkomen. De houder
moet binnen een maand na indiening van het verzoek daarover uitsluitsel geven. De

vraag ofiemands persoonsgegevens in een persoonsregistratie zijn opgenomen is een
andere dan de vraag welke persoonsgegevens dat zijn. Behalve een verzoek ex art.
29, eerste lid, WPR kan een geregistreerde eventueel tegelijkertijd tevens een
-

38

Explanatory Memorandum, p. 3\1 "... the right to access ... cannot be absolute ...".

-
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verzoek indienen om informatie te krijgen over de inhoud van de opgeslagen
persoonsgegevens. De houder is verplicht binnen een maand op dat verzoek te
reageren. Dit kan mijns inziens een redelijke termijn worden genoemd. Niettemin
wordt in de jurisprudentie door de rechter meestal een veel kortere termijn van
enkele dagen aangehouden. Dit hangt in sterke mate samen met de omstandigheid
dat voor veel inzageprocedures een kort geding wordt aangespannen in verband met
een spoedeisend belang. 39

De informatie wordt in beginsel schriftelijk verstrekt. De eis dat de informatie in
begrijpelijke vorm moet worden verstrekt wordt in de WPR niet, maar in art. 12, sub
a, tweede gedachtestreepje, van de EU-privacyrichtlijn wel als zodanig gesteld.
Indirect kan het vereiste van de begrijpelijke vorm worden afgeleid uit de verplichting in de WPR tot schriftelijke verstrekking van de gegevens, hetgeen de houder er
in de praktijk toe dwingt een duidelijk overzicht voor de geregistreerde samen te
stellen.
De wijze waarop inzage in persoonsgegevens wordt geboden dient voorts redelijk te
zijn. Bij noch krachtens de WPR zijn hieromtrent voorschriften gegeven. Toch is dit
aspect van het onderhavige privacybeginsel in het Nederlandse recht erkend, en wel
in de rechtspraak.40 Daarin is met zoveel woorden gesteld dat inzage in een medisch
dossier op een voor de verzoeker daartoe minst bezwarende wijze moet worden
geboden. De EU-privacyrichtlijn bepaalt dat het recht op toegang vrijelijk en zonder
beperking, met redelijke tussenpozen en zonder bovenmatige vertraging of kosten
moet worden verleend.
Tenslotte mogen met de uitoefening van het inzagerecht voor de geregistreerden
geen al te hoge kosten zijn gemoeid. Aan dit deelbeginsel is gevolg gegeven door bij
AMvB de maximaal te vragen vergoeding van kosten van inzage te bepalen op
fl. 10,=. Zoals we eerder zagen kent het gewijzigde Tientjesbesluit een vergoeding
varierend tussen fl. 10,= en 11. 100,=.41
De WPR voorziet niet in een positief geformuleerd recht voor betrokkenen om te
weten welke redenen ten grondslag liggen aan een weigering mededeling te doen ex
art. 28, eerste lid, en art. 29, eerste en tweede lid. Een houder kan dus volstaan met te
weigeren zonder daarvoor een reden op te geven. Dit sluit echter niet uit dat in de
praktijk in veel gevallen de facto weI wordt medegedeeld waarom een weigering
heeft plaatsgevonden. Anders is dit echter ten aanzien van een correctieverzoek. Een
weigering op een dergelijk verzoek moet volgens art. 31, tweede lid, WPR met
redenen zijn omkleed.
De houder is echter wel steeds aansprakelijk op grond van de artt. 9 en 10 WPR voor
materiele en immateriele schade die uit een eventuele weigering voortvloeit. Indien
de verzoeker door een dergelijke weigering schade lijdt of dreigt te lijden, kan deze
de rechter verzoeken maatregelen te treffen. Ook kan de Registratiekamer, ambtshalve of op verzoek, een onderzoek instellen naar de wijze waarop de houder aan zijn

39 Zie de jurisprudentie hieromtrent vermeld in § 5.8.2.
40 Hoge Raad 2 december 1988, NJ 1989,752.
41 Zie § 5.8.9.
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bij en krachtens de WPR gestelde verplichtingen voldoet (art. 46). De Registratiekamer kan echter geen bindende maatregelen opleggen.
De WPR biedt de geregistreerde geen rechtstreeks recht op correctie van opgenomen
verzoek daartoe.
persoonsgegevens, doch (slechts) een recht op het indienen van een
Het verzoek kan zijn gericht op de verbetering, aanvulling of verwijdering van
persoonsgegevens (art. 31). In het verzoek moeten de aan te brengen wijzigingen
zijn aangegeven. De houder kan slechts onder opgave van redenen weigeren aan een
dergelijk verzoek te voldoen (art. 31, tweede lid). Voorts is hij verplicht een toewijzing van het verzoek zo spoedig mogelijk uit te voeren. Heeft hij bovendien in het
jaar voorafgaand aan dit verzoek gegevens aan derden verstrekt, dan is hij tevens
gehouden deze derden in te lichten omtrent de aangebrachte verbetering, aanvulling
of verwijdering. Hierover wordt de verzoeker op zijn beurt weer ingelicht, tenzij
deze kenbaar heeft gemaakt daarop geen prijs te stellen (art. 35). Voor de nietnaleving van deze bepalingen kan de houder tot vergoeding van (immateriele)
schade worden aangesproken (art. 9).

ICT
De toenemende beschikbaarheid van ICT in omgevingen van wetenschappelijk
onderzoek, kan ertoe leiden dat deze ook in toenemende mate zal worden gebruikt.
Dit dienen we uiteraard positief te waarderen vanuit een oogpunt van bevordering
van de volksgezondheid. Er zullen echter steeds vaker situaties kunnen ontstaan,
waarin het meer vanzelfsprekend is om gegevens te verstrekken of toegang daartoe te
verschaffen, terwijl het belang van bescherming van de informationele privacy van
patienten daardoor op de achtergrond dreigt te geraken. Met het toenemende gebruik
van ICT in netwerken bijvoorbeeld, kan de transparantie van het gegevensgebruik in
het algemeen sterk verminderen (zie hierboven). Het is derhalve van belang ervoor te
zorgen dat de mogelijkheden tot controle over het gebruik van medische gegevens

niet evenzeer afnemen.
Met het oog hierop dient de aandacht te worden gevestigd op mogelijkheden van
privacy-enhancing technologies:2 Ter bescherming van de identiteit van geregistreerden, kunnen technieken worden toegepast die de anonimiteit ter zake van de te
verstrekken gegevens, bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek,
kunnen garanderen door zogenaamde pseudo-identiteiten te creeren. Hoewel deze
techniek in het bijzonder kan worden toegepast op gebruikers van informatievoorzieningssystemen, is het daarmee tevens mogelijk om de identiteit van geregistreerden
te beschermen.

43

42 Registratiekamer, Privacy-enhancing Technologies. 77,e path to anoto,mity, Vol. I en Il. Rijswijk,
1995.

43

Registratiekamer, Privacy-enhancing Technologies. 71:e path to anonymity, Vol. Il, Appendix B:
Provision of medical data, waarin de mogelijkheden tot het verstrekken van tan of meer pseudoidentiteiten worden besproken. Vgl. ook het Noorse rapport Pseudonyme helseregistre. Et lovulkast om
Statens Forvaltningstjeneste,
personvern, pasientvern og helsevern. NOU 1993:22. Oslo 1993.
als: Norwegian Official Report
Seksjon Statens Trykning. Samenvatting in het Engels vertaald

1993:22. Pseudonymous Medical Registries. Proposed legislation relating to the protection of
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Het recht voor geregistreerden om van de houder van een persoonsregistratie
informatie te ontvangen over de opneming daarin van hen betreffende persoonsgegevens is te zeer afhankelijk van de gebruikte technologie. Door gebruik te maken van
nieuwe ICT-toepassingen hoeven persoonsgegevens immers niet langer in Un fysiek
bestand te worden opgeslagen. Onduidelijkheid kan derhalve ontstaan omtrent de
vraag wie van de betreffende samenwerkende organisaties in een bepaald geval de
betreffende informatie dient te verstrekken. Deze onduidelijkheid kan worden
weggenomen door bijvoorbeeld in een privacyreglement van de samenwerkende
organisaties aan te geven wie als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking
moet worden aangemerkt. In het geval van gezamenlijke gegevensverwerking is het
mogelijk te opteren voor een gemeenschappelijke verantwoordelijke (bijvoorbeeld
het ziekenhuis voor de verwerking door de aangesloten medici), afzonderlijke
verantwoordelijken (afzonderlijk voor iedere deelverwerking) of een gezamenlijke
verantwoordelijkheid (elke verantwoordelijke is verantwoordelijke voor alle
verwerkingen). Impliciet valt hieruit op te maken dat de bestaande privacyreglementen in de zorgsector wat mij betreft niet zonder meer afgeschaft hoeven te worden,
ook al zijn ze onder de nieuwe WBP niet langer verplicht, maar dat zij wel degelijk
een nuttige functie kunnen blijven vervullen.
Als gevolg van de verspreide verwerking van persoonsgegevens kan het mijns
inziens soms ook onduidelijk zijn voor een patient tot wie hij zich moet wenden om
inzage in (al) zijn persoonsgegevens te vragen: wie is de houder? Een soortgelijke
onduidelijkheid kan zich naar mijn idee voordoen met betrekking tot de correctie van
persoonsgegevens.

8.2.8 Het aansprakelijkheidsbeginsel

Dit beginsel houdt in dat de houder van een persoonsregistratie aansprakelijk is voor
de te nemen maatregelen ter uitvoering van de overige, hiervoor genoemde,
privacybeginselen. Het civielrechtelijke aansprakelijkheidsrecht, dat in beginsel van
toepassing is wanneer sprake is van een geneeskundige behandeling, maakt onderscheid in aansprakelijkheid voor schade geleden in en buiten contract: op grond van
wanprestatie of onrechtmatige daad. Alvorens te kunnen bepalen welke civielrechtelijke aansprakelijkheidsregels in een bepaald geval van toepassing zijn, is het
derhalve van belang vast te stellen of er al dan niet een overeenkomst bestaat tussen
de houder van de persoonsgegevens en de geregistreerde, in casu de patient.
De contractuele aansprakelijkheid vioeit voort uit art. 6:74 BW, dat bepaalt dat
iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis de schuldenaar verplicht de
schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de
schuldenaar niet kan worden toegerekend. Van Esch en Berkvens wezen erop dat
onder een tweetal verschillende omstandigheden een overeenkomst tussen een

individuals, patients andpublic health Zie ook B.R Beier, V.M Brannigan, Patient Privacy in the Era
of Medical Computer Networks: a New Paradigm for a New Technology. Datenschutz und Datensicherheit 1995/12 pp. 709-712.
,
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houder van persoonsgegevens en een geregistreerde kan bestaan.44 Er bestaat
duidelijk een overeenkomst wanneer is afgesproken dat een geregistreerde zijn
persoonsgegevens ter beschikking stelt van de verkrijger. Zo kan de afspraak
bijvoorbeeld zijn dat de geregistreerde tegen een geldelijke of stoffelijke vergoeding
meedoet aan een enqu6te waarin naar persoonsgegevens wordt gevraagd, onder de
voorwaarde dat de toekomstige houder deze gegevens alleen voor een bepaald doel
mag gebruiken. Het bestaan van een overeenkomst is evenwel minder duidelijk
wanneer de geregistreerde de gegevens heeft afgestaan zonder voorafgaand nadere
afspraken te maken over de terbeschikkingstelling en het gebruik van persoonsgegevens. In dat geval kan echter gesteld worden dat er sprake is van een overeenkomst
waarbij de verstrekker van de persoonsgegevens een gebruiksrecht verstrekt aan de
verkrijger. De inhoud van die overeenkomst wordt bij afwezigheid van een uitdrukkelijke afspraak tussen de betrokken partijen op grond van art. 6:248 BW bepaald
door hetgeen onder de gegeven omstandigheden redelijk en billijk is.
Niet in alle gevallen bestaat er evenwel een contractuele verhouding tussen de
verkrijger van persoonsgegevens en de betrokken geregistreerde. Persoonsgegevens
kunnen immers ook worden verkregen op grond van een wettelijk voorschrift
(doordat bijvoorbeeld persoonsgegevens worden afgestaan teneinde een uitkering
aan te vragen), aan de hand van routeringsgegevens (telefoonnummer, banknummer,
kenteken), via objectgegevens (auto's, woningen), doordat geregistreerden aan
waarneming bloot staan of doordat persoonsgegevens van derden afkomstig kunnen
zijn (informatiebureau, buurtbewoner, collega). In al deze gevallen ontbreekt een
vermogensrechtelijke betrekking tussen verkrijger en geregistreerden en krijgt de
privacybescherming invulling door de regels inzake de onrechtmatige daad uit art.
6:162 BW. Volgens die bepaling pleegt men een onrechtmatige daad wanneer men
inbreuk maakt op een anders recht, wanneer men iets doet of nalaat in strijd met een
wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk
verkeer betaamt. Wie een ander hierdoor op toerekenbare wijze schade toebrengt, is
verplicht die schade te vergoeden. Naast vergoeding van de schade door betaling van
een geldsom kan de benadeelde een rechtsvordering tegen de aansprakelijke persoon
of instantie instellen tot herstel in de oude toestand, op andere wijze dan betaling van
een geldsom, een verklaring dat de gepleegde daad onrechtmatig is of een verbod tot
45

het plegen van de onrechtmatige gedraging.
Komt een houder van een persoonsregistratie diens verplichtingen niet na, dan kan
hij ook op grond van de artt. 9 en 10 WPR worden aangesproken tot herstel van de
gevolgen daarvan en tot vergoeding van de daardoor geleden schade. De houder kan
ook worden aangesproken op het niet-naleven van het privacyreglement (art. 21

44 R.E. van Esch, J.M.A. Berkvens, Het Burgerlijk Wetboek als Wet persoonsregistraties. Computerrecht
1994/3, pp. 93-101
45 Hier zij er op gewezen dat in Frankrijk de civielrechtelijke aansprakelijkheid het oorspronkelijke
juridische kader vormt voor de vergoeding van geleden schade als gevolg van een onrechtmatige
aantasting van het prive-leven. Sinds 1970 bcvat art. 9 van de Code civil de wettelijke erkenning van
een algemeen subjectief recht op eerbiediging van het privt-leven. Zie C.R.M.J. Oostra-Boeuf, Fi#tien
jaar privacybescherming in Frankrijk. \Ian Gorcum 1996, p. 16 C.v .
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WPR) of de bij de aanmelding verstrekte gegevens (art. 26 WPR). Dit geldt tevens
voor de bewerker en al degenen die verder bij de werking van de persoonsregistratie
zijn betrokken.
Via een vereenvoudigde verzoekschriftenprocedure kan een geregistreerde de rechter
verzoeken de houder te bevelen tot nakoming van zijn verplichtingen. Dat betreft
dan met name de verzoeken tot inzage (art. 29 WPR), correctie (art. 31 WPR) en
mededeling ter zake van derdenverstrekking (art. 32 WPR). De WPR verbiedt voorts
het verstrekken of ontlenen van persoonsgegevens aan een zich in het buitenland
bevindende persoonsregistratie, welke bij AMvB is aangewezen (art. 49, tweede lid,
WPR).
De aansprakelijkheid van de houder is in de eerste plaats een civielrechtelijke risicoaansprakelijkheid. In beginsel dient de geregistreerde via de civiele rechter de
houder aansprakelijk te stellen. Slechts wanneer een houder zich schuldig maakt aan
het - al dan niet opzettelijk - aan de openbaarheid onttrekken van het bestaan van
een persoonsregistratie, is deze strafrechtelijk aansprakelijk (art. 50 WPR). In de
handhaving van de privacynormen voorziet de WPR - naast het beroep dat openstaat
op de Registratiekamer primair door middel van civielrechtelijke en secundair via
strafrechtelijke aansprakelijkheid van de houder van een persoonsregistratie. Op
grond van art. 23 van de EU-privacyrichtlijn zal de hier genoemde risico-aansprakelijkheid in de nieuwe privacywetgeving (WBP) worden vervangen door schuldaansprakelijkheid. Een houder die kan aantonen dat hij passende maatregelen ter beveiliging van de gegevensverwerking heeft genomen, is dan ontheven van de aansprakelijkheid voor schade. Dit kan een aanmerkelijke verzwakking van de positie van
de geregistreerde tot gevolg hebben.
-

ICT
Met de toenemende netwerk-dichtheid van de verwerking van medische persoonsgegevens, neemt ook de moeilijkheid toe om te kunnen bepalen wie voor een bepaalde
handeling aansprakelijk is. Ook vanuit dat oogpunt is het van belang voor de
rechtspositie van de patient dat het BW voorziet in een centraal adres voor aansprakelijkheid. Binnen een ziekenhuis, of een andere instelling als bedoeld in art. 7:462,
tweede lid, worden immers op steeds grotere schaal medische persoonsgegevens
gebruikt. In toenemende mate is het bovendien mogelijk voor hulpverleners of
andere betrokkenen van buiten de instelling, zoals verzekeraars, om toegang te
hebben tot persoonsgegevens die daarbinnen worden verwerkt. Transmurale gegevensuitwisseling leidt zo mogelijk tot nog meer ondoorzichtigheid in de gegevensverwerking. Niettemin zal de betrokken patient mijns inziens de instelling, waar de
hulpverlener met wie hij een behandelrelatie heeft werkzaam is, als centraal adres
voor aansprakelijkheid moeten kunnen kiezen. Zijn meerdere behandelaars vanuit
verschillende instellingen bij de behandeling betrokken, dan lijkt het mij dat de
keuze aan de patient toekomt welke instelling hij eventueel aansprakelijk stelt.
Informatiefouten kunnen optreden doordat personen die maken. Op de aansprakelijkheid voor die gevallen wordt in § 8.3.8 ingegaan. Bij geautomatiseerde informatieverwerking wordt echter gebruik gemaakt van een informatie-infrastructuur en
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gegevensverwerkende apparatuur die evenzeer tot informatiefouten kunnen leiden,
bijvoorbeeld doordat persoonsgegevens bij de verkeerde persoon terechtkomen of
doordat persoonsgegevens verminkt raken. De instelling is in ieder geval aansprakelijk, wanneer zij schuld heeft aan het foutief functioneren van de apparatuur, bijvoorbeeld wegens fouten in de aanschaf, bij onvoldoende onderhoud of bij onvoldoende
controle van de apparatuur.46 Ook wanneer de instelling geen blaam treft is zij
aansprakelijk op grond van de algemene regels inzake tekortkomingen in de uitvoering van verbintenissen als gevolg van het gebruik van een ongeschikte zaak, op
grond van art. 6:77 BW, wanneer er een overeenkomst is, en art. 6:173 BW, in
buitencontractuele relaties. Een billijkheidscorrectie bestaat evenwel alleen in
contractuele relaties op grond van art. 6:77 BW, wanneer, gelet op de inhoud en
strekking van de rechtshandeling waaruit de verbintenis voortspruit, de in het verkeer
geldende opvattingen en de overige omstandigheden van het geval, deze toerekening

onredelijk zou zijn.
Het falen van apparatuur kan echter tevens worden veroorzaakt door een gebrek in
de zin van art. 6:185 BW, in welk geval niet het ziekenhuis, maar de producent van
de zaak aansprakelijk is. Voor een patient zal het in de meeste gevallen nauwelijks
mogelijk zijn te bepalen wie aansprakelijk is. Door de instelling aan te spreken loopt
die patient het risico dat deze zich kan beroepen op de billijkheidsclausule van art.
6:77 BW. Hierdoor doet de patient er het meest verstandig aan zowel de instelling
als de producent te dagvaarden, mede met het oog op de verjarings- en vervaltermijnen van art. 6:191 BW, hetgeen evenwel tevens tot een verhoging van de proceskosten leidt.47 Verdergaande vereenvoudiging van de aansprakelijkheidsregels via het
centrale adres van de instelling is derhalve wenselijk.
Aansprakelijkheid voor gebruikte producten of zaken kan ook bestaan ten aanzien
van gebrekkige software. In de literatuur wordt software als product en als zaak
beschouwd.48 De regels van de productenaansprakelijkheid (art. 6:185 e.v. BW) zijn
van toepassing op schade door dood of lichamelijk letsel of schade aan een andere
zaak die gewoonlijk voor gebruik in de privdsfeer is bestemd. Dat gebrekkige
software letselschade kan veroorzaken blijkt uit het praktijkgeval waarin een
computergestuurd stralingsapparaat werd gebruikt bij de behandeling van kankerpatienten.49 Door programmeerfouten werden overdoses straling gegeven hetgeen
letselschade tot gevolg had. De sof7ware-bug 'Malfunction 54' zou aldus hebben
geleid tot de dood van twee patienten en ernstig letsel van diverse andere. Vergoeding van vermogensschade kan worden verkregen langs andere bestaande juridische
wegen. Op grond van art. 6:77 BW is de schuldenaar in een contractuele relatie in
beginsel aansprakelijk voor het gebruik van zaken bij de uitvoering van een overeen-

46 C.J.J.M. Stolker, WGBO en aansprakelijkheid, in: J. Legemaate (red.), a w 1995, p. 116.
47 Vgl. J.A.M. Strens-Meulemeester, Past de WGBO in het systeem van het algemeen vermogensrecht?
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 199514, p. 81
48 De vraag of software ecn product in de zin van art. 6:185 e.v is en een stoffelijke zaakin de zin van
art. 6:77 en 3:2 BW wordt o.a. behandeld door R.J.J. Westerdijk in diens dissertatie: Produktenaan-

sprakelijkheid voor software. Beschouwingen over de aansprakelijkheid voor informatieproducten
Academisch proefschrift Amsterdam 1995, pp 185 e.v.
49 E. Joyce, Software Bugs: A Matter of Life and Liability. Datamation, 15 mei 1987, pp. 88-92.
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komst. In het geval van een onrechtmatige daad bestaat de aansprakelijkheid voor
zaken op grond van art. 6:173 BW.
Het medische dossier is in het civiele aansprakelijkheidsrecht van steeds grotere
juridische betekenis geworden:' Met name hulpverleners en hulpverlenende
instellingen krijgen, als gevolg van hun in het algemeen gunstiger bewijsrechtelijke
positie ten opzichte van patienten, steeds vaker een bewijslast opgedragen door de
rechter. Ten aanzien van de aansprakelijkheid in verband met informatiefouten, kan
het elektronisch vastleggen van het gebruik van persoonsgegevens (protocollering)
van essentieel belang zijn voor de bewijspositie van een instelling. In die zin kan de
ICT niet alleen aansprakelijkheidsproblemen veroorzaken, maar ze tot op zekere
hoogte ook voorkomen.
De WPR stelt de houder van een persoonsregistratie aansprakelijk voor eventuele
schade als gevolg van de niet-naleving van diens privacyverplichtingen. Hierboven
bleek al verschillende keren dat onder invloed van de ICT het niet altijd duidelijk zal
zijn wanneer sprake is van een persoonsregistratie en wie daarvan als houder moet
worden aangemerkt. Hieruit volgt mijns inziens dat de WPR bepalingen betreffende
de aansprakelijkheid evenzeer lijden aan technologie-afhankelijkheid.

8.3 Toetsing BW (WGBO) aan de privacybeginselen
De bepalingen uit het BW voorzover die van invloed zijn op de bescherming van
de medische informationele privacy - kunnen als volgt schematisch worden weergegeven in relatie tot de internationale privacybeginselen:
-

50 Ng\.1. Legtmaale. Goed recht. De betekenis en de gevolgen van het rechtvoor de praktijk van de
hulpverlening. Preadvies uitgebracht ten behoeve van de jaarvergadering van de Vereniging voor
Gezondheidsrecht op 22 april 1994, p. 67 en C.J.J.M. Stolker, a w. 1995, p. 116
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privacybeginsel

wettelijke bepalingen BW (Boek 7)

Collection Limitation

454(1)

Data Quality

454(1,2,3)

Purpose Specification

454(1)

Use Limitation

454(3),455,457,458,467

Security Safeguards

457

Openness

454,456

Individual Participation

448,454(2),455,456,457,458,465

Accountability

462,463

Voor een korte samenvatting van de inhoud van deze privacybeginselen zij verwezen
naar § 8.2.1 en de daarop volgende paragrafen. In de hierna volgende paragrafen zal
aan de hand van de toetsing worden aangegeven in hoeverre de bestaande bepalingen
inzake de medische informationele privacy in het BW aanvulling behoeven teneinde
als civielrechtelijke privacyregeling, en voorzover het de invulling van de algemene
privacybeginselen betreft, te kunnen voldoen aan de vereisten van de EU-privacyrichtlijn. De voorgestelde aanvullingen geven aldus een indicatie van de mogelijkheden om de medische informationele privacy een richtlijn-conforme invulling te
geven via het BW. Op de wenselijkheid van bescherming daarvan in het BW wordt
in § 8.4 ingegaan.
8.3. 1 Het beperkte-verzamelingsbeginsel

In § 8.2.1 zagen we dat de WPR invulling geeft aan het beperkte verzamelingsbeginsel door slechts toe te staan dat persoonsgegevens in een medisch dossier worden

opgenomen - voorzover dat als een persoonsregistratie in de zin van de WPR kan
worden aangemerkt - wanneer dat noodzakelijk is voor het doel daarvan. Het BW is
daarentegen niet primair gericht op het zoveel mogelijk beperken van het verzamelen
van medische persoonsgegevens. Integendeel: art. 7:454 BW verplicht een hulpverlener juist om medische gegevens in een dossier van een patient op te nemen.
Daarmee wordt uitdrukking gegeven aan de opvatting dat medische dossiers vooral
dienen ter ondersteuning en instandhouding van de zorg aan patienten. Het artikel
stelt wel enige beperking aan deze gegevensopslag, doordat alleen gegevens mogen
worden verwerkt die noodzakelijk zijn voor een 'goede hulpverlening'.S' De inhoud
daarvan kan worden bepaald aan de hand van de normen, regels en ervaringen van

51 Zie ook R.M.S. Doppegieter, a w. 1995, p. 63.
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de beroepsgroep.S2 De doeleinden van de gegevensverzameling kunnen bijvoorbeeld
per beroepsgroep in een gedragscode worden vastgelegd.
De medische persoonsgegevens moeten vervolgens met eerlijke en rechtmatige
middelen worden verkregen, zo mogelijk met toestemming of medeweten van de
betrokkene. Expliciete toestemming om medische persoonsgegevens te verzamelen

zal echter zelden worden gevraagd. Medische gegevens kunnen bijvoorbeeld worden
verkregen uit diagnostische onderzoeken. Is door een daartoe voldoende geYnformeerde patient toestemming gegevens; voor het verrichten van een dergelijke
handeling op het gebied van de geneeskunst,S4 dan kan deze geacht worden tevens
toestemming te hebben gegeven voor het verwerken van de daaruit voortvloeiende
persoonsgegevens. Alsdan zijn die gegevens ook op rechtmatige wijze verkregen.

Expliciete of ondubbelzinnige toestemming is ook 66n van de voorwaarden waaronder de EU-privacyrichtlijn de verwerking (waarvan het verzamelen een onderdeel is)
van persoonsgegevens toelaatbaar acht (art. 7, sub a). Daarnaast is volgens art. 7 EUprivacyrichtlijn de verwerking zonder de expliciete toestemming toelaatbaar wanneer
die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene
partij is of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een
verzoek van de betrokkene (art. 7, sub b). Deze voorwaarde is per definitie aanwezig
wanneer er sprake is van een geneeskundige-behandelingsovereenkomst. De bepalingen daaromtrent uit het BW zijn dan eveneens van toepassing. Voorts mag de
verwerking van persoonsgegevens slechts geschieden indien dat noodzakelijk is om
een wettelijke verplichting na te komen waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is (art. 7, sub c), of de verwerking noodzakelijk is ter vrijwaring
van een vitaal belang van de betrokkene (art. 7, sub d), of de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van
de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke of de derde aan wie de gegevens worden verstrekt, is opgedragen (art. 7, sub e)
of de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde
belang van de voor de verwerking verantwoordelijke (...) (art. 7, sub f). De verwerking van persoonsgegevens is derhalve toegestaan wanneer aan 6dn van deze
voorwaarden is voldaan. Aangezien deze voorwaarden betrekking hebben op de
toelaatbaarheid van de verwerking van persoonsgegevens, zullen zij hieronder
nogmaals ter sprake komen in het licht van het beginsel van het beperkte gebruik van
persoonsgegevens.

Elke gegevensverwerking of categorie van gegevensverwerkingen dient aldus zijn
grondslag te vinden in ten minste een van de genoemde voorwaarden uit art. 7, sub a
tot en met f, van de EU-privacyrichtlijn. De rechtmatigheid van de verwerking van
gevoelige gegevens dient daarenboven te worden beoordeeld aan de hand van het
stringentere regime van art. 8 van de EU-privacyrichtlijn, dat daarmee eveneens
invulling geeft aan het beperkte verzamelingsbeginsel. In beginsel dienen de lid-

52 J. Legemaate, De zorg van een goed hulpverlener, in relatie tot de professionele standaard, in: idem
(red.), a. w. 1995, pp. 11-12. Zie voorts Kamerstukken Il 1990-1991,21561, nr. 3, pp. 33-34.
53 Informed consent. art. 1:450 BW.
54 Art. 7:446, tweede lid, onder 4 BW.
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staten van de EU de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen
en andere gevoelige gegevens te verbieden. Het derde lid bepaalt echter dat de
verwerking van medische persoonsgegevens is toegestaan wanneer die noc,.'.akelijk
is voor de doeleinden van preventieve geneeskunde of medische diagnose, het
verstrekken van zorg of behandelingen of het beheer van gezondheidsdiensten.
Bovendien mogen die persoonsgegevens slechts worden verwerkt door hulpverleners
('gezondheidswerkers') die zijn onderworpen aan het in de nationale wetgeving, of
in de door nationale bevoegde instanties vastgestelde regelgeving, vastgelegde
beroepsgeheim of door een andere persoon voor ·,·ie een gelijkwaardige geheimhoudingsplicht geldt. In die gevallen is dus geen toestemming van de betrokkene nodig.
Het lijkt mij duidelijk dat situaties waarin sprake is van een geneeskundige-behandelingsovereenkomst in de zin van art. 7:446 BW onder de omschrijving van art. 8,
derde lid, EU-privacyrichtlijn vallen. Evenzeer lijkt het mij duidelijk dat preventief
geneeskundige activiteiten, zoals immunisatie en bevolkingsonderzoeken, onder deze
bepaling vallen.SS
Concluderend kan worden gesteld dat het beperkte-verzamelingsbeginsel ten aanzien
van de verwerking van medische persoonsgegevens genuanceerd moet worden
ingevuld. Het is juist in de gezondheidszorg in het belang van de geregistreerden zelf
dat medische persoonsgegevens worden verzameld. Het BW kent weliswaar een
vereiste van doelbinding, doordat gegevens slechts in een dossier mogen worden
opgenomen voorzover die noodzakelijk zijn voor een goede hulpverlening, maar
geeft daar geen concrete invulling aan. Voor geregistreerde patienten zal het daardoor niet altijd duidelijk kunnen zijn wat het doel van de gegevensverzameling
precies is. Het karakter van een geneeskundige-behandelingsovereenkomst brengt
met zich dat medische persoonsgegevens verzameld worden en bewaard blijven. Dit
wordt ook als zodanig erkend in de artikelen 7 en 8 van de EU-privacyrichtlijn.

8.3.2 Het kwaliteitsbeginsel

Hierboven is ten aanzien van het beperkte-verzamelingsbeginsel vastgesteld dat het
is toegestaan om medische persoonsgegevens te verwerken in het kader van een
geneeskundige-behandelingsovereenkomst in de zin van art. 7:446 BW. Zoals we al
zagen brengt het kwaliteitsbeginsel op grond van art. 6 van de EU-privacyrichtlijn
met zich mee dat de verwerkte persoonsgegevens verenigbaar dienen te zijn met de
welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Op grond
van het bestaande art. 7:454 BW bestaat er zelfs een verplichting tot het opnemen
van dergelijke gegevens in een medisch dossier. Medische dossiers mogen echter op
grond daarvan slechts gegevens bevatten voorzover die voor een 'goede hulpverlening' aan de betrokken patient noodzakelijk zijn. Wat onder een 'goede hulpverle-

55

Dit betekent dat ook specifieke wetten die betrekking hebben op preventieve zorg, voorzover die
privacybepalingen bevatten, zo nodig aan de inhoud van de EU-privacyrichtlijn zullen moeten worden
aangepast. Hetzelfde geldt overigens ten aanzien van regels betreffende de Verwetking van persoonsgegevens door apothekers en keuringsartsen, aangezien deze niet onder de bepalingen van de
geneeskundige-behandelingsovereenkomst vallen. Zie art. 7:446, vierde en vijfde lid, BW.
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ning' of onder de norm 'de zorg van een goed hulpverlener' moet worden verstaan,
kan worden bepaald aan de hand van andere normen, regels en ervaringen uit de

verschillende beroepsgroepen, zoals we hierboven reeds zagen. Hiermee geeft het
BW invulling aan het eerste element van het kwaliteitsbeginsel.
Wanneer niettemin onduidelijkheid bestaat omtrent de doeleinden van het verwerken
van medische persoonsgegevens, dan is het moeilijk zo niet onmogelijk voor
betrokkenen om de inhoud van die gegevens te toetsen aan dat doel en met het oog
daarop te controleren op juistheid, volledigheid en accuraatheid, of in termen van de
richtlijn: toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig. In verband daarmee
beschikt de patient over verschillende individuele rechten, welke hieronder in het
kader van het beginsel van de individuele rechtsbescherming aan de orde zullen
komen. Vooruitlopend daarop kan hier reeds worden gewezen op art. 7:454, tweede
lid, BW, dat voorziet in een verplichting voor de hulpverlener om, bijvoorbeeld
omtrent een betwiste inhoud van het dossier, op verzoek van de patient een door hem
afgegeven verklaring op te nemen in het dossier, welke betrekking heeft op de in het
dossier opgenomen stukken. Langs deze weg kan een patient zijn zienswijze - of die
van een andere hulpverlener (bijvoorbeeld in de vorm van een second opinion) omtrent de juistheid en volledigheid van de in het medisch dossier opgenomen
gegevens daarin laten opnemen. Hiermee komt het BW ook tegemoet aan het tweede
element van het kwaliteitsbeginsel.
Medische persoonsgegevens moeten in de regel langere tijd bewaard kunnen blijven
teneinde een overzicht te kunnen bieden van iemands ziektegeschiedenis. Het
bewaren daarvan is tevens van belang uit een oogpunt van een goede hulpverlening.
In het BW staat art. 7:454, derde lid, het toe dat medische persoonsgegevens welke
deel uitmaken van een dossier gedurende tien jaren bewaard mogen blijven, of
56
zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.
Deze bepaling geeft daarmee concreet invulling aan het vereiste van noodzakelijkheid met het oog op de doelrealisatie, zoals bedoeld in art. 6, eerste lid, sub e, EU-

privacyrichtlijn.
8.3.3 Het doelspecificatiebeginsel

Het BW verplicht via art. 7:454, eerste lid, de hulpverlener om, met het oog op een
goede hulpverlening, medische dossiers in te richten. Uit de tuchtrechtspraak worden
als mogelijke doelen van medische dossiers wel afgeleid: kwaliteit en continurteit
van de hulpverlening, verantwoording en mogelijkheid van toetsing.57 Een voorbeeld
van een mogelijke explicitering van de doelstelling van een persoonsregistratie van
een maatschap of groepspraktijk en de individuele beroepsbeoefenaar in de gezond-

56 Dit laatste doet zich bijvoorbeeld voor bij chronisch zieken. Zie ook: H.J.J. Leenen, Handboek
gezondheidsrecht. Deel 1. Rechten van mensen in de gezondheidszorg. A\phen aan den Rijn 1994
(derde druk), p. 219.

57 Zie voor een overzicht:

J

Legemaate, a. w. 1994, p. 63 e.v.
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heidszorg vinden we in bijlage 2 van de KNMG Informatieset Wet Persoonsregistraties. 58

"Het systematisch en bondig vastleggen van gegevens over patienten, voortvloeiend
uit plaatsgehad hebbende geneeskundige consulten, behandelingen en verrichtingen,
met het oogmerk deze gegevens in het kader van zorgverlening en zorgondersteuning
te raadplegen in geval van
• (vervolg) consulten en/of
-behandelingen en/of verrichtingen

• medicatiebewaking
•

financiele afhandeling van de geboden zorgverlening met de patient c.q. diens
ziektekostenverzekeraar / het aanmaken en registreren (en bewerken) van
(gespecificeerde) declaraties (ten behoeve van de houder)

• kwaliteitstoetsing.
Voorts kunnen de gegevens in geanonimiseerde vorm gebruikt worden in het kader
van

•

•

wetenschappelijk onderzoek en statistiek
.
management en doelmatig beleid/beheer.

Uit onderzoek kan worden afgeleid dat het overgrote deel van in een ziekenhuisregistratie voorkomende patienten wel weet dat hun gegevens daarin zijn opgenomen. 59
Dit volgt ook rechtstreeks uit de bestaande onderliggende rechtsverhouding tussen
de patient en het ziekenhuis, dan wel tussen de patient en de hulpverlener die in een
ziekenhuis werkzaam is. Niettemin blijkt uit hetzelfde onderzoek dat ook een
meerderheid van mening is dat zij nooit is gernformeerd over de opneming van hun
persoonsgegevens in de registratie. Tegelijkertijd zullen vermoedelijk evenzo vele
patienten de inhoud van een privacyreglement, en daarmee ook het doel van de
persoonsregistratie, niet kennen. In meerderheid willen zij wel precies weten voor
welk doel hun persoonsgegevens worden gebruikt.
Uit het BW vloeit geen verplichting voor de hulpverlener voort om het doel van het
verwerken van medische persoonsgegevens te expliciteren. Van het bestaan van de
gespecificeerde doelstelling (thans veelal opgenomen in een privacyreglement)
moeten de geregistreerde patienten en clienten volgens het doelspecificatiebeginsel
wel op de hoogte worden gesteld. Dit volgt ook uit de artikelen 10,11 en 12 van de
EU-privacyrichtlijn. Het BW blijft ten aanzien van deze voorwaarde uit de EUprivacyrichtlijn derhalve in gebreke.
8.3.4 Het beginsel van het beperkte gebruik van persoonsgegevens

Zoals we hierboven in § 8.3.1 reeds zagen is het op grond van art. 8, derde lid, van
de EU-privacyrichtlijn niet verboden persoonsgegevens te verwerken wanneer dat
noodzakelijk is voor de doeleinden van preventieve geneeskunde of medische

58 KNMG, Informatieset Wet Persoonsregistraties, 3 februari 1993
59 J.E.J. Prins e.a., a w. 1995, p. 462. Meer hierover bij de bespreking van het transparantiebeginsel.
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diagnose, het verstrekken van zorg of behandelingen of het beheer van gezondheidsdiensten. Deze mogelijkheid tot het verwerken van medische persoonsgegevens - en
derhalve tevens het gebruiken ervan - laat onverlet het vereiste ex art. 6, eerste lid,
sub b, van de richtlijn dat de specifieke doeleinden daarvoor moeten worden
geexpliciteerd.
doelUitzonderingen op het gebruik van persoonsgegevens buiten de omschreven
stellingen zijn mogelijk wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven of
wanneer er een wettelijke uitzondering bestaat. Deze uitzonderingen treffen we aan

in art. 7, sub a, respectievelijk art. 7, sub c, van de EU-privacyrichtlijn. In art. 7:457,
eerste lid, BW is voorzien in uitzonderingsmogelijkheden met betrekking tot het

derden.
gebruik in de vorm van de verstrekking van medische persoonsgegevens aan
Dat artikellid bevat een regeling voor de geheimhouding door de hulpverlener. Ook
voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals een
geneeskundige-behandelingsovereenkomst, is het op grond van art. 7, sub b, van de
EU-privacyrichtlijn toegestaan dat persoonsgegevens worden verwerkt. Het BW kent
in art. 7:457, tweede lid, in dit verband de bepaling dat medische persoonsgegevens
mogen worden verstrekt aan degenen die rechtstreeks bij de uitvoering van de
behandelingsovereenkomst zijn betrokken of aan degene die optreedt als vervanger
van de hulpverlener, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hen in
dat kader te verrichten werkzaamheden. Deze worden alsdan niet als derden beschouwd (art. 7:457, tweede lid, BW). Evenmin worden de ouders, voogden en
andere vertegenwoordigers van de patient als zodanig beschouwd. Niettemin dient
de verstrekking van gegevens aan hen achterwege te blijven, wanneer de hulpverlener daardoor niet de zorg van een goed hulpverlener in acht zou nemen (art. 7:457,
derde lid).
Ook bevat het BW zelf enkele bepalingen op grond waarvan het is toegestaan dat de
hulpverlener gegevens over een patient aan een ander verstrekt, zonder dat die
patient daarvoor toestemming hoeft te geven. Een voorbeeld vinden we in art. 7:448,
derde lid, tweede volzin, dat de hulpverlener zelfs verplicht om inlichtingen over een
voorgenomen onderzoek of behandeling aan een ander te verstrekken, indien het
belang van de patient dit vereist. Een ander voorbeeld vinden we in art. 7:458 BW:
zonder toestemming van de patient mogen aan een ander inlichtingen worden
verstrekt of inzage worden verleend, wanneer dat geschiedt voor statistiek of
wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de volksgezondheid. Daarbij gelden
evenwel de volgende twee hoofdvoorwaarden:60 (1) het vragen van toestemming is in
redelijkheid niet mogelijk en met betrekking tot de uitvoering van het onderzoek is
voorzien in zodanige waarborgen, dat de persoonlijke levenssfeer van de patient niet
onevenredig wordt geschaad, of (2) het vragen van toestemming kan, gelet op de
aard en het doel van het onderzoek, in redelijkheid niet worden verlangd en de
hulpverlener heeft er zorg voor gedragen dat de gegevens in zodanige vorm worden
verstrekt dat herleiding tot individuele natuurlijke personen redelijkerwijs wordt
voorkomen. Aan een zodanige verstrekking worden voorts als randvoorwaarden

60 Zie ook § 4.5 in dit boek.
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verbonden dat (1) het onderzoek een algemeen belang dient, (2) het onderzoek niet
zonder de desbetreffende gegevens kan worden uitgevoerd en (3) de betrokken
patient tegen een verstrekking niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt. De hulpverlener is ex art. 7:458, derde lid, BW verplicht van een zodanige verstrekking
aantekening te maken in het dossier. In plaats van de patient kunnen onder omstandigheden ook diens ouders, voogden, of andere vertegenwoordigers toestemming
geven of weigeren, dan wel bezwaar maken tegen een verstrekking (art. 7:465 BW).
Artikel 7 van de EU-privacyrichtlijn staat voorts toe dat persoonsgegevens worden
verwerkt wanneer dat noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de
betrokkene (sub d), noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen
belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de
voor de verwerking verantwoordelijke of de derde aan wie de gegevens worden
verstrekt, is opgedragen (sub e) of noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de voor de verwerking verantwoordelijke of van de derde(n)
aan wie de gegevens worden verstrekt (sub f). De onder (sub d) genoemde vrijwaring
van een vitaal belang van de betrokkene kan er bijvoorbeeld toe leiden dat medische
persoonsgegevens worden verstrekt op grond van veronderstelde toestemming. Ook
is het denkbaar dat een hulpverlener in dat verband de zwijgplicht doorbreekt op
grond van de aanwezigheid van een conflict van plichten. Deze situatie zal derhalve
mede tegen de achtergrond van de regels van het medisch beroepsgeheim moeten
worden beoordeeld.6' In verschillende rechterlijke uitspraken is het belang van een
zorgvuldig bijgehouden medisch dossier benadrukt met het oog op de bewijslastverdeling in tuchtrechtelijke of civielrechtelijke procedures.62 Daarmee heeft de
rechtspraak het bepaalde in art. 7, sub f, van de EU-privacyrichtlijn reeds invulling
gegeven voor zover het de verwerking van medische persoonsgegevens betreft. Voor
zover art. 7, sub e, betrekking heeft op de verstrekking van gegevens in het algemeen
belang of ten behoeve van het openbaar gezag, lijkt een zodanige verstrekking in
strijd te komen met de regels van het medisch beroepsgeheim.

De lid-staten zijn op grond van art. 7 van de EU-privacyrichtlijn verplicht de
voorwaarden voor de toelaatbaarheid van de verwerking van medische persoonsgegevens in hun nationale wetgeving op te nemen. Het bepaalde in art. 7 van de EUprivacyrichtlijn brengt voor de verwerking van medische persoonsgegevens specifieke gevolgen met zich. Daardoor kan hier nogmaals het belang van de bescherming
van de medische informationele privacy via een sector-specifieke regeling worden
benadrukt. De voorwaarden van art. 7 van de EU-privacyrichtlijn, voorzover ze
betrekking hebben op de verwerking van medische persoonsgegevens, zijn thans niet
in het BW opgenomen.
De EU-privacyrichtlijn kent voorts nog een tweetal bepalingen in verband met het
gebruik van persoonsgegevens. Als zodanig kunnen immers de artikelen 25 en 26
worden aangemerkt. Deze artikelen hebben betrekking op de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen. De lid-staten moeten in hun nationale wetgeving

61 Zie hoofdstuk 4 in dit boek.
62 Zie voor een overzicht: J. Legemaate, a w 1994, p 67 e.v.
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bepalen dat persoonsgegevens slechts naar een derde land mogen doorgegeven
indien dat land met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens een 'passend
beschermingsniveau' waarborgt. Daarbij moet volgens art. 25, tweede lid, van de
EU-privacyrichtlijn onder meer rekening worden gehouden met de aard van de
gegevens en de algemene en sectorale rechtsregels die in het derde land gelden. 1n
afwijking van deze regel bepaalt art. 26 dat persoonsgegevens mogen worden
doorgegeven naar een derde land dat geen passend beschermingsniveau biedt,
wanneer bijvoorbeeld de betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven of de
doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen de
betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke. De aandacht voor de
intensivering van het grensoverschrijdende verkeer van medische persoonsgegevens
wordt steeds groter.63 Het BW kent thans evenwel geen bepalingen die uitvoering
kunnen geven aan de artikelen 25 en 26 van de EU-privacyrichtlijn.

8.3.5 Het beveiligingsbeginsel
In de EU-privacyrichtlijn bevatten de artikelen 16 en 17 bepalingen omtrent de
vertrouwelijkheid en de beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens. Wie
handelt onder het gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of van de
verwerker alsmede de verwerker zelf, die toegang heeft tot persoonsgegevens, mag
deze slechts in opdracht van de voor de verwerking verantwoordelijke verwerken,
behoudens op grond van wettelijke verplichtingen. Een verwerker kan volgens de
richtlijn een natuurlijke persoon zijn die ten behoeve van de voor de verwerking

verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.64 In het verlengde hiervan schrijft art.
17, tweede lid, onder meer voor dat de voor de verwerking verantwoordelijke een
verwerker moet kiezen die voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten

verwerking.
Een beveiligingsverplichting treffen we niet met zoveel woorden aan in het BW,
maar wordt wel afgeleid uit de bestaande algemene norm: 'de zorg van een goed
hulpverlener', welke volgens art. 7:453 BW mede verwijst naar de voor hulpverleners geldende professionele standaard. Die professionele standaard heeft vooral
betrekking op het handelen van de individuele hulpverlener in relatie tot de patient
en is bijvoorbeeld terug te vinden in het medisch tuchtrecht of in de voor de verschillende beroepsgroepen geldende beroepscodes en gedragsregels.65 Enkele voorbeelden daarvan zijn de "Gedragsregels voor artsen" en de "Richtlijnen inzake het
omgaan met medische gegevens" van de KNMG, de "Beroepscode voor psycholo-

Vgl. bijvoorbeeld de plannen in het Bangemann rapport met betrekking tot de ontwikkeling van
Europese Healthcare Networks.
64 De WBP zal naar verwachting evenals de WPR de term 'bewerker' hanteren. Anders dan het begrip
'bewerker' in de WPR, alwaar het begrip is gerelateerd aan de beschikking over verwerkingsapparatuur, zal het begrip 'bewerker' in de WBP daarvan worden losgekoppeld. Bewerker is dan degene die
in opdracht van de verantwoordelijke gegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn
onderworpen.
65 Vgl. J. Legemaate, a. w 1995, pp. 10-21.
63
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gen", de "Beroepscode voor hen die beroepsmatig werkzaam zijn op het terrein van
de verpleging" en de "Gedragsregels voor esiotherapeuten". Deze richtlijnen
bevatten aanknopingspunten voor een nadere invulling van de zorgplicht ten aanzien
van het beheer van en de toegang tot medische gegevens.66
Een ander soort zorgplicht bevat art. 7:457, eerste lid, BW dat bepaalt dat de
hulpverlener er voor dient te zorgen dat aan anderen dan de patient in beginsel geen
inlichtingen over die patient worden verstrekt. Daarmee beoogt de wetgever te
bereiken dat met de in het kader van de behandelrelatie verkregen gegevens op een
juiste wijze wordt omgegaan.67 Dit betekent, volgens de wetgever, dat ook de nodige
maatregelen moeten worden getroffen om de gegevens te beveiligen. Daarbij zal de
aard van dergelijke maatregelen voor een ziekenhuis anders kunnen zijn dan bijvoorbeeld voor een zelfstandig praktijk voerende huisarts.
8.3.6 Het transparantiebeginsel

Het BW kent thans geen uitdrukkelijke verplichting als bedoeld in de artikelen 10,
11,12 van de EU-privacyrichtlijn met betrekking tot de informatieverstrekking aan
de betrokkene en diens recht op toegang tot de gegevens, alsmede de artikelen 18 tot
en met 21 inzake de aanmelding van de gegevensverwerking bij de toezichthoudende
autoriteit. Juist omdat het transparantiebeginsel zo'n essentieel beginsel is, mede in
het licht van de in het vorige hoofdstuk beschreven ICT-ontwikkelingen ter zake van
de verwerking van medische persoonsgegevens, dat bovendien een voorwaarde is
voor het kunnen uitoefenen van andere beginselen, lijkt het mij van groot belang
voor de informationele privacy dat in het BW daar op een of andere wijze invulling
aan wordt gegeven. In het licht van het transparantiebeginsel zijn thans in het BW
geen bepalingen opgenomen inzake de kennisgeving van verwerking, uitsluitsel
omtrent het bestaan van verwerkingen, alsmede de verplichting tot aanmelding met
de eventuele mogelijkheid tot vereenvoudiging of vrijstelling daarvan. Ook de figuur
van de privacyfunctionaris, die naar mijn idee uitstekend zou kunnen functioneren in
organisaties zoals ziekenhuizen of andere zorgverlenende instellingen of binnen
plaatselijke of regionale verenigingen van individuele beroepsbeoefenaren, zoals
huisartsen, komt in het huidige BW niet voor.

8.3.7 Het beginsel van de individuele rechtsbescherming

Het BW kent met het oog op de verwerking en het gebruik van medische gegevens
verschillende rechten aan patienten toe. Zoals hieronder echter zal blijken kent de
EU-privacyrichtlijn nog andere rechten voor geregistreerden die thans nog niet in het

BW zijn opgenomen.
Artikel 7:448 BW lijkt op het eerst gezicht een vreemde eend in deze bijt, aangezien
het de patient een recht op inlichtingen biedt, met het oog op het goed gernformeerd

66 R.M.S. Doppegieter, Chipcards in de zorg. Medisch Contact 1993, nr. 39 (1 oktober 1993), p. 1202
67 Kamerstukken //, 1990-1991, 21561, nr. 6, p. 38.
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kunnen instemmen met een door een hulpverlener voorgenomen onderzoek en
voorgestelde behandeling. Het belang van de patient kan evenwel vereisen dat deze
inlichtingen aan een ander dan de patient worden verstrekt. In dat geval is de
informationele privacy van die patient in het geding. Het betreft hier dus een ander
soort 'recht op informatie' dan een recht op informatie over de aanwezigheid van
persoonsgegevens, zoals hierboven in het kader van het transparantiebeginsel is
genoemd.
Artikel 7:454, tweede lid, BW verschaft de patient het recht om een door hem aan de
hulpverlener afgegeven verklaring toe te laten voegen aan dat dossier. De hulpverlener mag een verzoek daartoe niet weigeren. Dit kan derhalve als een recht op
aanvulling van de opgeslagen gegevens worden beschouwd. Hierboven is er reeds op
gewezen dat een patient aldus zijn zienswijze omtrent de juistheid en volledigheid
van de in een medisch dossier opgenomen gegevens daarin kan laten opnemen.
Artikel 7:455 BW verleent de patient een recht op vernietiging van de in het dossier
bewaarde bescheiden (of gegevens, wanneer het bijvoorbeeld een elektronisch
medisch dossier betreft). De vernietiging moet geschieden binnen drie maanden
nadat de patient de hulpverlener daarom heeft verzocht. Er gelden evenwel twee
uitzonderingen op dit vernietigingsrecht. De eerste is van toepassing wanneer het
verzoek bescheiden of gegevens betreft, waarvan aangenomen kan worden dat het
bewaren daarvan van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patient. Een
tweede uitzondering op het vernietigingsrecht bestaat wanneer het bij of krachtens de
wet bepaalde zich tegen de vernietiging verzet. Met de 'uitwissing' van gegevens, als
bedoeld in art. 12, sub b, van de EU-privacyrichtlijn, kan zowel de verwijdering als
de vernietiging zijn bedoeld. Het BW kent betrokkenen een vernietigingsrecht toe in
art. 7:455. Het vemietigingsrecht heeft verdergaande consequenties dan een
verwijderingsrecht. In het kader van de WPR kan verwijdering van persoonsgegevens uit een persoonsregistratie immers geschieden door de gegevens over te hevelen
naar een bestand dat niet als een persoonsregistratie in de zin van de WPR kan
worden aangemerkt. De gegevens zijn dan wel verwijderd, maar nog niet vernietigd.
Het BW kent derhalve het zwaardere vernietigingsrecht.
In art. 7:456 BW vinden we het recht op inzage in en afschrift van de bescheiden of
de gegevens uit het medisch dossier. Alleen wanneer de bescherming van de privacy
van een ander daardoor in gevaar komt, mag verstrekking van inzage of afschrift
worden geweigerd. De hulpverlener verstrekt de informatie zo spoedig mogelijk en
mag voor het verstrekken van een afschrift een redelijke vergoeding van gemaakte
kosten in rekening brengen. Eerder is er ook al op gewezen dat het BW geen recht
op informatie kent omtrent de aanwezigheid van medische persoonsgegevens bij een
hulpverlener. Het recht op inzage kunnen we in dit verband beschouwen als een
recht dat een zodanige afwezigheid compenseert.
Hierboven zijn rechten voor geregistreerden weergegeven die zowel in de EU-

privacyrichtlijn voorkomen als in het BW ter zake van de geneeskundige-behandelingsovereenkomst. De EU-privacyrichtlijn kent evenwel meer rechten aan geregistreerden toe dan tot nu toe in het BW met betrekking tot de medische informationele privacy zijn opgenomen. Het gaat daarbij met name om het recht op informatie
over de oorsprong van de persoonsgegevens (art. 12, sub a, tweede gedachte-
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streepje), het recht op mededeling van de logica in verband met geautomatiseerde
besluiten (art. 12, sub a, derde gedachtestreepje), het recht op rectificatie en afscherminga van persoonsgegevens (art. 12, sub b), het recht op kennisgeving van rectificatie, uitwissing of afscherming aan derden aan wie gegevens zijn verstrekt (art. 12,
sub c), het recht van verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens (art. 14) en
het recht om niet aan geautomatiseerd genomen besluiten te worden onderworpen
(art. 15).
De rechten van geregistreerden die in art. 12 van de EU-privacyrichtlijn voorkomen,
mogen in de wetgeving ter uitvoering van de richtlijn worden beperkt wanneer de
gegevens uitsluitend met het oog op wetenschappelijk onderzoek of statistieken
worden verwerkt of bewaard. Met betrekking tot medisch-wetenschappelijk onderzoek is een zodanige beperking nog niet aangebracht, zodat moet worden aangenomen dat de rechten uit art. 12 onverkort van toepassing zijn op 'persoonsgebonden
gegevens' die daarvoor worden gebruikt.
Het recht voor betrokkenen om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens, als bedoeld in art. 14, sub a, EU-privacyrichtlijn is evenmin opgenomen in
het BW. Op dit recht kan men een beroep doen, behoudens voorzover anders
luidende bepalingen in de nationale wetgeving bestaan. Als zodanig zou art. 7:454
BW kunnen worden aangemerkt, dat een verplichting inhoudt tot het verwerken van
medische persoonsgegevens voor de hulpverlener. Aangezien tot het 'verwerken'
van persoonsgegevens ook het verspreiden of verstrekken ervan wordt gerekend, zou
men ook een recht op verzet tegen de verstrekking van medische persoonsgegevens
hieruit af kunnen leiden. Hierop is art. 7:457, eerste lid, BW van toepassing, alsmede
de overige regels inzake het medisch beroepsgeheim.
Gebruikmaking van het recht op verzet tegen de verwerking van medische persoonsgegevens is bijvoorbeeld denkbaar in een geval waarin een onderzoeksinstelling op
rechtmatige wijze medische gegevens verwerkt voor epidemiologisch onderzoek.69
Een patient, wiens gegevens daar in identificeerbare vorm zijn opgeslagen, verneemt
vervolgens dat een goede bekende voor wie hij zijn ziekte verborgen wil houden bij
de betreffende instelling als onderzoeker is aangesteld. De betrokkene zou er in dat
geval een gerechtvaardigd belang bij hebben om zijn gegevens te laten verwijderen
of op een zodanige wijze te laten bewerken dat zij niet langer herleidbaar zijn.
Daartoe zal die patient een beroep op het recht op verzet kunnen doen.
Een bijzonder recht van verzet bestaat voorts met het oog op de verwerking van
persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Op grond van art. 14, sub b,
van de EU-privacyrichtlijn mogen de lid-staten kiezen tussen twee opties. Ten eerste
kan worden gekozen voor het toekennen van een ongeclausuleerd recht op verzet dat
op verzoek van de betrokkene kosteloos wordt uitgevoerd. In plaats daarvan kunnen

68 WeI is het thans mogelijk om via een voorlopige voorziening in kort geding het gebruik van persoonsgegevens, waarvan de volledigheid of de juistheid wordt betwist, te blokkeren totdat de volledigheid of
juistheid ervan voldoende is komen vast te staan.
69 Dit voorbeeld is ontleend aan de bijdrage van L.F M. Verhey aan de Euroforum studiedag over de EUrichtlijn ter bescherming van persoonsgegevens op 19 juni 1996: Uitgangspunten en hoofdlijnen van
de Wet bescherming persoonsgegevens.
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de lid-staten ook opteren voor een verplichting voor verantwoordelijken in de direct
marketing sector om de betrokkene te informeren alvorens persoonsgegevens voor
de eerste keer aan derden worden verstrekt of voor rekening van derden worden
gebruikt voor direct marketing. Volgens de laatste volzin van art. 14 dienen de lidstaten met de nodige maatregelen te waarborgen dat betrokkenen kennis hebben van
het bestaan van hun rechten hieromtrent. De bekende OHRA-zaak toont aan dat ook
in de medische sector gegevens voor direct marketing doeleinden steeds interessanter worden.70 Het recht op verzet tegen de verwerking van medische persoonsgegevens (ook voor direct marketing doeleinden) komt in het BW echter niet voor.
Behoudens een enkele uitzonderingsmogelijkheid moeten de lid-staten van de EU ex
art. 15, eerste lid, EU-privacyrichtlijn een ieder het recht toekennen niet te worden
onderworpen aan een besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of
dat hem in aanmerkelijke mate treft en dat louter wordt genomen op grond van een
geautomatiseerde gegevensverwerking die bestemd is om bepaald aspecten van zijn
persoonlijkheid, zoals beroepsprestatie, kredietwaardigheid, betrouwbaarheid en
gedrag te evalueren. Ook binnen de gezondheidszorg moet in toenemende mate
rekening worden gehouden met de mogelijkheden van het geautomatiseerd nemen
van individuele besluiten. Dergelijke besluiten kunnen bijvoorbeeld worden genomen ter zake van de plaatsing van patienten op wachtlijsten voor hartoperaties71 of
ter zake van het verlenen van toestemming voor het gebruik van extreem dure
medicijnen. Daarbij kunnen overige gezondheidskenmerken of gegevens over het
leefgedrag mede bepalend zijn voor het rangnummer dat aan een patient op een
wachtlijst wordt toegekend of voor het al dan niet toestemming verlenen voor het
gebruik van dure medicijnen. Het is duidelijk dat dergelijke besluiten de betrokkene
in aanmerkelijke mate zullen treffen. Expliciete bepalingen dienaangaande treffen we
in het huidige BW echter niet aan.
8.3.8 Het aansprakelijkheidsbeginsel

Uit de WPR volgt het bestaan van een risico-aansprakelijkheid voor houders van
persoonsregistraties. De EU-privacyrichtlijn heeft echter tot gevolg dat deze risicoaansprakelijkheid zal worden vervangen door schuldaansprakelijkheid. Artikel 23,
tweede lid, van de EU-privacyrichtlijn bepaalt immers dat de voor de verwerking
verantwoordelijke geheel of gedeeltelijk kan worden ontheven van zijn aansprake-

70 Zie over de OHRA-zaak J. Holvast, Amsterdam. gemeenteambtenaren, Ohra Privacy en Registratie
1988, nr. 2, pp. 15-16; R. Ketelaar, Onbevredigende uitspraak in OHRA-zaak. Privacy en Registratie
1989, nr. 3, pp. 24-25; Schadevergoeding aan ambtenaren in de OHRA-zaak. Privacy en Registratie
1993, nr. 4, p. 20.

71

Naast wachtlijsten voor hartoperaties bestaan er bijvoorbeeld ook wachtlijsten voor andere operatieve
ingrepen, zoals dotterangioplastieken, heupvervangingen, oogheelkundige operaties, transplantaties van
hart, nier en long, IVF (in vitro fertilisatie), alsmede wachtlijsten voor de verpleeghuiszorg, de

psychogeriatrische zorg en de zorg voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten. Zie over wachtlijsten
in de gezondheidszorg o.a.: O.F.C. van der Leer, Wachtlijsten: een weerbarstig problecm. Signet 1995,
nr. 2, pp. 19-22; E.P de Kluiver, F.G. Leicher, M.M.P. Haalebos, Wachtlijsten in dc gezondheidszorg.
Het probleem en de keuzen. Medisch Contact 1995, nr. 22 (2 juni 1995), pp. 701-704.
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lijkheid om geleden schade te vergoeden: "indien hij bewijst dat de schade hem niet
kan worden toegerekend". Een drietal artikelen in het BW bevat bepalingen omtrent
de aansprakelijkheid in verband met de geneeskundige-behandelingsovereenkomst:
art. 7:462 over de mede-aansprakelijkheid van ziekenhuizen en andere instellingen,
art. 7:463 dat bepaalt dat de aansprakelijkheid van een hulpverlener of een instelling
niet kan worden beperkt o f uitgesloten en art. 7:464 over de aansprakelijkheid van de
opdrachtnemer wanneer deze in de uitoe fening van zijn beroep of bedrij f anders dan
krachtens een behandelingsovereenkomst handelingen op het gebied van de geneeskunst verricht.
De centrale aansprakelijkheid van een ziekenhuis of andere instelling als bedoeld in
art. 7:462, beperkt zich niet slechts tot medische behandelingsfouten en diagnosefouten. Ook 'informatiefouten'72 kunnen onder de centrale aansprakelijkheidsregel
vallen. Informatiefouten kunnen zowel ontstaan doordat onvoldoende of onjuiste
infurmatie wordt gegeven over behandelingsrisico's, als door het schenden van de
regels ter bescherming van de medische informationele privacy van de patient. De
centrale aansprakelijkheid van de instelling geldt uiteraard in die gevallen waarin een
hulpverlener in dienst van een instelling Carts-in-contract) een behandelrelatie met
een patient heeft. Maar ook wanneer een hulpverlener zijn praktijk op basis van een
toelatingscontract binnen de muren van een instelling uitoefent (arts-out-contract),
kan een patient ex art. 7:462 de instelling aanspreken wegens gemaakte informatiefouten.
Weet een patient wie de informatiefout heeft gemaakt, dan kan ook die desbetreffende persoon worden aangesproken tot schadevergoeding, bijvoorbeeld wegens
schending van een beroepsgeheim. Deze vordering kan worden gebaseerd op art.
6:74 BW als er een overeenkomst met die persoon bestaat, of op art. 6:162 BW als
een zodanige overeenkomst ontbreekt. Door informatiefouten ontstane schade kan
zijn veroorzaakt door de hulpverlener (contractspartij) zelf, een hulppersoon van de
contractspartij (ziekenhuis, hulpverlener) of door een gebrekkige zaak. Wanneer een
patient een overeenkomst heeft gesloten met een ziekenhuis dan is het ziekenhuis ex
art. 6:76 en 6:77 BW contractueel aansprakelijk voor schade veroorzaakt door
informatiefouten van hulppersonen of gebruikte zaken.71 Voor hulppersonen bestaat
een risico-aansprakelijkheid voor het ziekenhuis zowel voor binnencontractuele (art.
6.76) als buitencontractuele relaties (art. 6:170-171). Voor zaken bestaat een
schuldaansprakelijkheid voor het ziekenhuis voor zowel binnencontractuele relaties
(6:77) en buitencontractuele relaties (6:173). Wanneer de regels voor productenaansprakelijkheid van toepassing zijn (art. 6:185 e.v.), is sprake van risico-aansprake74
lijkheid voor de producent van het product.

C.J.J.M. Stolker, a w. 1995, p. 115.
73 Hulppersonen zijn bijvoorbeeld specialisten in opleiding, arts-assistenten, waarnemers, verpleegkundigen, laboranten, maar ook de arts of specialist die in loondienst is van een ziekenhuis.
74 Het Nederlandse recht maakt in art. 3:1 BW onderscheid tussen zaken en vermogensrechten. In EGverband wordt daarentegen onderscheiden in producten en diensten. Zie R.J.J. Westerdijk, a. w. 1995,
p. 186 e.v. Westerdijk komt in zon bock tot de conclusie - mede aan de hand van de algemene
opvatting in de literatuur en jurisprudentie - dat software als een zaak (en niet als vermogensrecht) kan
worden beschouwd en tevens als product. Zie ook § 8.2.3 in dit bock
72
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Concluderend kan derhalve worden gesteld dat de bestaande aansprakelijkheidsregels in het BW in bepaalde omstandigheden risico-aansprakelijkheid toekennen voor
informatiefouten, te weten aan ziekenhuizen en hulpverleners voor schade veroorzaakt door hulppersonen in en buiten contract alsmede aan de producenten van
gebrekkige producten. Door het bestaan van deze vormen van risico-aansprakelijkheid biedt het huidige BW in bepaalde omstandigheden een betere privacybescherming voor patienten in het kader van een behandelingsovereenkomst dan de EUprivacyrichtlijn (en de WBP). Op basis van art. 23, tweede lid, EU-privacyrichtlijn
kan de voor de verwerking verantwoordelijke immers geheel of gedeeltelijk worden
ontheven van diens aansprakelijkheid, indien hij bewijst dat de schade hem niet kan
worden toegerekend. Wegens de ontstane ondoorzichtige (rechts) verhoudingen
binnen grote instellingen, zoals ziekenhuizen, is in het BW de regel van de centrale
aansprakelijkheid van de instelling opgenomen.75 Hierdoor is het de patient die
schade lijdt eenvoudiger gemaakt om de weg naar schadevergoeding te vinden.

8.4 Bescherming van de medische informationele privacy in het BW?
8.4.1 Wenselijkheid van privacy in het BW

Het bestaan van de WPR, inclusief de geleedheid van de normstelling, naast een
WGBO, of beter: het BW, levert op diverse punten onduidelijkheden op ten aanzien
van de vraag wat feitelijk geldt met het oog op de bescherming van de informationele privacy van patienten. Bovendien, zo is gebleken, is de WPR een wet die te zeer
van technologie-afhankelijke concepten uitgaat, terwijl het BW inzake de geneeskundige-behandelingsovereenkomst een regeling bevat omtrent de rechtspositie van
patienten in het algemeen. Het is derhalve niet vreemd dat onduidelijkheden, met
rechtsonzekerheden tot gevolg, daaruit voortvloeien.
Nu de rechtspositie van patienten in het BW is neergelegd en er onder meer voor is
76
gepleit om de bescherming van de informationele privacy via het BW te regelen,
wil ik in deze paragraaf nagaan welke maatregelen nodig zijn om een zelfstandige
regeling van de medische informationele privacy te bewerkstelligen via het BW. De
mogelijkheid daartoe volgt onder meer uit overweging 23 van de EU-privacyrichtlijn. Daarin wordt het aan de lid-staten zelf overgelaten of die de bescherming van de
informationele privacy willen waarborgen in een algemene wet ofwel in wetten voor
bepaalde sectoren.

75 H.J.J. Leenen, a.w. 1994, p. 160.
76 Vgl. J. Berkvens, Van normen en waarden Computerrecht 1993, nr. 6, pp. 230-237; J.M.A. Berkvens,
De WPR revisited, in: V.A. de Pous (red.) Terug naar normen en waarden. Een publicatie van de
afdeling Computerrecht van het Nederlands (knootschap voor Informatica. Amsterdam 1994, pp. 2332; R.E. van Esch, J.M.A. Berkvens, Het Burgerlijk Wetboek als Wet persoonsregistraties. Computerrecht 1994, nr. 3, pp. 93-101 en J.E.J. Prins e.a., a.w.

1995, pp. 57-59. Wellicht is het mogelijk dat

bescherming van de informationele privacy ook op andere plaatsen in het BW kan worden geboden,
bijvoorbeeld als uitvloeisel van reeds bestaande contractuele relaties zoals in de sfeer van koopovereenkomsten, verzekeringsovereenkomsten, arbeidsovereenkornsten, huurovereenkomsten, etc. Op deze
vraag zal hier echter niet verder worden ingegaan.
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Ik zal hierna eerst de vraag behandelen in hoeverre de algemene bepalingen uit het
BW van betekenis kunnen zijn voor de bescherming van de informationele privacy.
Daartoe zal ik inhoudelijke argumenten zoeken die daarvoor kunnen pleiten en zal ik
tevens een blik werpen op de parlementaire geschiedenis van het BW, met name van
boek 7, waarin mijns inziens evenzeer argumenten zijn te vinden om de medische
informationele privacy via het BW te regelen. Alhoewel zeker tegenargumenten
daartegen kunnen worden opgeworpen, zal ik aantonen dat die niet opwegen tegen
de voordelen. Vervolgens zal ik aangeven in hoeverre het BW met het oog op de
algemene privacybeginselen moet worden aangepast om als zelfstandige regeling
inzake de bescherming van de informationele privacy van patienten te kunnen
voldoen aan de bepalingen van de EU-privacyrichtlijn op dit punt.
8.4.2 Privacybescherming via het BW

8.4.2.1 Inhoudelijke argumenten
Berkvens is naar ik meen 66n van de vurigste pleitbezorgers van regulering van de
informationele privacy in het Burgerlijk Wetboek. Reeds in 1983 trok hij de wenselijkheid van het toenmalige ontwerp van Wet op de persoonsregistraties sterk in
twijfel. Hij was toen ook al van mening dat een afdoende bescherming van de
persoonlijke levenssfeer mogelijk was via de geldende regels van het BW. Zijn
standpunt leidde toentertijd tot een polemiek met Holvast en Sentrop die pleitten
voor een wettelijke regeling in plaats van deregulering.77 Meer recent, samen met
Van Esch, bevestigde Berkvens zijn standpunt nog eens, nu met het oog op de
evaluatie van de WPR.78

Regulering van de informationele privacy in het BW wordt door Van Esch en
Berkvens zowel op grond van zakenrechtelijke als verbintenisrechtelijke argumenten
verdedigd. De verbintenisrechtelijke argumenten kwamen hierboven (§ 8.2.8) reeds
ter sprake. Zoals blijkt uit de in hoofdstuk 5 van dit boek genoemde jurisprudentie, is
door de rechtspraak ten aanzien van medische persoonsgegevens reeds een uitgekristalliseerd privacyrecht ontwikkeld op basis van het verbintenissenrecht.79 Met name
het recht op inzage in de eigen medische persoonsgegevens werd in deze rechterlijke
uitspraken mede gebaseerd op de goede trouw welke is vereist bij de uitvoering van
de overeenkomst, dan wel, bij afwezigheid van een overeenkomst, op het leerstuk
van de onrechtmatige daad. Sommige van deze uitspraken dateren al van v66r de
inwerkingtreding van de WGBO of zelfs van v66r de WPR. In het verleden is
derhalve reeds gebleken dat de bescherming van de medische informationele privacy
aansluiting kan vinden bij de algemene ruimte die het BW biedt. Deze constatering

77 Vgl. J.M.A. Berkvens, Privacy-wetgeving: dereguleren of niet? Informatie 1983/4, pp 42-45; J
Holvast, J.W. Sentrop, Privacy-bescherming: wettelijk regelen, niet dereguleren. Informatie 1983/9,
pp. 67-71 met repliek van J.M.A. Berkvens: Mainframe of niet. De lijdensweg van een omnibus
Informatte 1983/9, pp. 71-73.
78 R.E. van Esch, J.M.A. Berkvens, a.w. 1994.
79 Zie met name de jurisprudentic vermeld bij de artikelen 11,29 en 30 WPR
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betekent mijns inziens een extra argument voor regulering van de medische informationele privacy in het BW.
Vanuit een zakenrechtelijke benadering stellen Van Esch en Berkvens dat persoonsgegevens doorgaans op een gegevensdrager, zoals een tape of disk, zullen zijn
vastgelegd. Deze gegevensdrager kan vervolgens als een mak in de zin van art. 3:2
BW worden beschouwd. Zo'n zaak zal in het algemeen aan iemand in eigendom
toebehoren (art. 5:1 BW). De bevoegdheid om over een dergelijke zaak te kunnen
beschikken wordt evenwel beperkt door bestaande rechten van anderen, de wet of de
regels van ongeschreven recht. Onder rechten van anderen valt bijvoorbeeld het
recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Wettelijke beperkingen zijn
bijvoorbeeld te vinden in de WPR die het gebruik van persoonsgegevens onder
andere relateert aan het doel van de persoonsregistratie waarin zij zijn opgenomen
(art. 6 WPR).80 Ook de wettelijke bepalingen inzake de overeenkomst tot geneeskundige behandeling kunnen als zodanig worden beschouwd. In het ongeschreven recht
zijn vervolgens de zorgvuldigheidsnormen te vinden die men in het maatschappelijk
verkeer ten opzichte van een anders persoon of goed in acht dient te nemen.
Naast deze beperkingen in het gebruik van een gegevensdrager met persoonsgegevens, bieden andere bepalingen uit boek 3 van het BW (het vermogensrecht in het
algemeen) bescherming tegen inbreuken op de informationele privacy door de
overdracht van de eigendom van de gegevensdrager te beperken. Zo is op grond van
art. 3:83 de eigendom van de gegevensdrager met persoonsgegevens overdraagbaar,
tenzij de wet zich tegen een dergelijke overdracht verzet. Hoewel er geen wettelijke
bepaling bestaat die de overdracht van de eigendom van een gegevensdrager als
zodanig verbiedt, stellen de WPR en de bepalingen inzake de geneeskundigebehandelingsovereenkomst wel beperkingen aan het gevolg van een dergelijke
overdracht: de verstrekking van persoonsgegevens aan een derde. Het is volgens Van
Esch en Berkvens weliswaar niet duidelijk of deze wettelijke bepalingen de overdraagbaarheid van de eigendom van een gegevensdrager met persoonsgegevens
uitsluit, maar zij achten een bevestigende beantwoording van die vraag verdedigbaar
gelet op de woorden: "het zich verzetten tegen" in art. 3:83 BW.
Andere wettelijke bepalingen die zij noemen, welke de overdraagbaarheid van
gegevensdragers met persoonsgegevens kunnen beperken of uitsluiten, zijn art. 3:13,
3:40 en 3:84 BW. In art. 3:13 wordt bepaald dat degene aan wie een bevoegdheid
toekomt, haar niet kan inroepen, voor zover hij haar misbruikt. Van misbruik van

bevoegdheid is sprake wanneer door de overdracht van een gegevensdrager met
persoonsgegevens de belangen van degene, wiens gegevens op de drager zijn
opgeslagen, worden geschaad. Een belangenafweging zal in zo'n geval, aldus Van
Esch en Berkvens, ongetwijfeld in het voordeel van de geregistreerde uitpakken.
Daarnaast bepaalt art. 3:40 dat een rechtshandeling die door inhoud of strekking in
strijd is met de goede zeden of de openbare orde nietig is. De overdracht van

80 Het komt wellicht inconsequent over dat Van Esch en Berkvens op sommige plaatsen in hun bijdrage
zich beroepen op de normen van de WPR, zoals in dit geval, terwijl zij juist trachten aan te tonen dat
privacybescherming zonder die WPR-bepalingen mogelijk is. Vermoedelijk hebben zij slechts willen
toelichten hoe enkele elementen uit het Verdrag van Straatsburg in de WPR gestalte hebben gekregen
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persoonsgegevens in strijd met art. 11 WPR is een rechtshandeling die strekt tot het
verrichten van een bij wet verboden handeling en is aldus in strijd met de openbare
orde. Bovendien is volgens Van Esch en Berkvens verdedigbaar dat een dergelijke
overdracht in strijd is met de goede zeden, bijvoorbeeld wanneer de overdracht van

gevoelige (medische) persoonsgegevens wordt beoogd.
Tenslotte wijzen Van Esch en Berkvens op de mogelijkheid van collisie tussen de
contractsvrijheid en het grondrecht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.
Daarop is art. 3:84 BW van invioed. Dat artikel eist voor een geldige overdracht van
een goed een levering krachtens geldige titel, verricht door hem die bevoegd is over
het goed te beschikken. In dat licht kan een overeenkomst die strekt tot de overdracht
van een gegevensdrager met persoonsgegevens nietig zijn wegens strijd met het
grondrecht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. De overdracht zelf is
dan ook ongeldig. Bescherming van de verkrijgende derde te goeder trouw (art. 3: 86
BW) zal in veel gevallen niet opgaan, aangezien men zich kan afvragen of die derde
in zo'n geval wel te goeder trouw kan zijn.
In hun conclusie stellen Van Esch en Berkvens dat het Burgerlijk Wetboek, met
name de open rechtsnormen zoals neergelegd in de artt. 3:13, 3:40 en 6:162 BW
alsmede het overeenkomstenrecht, een adequaat instrumentarium vormt voor de
bescherming van de inf'ormationele privacy. Zij zijn in hun interessante bijdrage aan
de discussie echter nauwelijks ingegaan op de parlementaire geschiedenis van het
BW. Omdat we ons kunnen afvragen in hoeverre het op grond daarvan in de rede ligt
om de informationele privacy al dan niet in het BW te regelen, wil ik hieronder, zij
het kort, de parlementaire geschiedenis van (boek 7 van) het BW aan de orde stellen.
Zoals zal blijken zijn mijns inziens ook daaraan argumenten te ontlenen voor
regulering van de medische informationele privacy via het BW.

8.4.2.2 Parlementaire geschiedenis boek 7 BW
Voor de beantwoording van de vraag of het wenselijk en mogelijk is om de medische
informationele privacy in het BW te regelen lijkt mij een korte terugblik op de
parlementaire geschiedenis van het nieuwe BW nuttig. Aan de hand daarvan zal ik
hieronder trachten aan te geven in hoeverre de informationele privacy in de rechtsverhouding tussen patienten enerzijds en artsen of hulpverleners anderzijds bij
voorkeur via een stelsel van privaatrechtelijke rechtsregels kan worden geregeld.
Daarbij wordt vooral gekeken vanuit de situatie dat er een overeenkomst tot geneeskundige behandeling bestaat, zoals veelal het geval zal zijn wanneer curatieve zorg
wordt verleend. Het zijn immers met name die situaties die in Afdeling 5 van Titel 7
van Boek 7 BW worden geregeld. Niettemin zijn de bepalingen daarvan via art.
7:464 BW van overeenkomstige toepassing in gevallen waarin de vrijwilligheid tot
het ondergaan van een medische behandeling geheel of ten dele ontbreekt (bijv. bij
het bewusteloze verkeersslachtoffer: dan is sprake van zaakwaarneming maar zijn de
bepalingen inzake de geneeskundige-behandelingsovereenkomst van toepassing, of
bij aanstellingskeuringen of verzekeringskeuringen: art. 7:464 jo. 7:446, vijfde lid).
Aan de hand van de parlementaire geschiedenis van het nieuwe BW zal ik hier met
name op de volgende vragen ingaan: Waarom is gekozen voor integratie van BW en
WvK in 6dn wetboek? Waarom zijn de bijzondere overeenkomsten opgenomen in
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Boek 7? Waarom is de overeenkomst inzake de geneeskundige behandeling opgenomen in Boek 7?

Volgens de toelichting van prof. Meijers - aan wie in 1947 de opdracht werd
verleend tot het ontwerpen van een nieuw burgerlijk wetboek - op de totstandkoming van een nieuw BW werden als voordelen van een wetboek aangemerkt:
eenvoud van het recht, overzichtelijkheid van het recht en rechtszekerheid. De
eenvoud van het recht lijkt in het nieuwe BW gestalte te hebben gekregen in de
integratie van het BW met het WvK, nadat de scheiding tussen beide wetboeken niet
langer van betekenis werd geacht. Aldus is het burgerlijk recht en het handelsrecht
thans in 6dn wetboek (het BW) ondergebracht. In het BW zijn voorts diverse
onderwerpen van het burgerlijk recht samengevoegd, zoals de rechten van de
scheppende mens, en de coOperatieve vereniging. Hiermee werd beoogd de overzichtelijkheid van het recht te bevorderen, dat als 6dn der doeleinden gold van het
codificatievoorschrift van art. 157 Gw (oud).81 Bij de behandeling van de Regeringsnota over het nieuwe BW in de Tweede Kamer werd bovendien aangevoerd dat
aldus onderlinge tegenstrijdigheden in bestaande wettelijke regelingen daarmee
konden worden weggenomen. 82
In haar Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer over de nota stelde de
regering dat door de rechtspraak weliswaar de wettekst in de loop der jaren veelal
dusdanig is uitgelegd dat bij gelijkblijvende bewoordingen het recht toch is gemoderniseerd, maar dat daarin geen argument mag worden gezien om de herziening van
het burgerlijk recht in het algemeen achterwege te laten. Rechtspraak is immers, ook
indien zij algemene uitspraken bevat, per definitie casu'fstisch van aard, terwijl
justitiabelen juist duidelijke richtsnoeren zouden behoeven, aldus de regering. Het
recht moet in haar ogen dan ook zoveel mogelijk tevoren, voordat een geschil
ontstaat, kenbaar zijn. De onzekerheid van de uitkomst van een proces doet partijen
in veel gevallen ervoor terugdeinzen het hun toekomende recht bij de rechter te
zoeken.

In verband met de privaatrechtelijke en publiekrechtelijke aspecten van privacybescherming zij in dit licht gewezen op het volgende. Door de Tweede Kamer werd
voorgesteld om wetten met betrekking tot onderdelen van het burgerlijk recht maar
met een sterk publiekrechtelijke inslag buiten het nieuwe BW te laten. Als voorbeelden werden in dit verband genoemd: de Faillissementswet, de Wet op de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de Wet op het algemeen verbindend en onverbindend
verklaren van collectieve arbeidsovereenkomsten. De regering was het eens met de
opvatting dat van deze wetten in ieder geval de Faillissementswet buiten het nieuwe
BW moest blijven. Voor het overige wenste de regering blijkens de Memorie van
Antwoord vooralsnog geen definitief standpunt hieromtrent in te nemen. Als
voornaamste redenen gaf de regering daarvoor: (1) dat er verschillen van mening

81 C.J. van Zeben (in overleg met W.G. Belinfante en O.W. van Ewijk), Parlementaire geschiedenis van
het nieuwe Burgerlijk Wetboek. Algemeen deel. Voorgeschiedenis en algemene inleiding. DeventerAntwerpen: Kluwer 1961, pp 8-9.
82 C.J. van Zeben, Algemeen deel, p 14.
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mogelijk zijn over de vraag of een bepaald onderdeel wel of niet een sterk publiekrechtelijke inslag heeft, (2) dat het (oude) BW ook reeds onderdelen met een
publiekrechtelijk karakter bevatte en (3) dat de onderlinge samenhang van een
privaatrechtelijke regeling met publiekrechtelijke eigenschappen te zeer kan worden
verstoord wanneer die wettelijke regeling een te grote splitsing ondergaat. Omtrent
dat laatste merkte de regering tijdens het mondelinge overleg van de minister van
Justitie met de vaste Commissie voor Privaat- en Strafrecht uit de Tweede Kamer
over de regeringsnota op dat sommige deskundigen het voortbestaan van afzonderlijke wettelijke regelingen buiten een algemeen wetboek verdedigden. Zou dit standpunt worden gevolgd, aldus de regering, dan zouden bijvoorbeeld ook het kinderrecht, het pachtrecht, het bouwrecht, het recht van de cooperatieve vereniging en het
arbeidsrecht in afzonderlijke wetten blijven of worden geregeld. "Men ziet dan alle
regelingen, die men zel f moet toepassen, dus zowel die van burgerrechtelijke aard als
die, welke meer op het terrein van het administratief recht of het strafrecht liggen, als
66n geheel en men wil de eenheid daarvan bewaren zonder voldoende oog te hebben
voor de eenheid en overzichtelijkheid van het gehele burgerlijk recht. i,83
Hierin ligt mijns inziens tevens een belangrijk rechtshistorisch argument besloten
voor de opneming van privacybepalingen in het BW, althans voorzover de privacy
direct (geneeskundige behandeling) of indirect (zaakwaarneming, arbeidsovereenkomst, verzekeringsovereenkomst) verband houdt met bestaande overeenkomsten en
daarmee tegen een algemene publiekrechtelijke privacywet. Naar mijn mening dient
het primaat in deze bij het privaatrecht te liggen, omdat de privacyrechten en verplichtingen voortvloeien uit het bestaan van een overeenkomst, in casu dan tot
geneeskundige behandeling. Ook voor meer specifieke toepassingsgebieden kan het
volgens mij in veel gevallen voor de hand liggen om privacybepalingen in het BW
op te nemen, maar dan bijvoorbeeld in Boek 7, de Titels 1 (koop en ruil), 7A (de
reisovereenkomst), 9 (bewaarneming) en 14 (borgtocht) of in Boek 7A, de Titels 5A

(koop en verkoop of afbetaling), 7 (huur en verhuur), 7A (de arbeidsovereenkomst),
9 (maatschap), 11 (schenkingen), 13 (bruiklening), 14 (verbruiklening), 15 (gevestigde of altijddurende renten) en 16 (kans-overeenkomsten).
Overigens lijkt de algemene drang naar afzonderlijke regelingen volgens de regering
destijds te zijn gelegen in de sterke vermenging van publiek- en privaatrecht. Van
een zodanige osmose is ook thans nog steeds sprake. De huidige vervaging van de
grenzen tussen de publieke sector en de marktsector is daar mijns inziens een
duidelijke exponent van. De regering deed voorts een praktische suggestie om het
overzicht voor de praktijkjurist te bewaren door te wijzen op de mogelijkheid van de
uitgave van wetsedities die verschillende regelingen per onderwerp bij elkaar
bevatten.84

83 C.J. van Zeben, Algemeen deel, p. 31.
84 C.J. van Zeben, Algemeen deel, p. 31.
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Over de vraag waarom bijzondere overeenkomsten in Boek 7 BW zijn opgenomen
kan het volgende uit de parlementaire geschiedenis worden afgeleid.ss Ons recht kent
een open systeem van verbintenissen of open contractensysteem. Dit houdt in dat
partijen binnen de grenzen getrokken door de wettelijke bepalingen van dwingend
recht, de goede zeden en de openbare orde, vrij zijn om de inhoud en daarmee de
rechtsgevolgen van hun overeenkomst naar eigen goeddunken te bepalen. De
bepalingen van Boek 6 BW inzake verbintenissen en die van Boek 3, Titel 2, inzake
rechtshandelingen zijn daarop mede van toepassing. De wetgever achtte het om twee
redenen echter wenselijk om voor een aantal overeenkomsttypen bijzondere voorschriften in Boek 7 te geven (het BW noemt deze overeenkomsttypen: "bijzondere
overeenkomsten").
De eerste reden is dat partijen die een overeenkomst sluiten van een alledaags type,
zoals koop of geldlening (of geneeskundige behandeling, SN) de rechtsgevolgen
daarvan slechts in hoofdlijnen voor ogen plegen te hebben. Als gevolg daarvan
kunnen bij de uitvoering tal van vragen rijzen. Met het oog daarop bepaalt art. 6:248
BW weliswaar dat een overeenkomst ook rechtsgevolgen heeft die naar de aard van
de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte ofde eisen van redelijkheid en billijkheid
daaruit voortvloeien, maar zo'n algemene verwijzing biedt veelal weinig houvast
voor de praktijk. Om die reden achtte de wetgever het verstandig om reeds in de wet
duidelijker richtlijnen te geven voor veel voorkomende vragen. Boek 7 bevat dan
ook een groot aantal bepalingen die het in art. 6:248 BW neergelegde algemene
beginsel nader uitwerken. Deze bepalingen dienen als aanvulling op het overeengekomene en zijn van regelend recht.
De tweede reden is van een andere aard. Het algemeen belang eist, aldus de wetgever, dat in bepaalde opzichten grenzen worden gesteld aan de vrijheid van partijen
om hun onderlinge verhouding te regelen zoals dat hen goeddunkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de arbeidsovereenkomst en de huurovereenkomst en naar mijn idee ook
voor de geneeskundige-behandelingsovereenkomst. Vaak is daarbij sprake van
ongelijke verhoudingen tussen de contractsluitende partijen. Door voor dergelijke
bijzondere overeenkomsten dwingendrechtelijke bepalingen voor te schrijven, kan
de wetgever de vrijheid (lees: ongelijkheid of macht) van partijen inperken.
Volgens prof. Meijers zijn er zeer veel contractstypen die voor een bijzondere
wettelijke regeling in aanmerking kunnen komen.86 Om te voorkomen dat Boek 7
onevenredig omvangrijk zou worden is gekozen voor een beperking tot die bijzondere overeenkomsten die in de praktijk veel voorkomen (in die zin zijn de 'bijzondere
overeenkomsten' van Boek 7 dus niet zo bijzondeO en ten aanzien waarvan bovendien een duidelijke behoefte bestaat aan regels die bij zwijgen van de overeenkomst
zullen gelden, hetzij aan dwingendrechtelijke wetsbepalingen of aan vorm- of
bewijsvoorschriften. Blijkens de opneming van de overeenkomst tot geneeskundige
behandeling in Boek 7 (Titel 7, Afdeling 5) gelden deze overwegingen derhalve ook

85 C.1. van Zeben (red.), Pariementaire geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek. Invoering
boeken 3, 5 en 6. Boek 7: Bijzondere overeenkomsten. Titels 1,7,9 en 14. Deventer: Kiuwer 199\, p
3; C.J. van Zeben e.a, Compendium B#zondere overeenkomsten. Deventer: Kluwer 1995, pp. 1-3

&6 C.J. van Zeben, Parl. Gesch. Boek 7 (Inv. 3,5 en 6), p. 4.
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ten aanzien van dergelijke overeenkomsten. Die bepalingen zijn van eenzijdig
dwingend recht (art. 7:468) en bevatten tevens enkele privacybepalingen.
De derde hiervoor aan de orde gestelde vraag luidt: Waarom de overeenkomst
inzake geneeskundige behandeling in Boek 7 BW is geregeld. Zoals we reeds zagen
in hoofdstuk 6 van dit boek, heeft de wetgever ervoor gekozen wetgeving te ontwikkelen ter versterking van de rechtspositie van patienten en clienten als gebruikers van
zorgvoorzieningen. De materiele rechtspositie van patienten en clienten is vooral
versterkt door de inwerkingtreding van de bepalingen betreffende de overeenkomst
inzake geneeskundige behandeling (WGBO) op 1 april 1995. Bij de versterking van

die rechtspositie had de regering vooral op het oog: de overzichtelgkheid van
bestaande rechten en plichten, de bruikbaarheid doordat de wettelijke bepalingen
zoveel mogelijk in concrete gevallen kunnen worden toegepast en afdwingbaarheid
door voldoende procedurele en materiele waarborgen op te nemen zodat de patient
zijn rechtspositie ook daadwerkelijk kan effectueren.

Uit

de keuze voor de versterking van de rechtspositie van patienten in verband met
veel voorkomende behandelingsovereenkomsten via het BW, leid ik af dat het
zwaartepunt daarvan is komen te liggen op de privaatrechtelijke rechtsbescherming.
De rechtsverhouding tussen patienten en clienten enerzijds en artsen of hulpverleners
anderzijds is in de praktijk veelal een privaatrechtelijke. In de meeste gevallen zal er
een behandelingsovereenkomst aan ten grondslag liggen. Voor andere gevallen,
zoals in keuringssituaties, zijn de bepalingen inzake de geneeskundige-behandelingsovereenkomst van overeenkomstige toepassing verklaard (zie boven).
Het BW kent naast verbintenissen die voortvloeien uit overeenkomsten (Boek 6,
Titel 5) ook verbintenissen die voortvloeien uit een onrechtmatige daad (Boek 6,
Titel 3) en uit de volgende andere bronnen: zaakwaarneming, onverschuldigde
betaling en ongerechtvaardigde verrijking (Boek 6, Titel 4). In alle gevallen zijn
partijen verplicht zich jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van
redelijkheid en billijkheid (art. 6:2). Volgens Van Esch en Berkvenss' kan de
redelijkheid en billijkheid met zich meebrengen dat persoonsgegevens niet aan een
ander mogen worden overgedragen, ook al is sprake van een overeenkomst daartoe,
omdat dit strijdig kan zon met art. 10 Gw. Als mogelijk gevolg daarvan kan gesproken worden van misbruik van bevoegdheid (art. 3: 13 BW) o f van een levering
zonder geldige titel (art. 3:84 BW). Ook in buiten-contractuele relaties speelt de
redelijkheid en billijkheid een rot in verband met de vaststelling van de aanwezigheid van een onrechtmatige daad. In de literatuur en in de rechtspraak is algemeen
erkend dat een inbreuk op het recht op informationele privacy een onrechtmatige
88
daad kan opleveren.

R.E. van Esch, J.M.A. Berkvens, a. w. 1994, pp. 95-96.
88 Vgl. R.E. van Esch, J.M.A. Berkvens, a.w. 1994, p. 98. Zie ook L.F.M. Verhey, Horizontale werking
van gronarechten, in het bi/zonder van het recht opprivacy. Zwolle 1992, i.h.b. pp. 289-290. Verhey
concludeert daarin dat de door hem besproken jurisprudentie inzake het recht op privacy meestal
uitspraken in kort geding betreffen over de vraag in hoeverre sprake is van een onrechtmatige daad in
de zin van art. 6:162 of 1401 (oud) BW. De rechter blijkt over veel interpretatieruimte te beschikken
87
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Het vereiste van art. 6:2 BW is evenwel dusdanig algemeen van aard dat nadere
invulling wenselijk is met het oog op het beginsel van rechtszekerheid. De regels
inzake de geneeskundige-behandelingsovereenkomst vervullen deze functie in Boek
7. Eenvoud en overzichtelijkheid van de regels voor de medische informationele
privacy is te realiseren wanneer de privacyregels uit het BW en de WPR, met name
die welke ook op medische persoonsgegevens betrekking hebben, worden geintegreerd in het BW (zoals ook het BW en WvK destijds in het BW zijn geYntegreerd).
Hierboven concludeerde ik dat het zwaartepunt van de rechtsbescherming voor
patienten door de inwerkingtreding van de WGBO in het privaatrecht is gelegd. De
bescherming van de informationele privacy hoort daar mijns inziens ook bij.

Uit deze korte terugblik op de parlementaire geschiedenis kan worden vastgesteld
dat het nieuwe BW is ontworpen vanuit een streven naar eenvoud, overzichtelijkheid
en rechtszekerheid. Het oude handelsrecht uit het WvK is daarmee geintegreerd in
het BW. Het streven naar eenvoud en overzichtelijkheid bracht de wetgever tot het
standpunt dat zoveel mogelijk de eenheid van het burgerlijk recht bewaard zou
moeten blijven en veel minder gestreefd zou moeten worden naar afzonderlijke
wettelijke regelingen. Dit standpunt lijkt mijns inziens overeen te stemmen met de
gedachte om de medische informationele privacy zoveel mogelijk via het BW te
regelen, althans voor zover daarbij sprake is van een geneeskundige-behandelingsovereenkomst. In Boek 7 BW zijn bepalingen opgenomen die van toepassing zijn op
bijzondere overeenkomsten. Het gaat daarbij om overeenkomsten van een alledaags
type, waarvan de rechtsgevolgen vaak niet door partijen worden gerealiseerd, en ten
aanzien waarvan het algemeen belang vereist dat de ongelijkwaardige verhoudingen
tussen partijen zoveel mogelijk worden beperkt. De overeenkomst inzake de geneeskundige behandeling is als zodanig geregeld in Titel 7, Afdeling 5. De wetgever
heeft daarmee gekozen voor een in beginsel privaatrechtelijke rechtsbescherming

van patienten en clienten. Die rechtsbescherming heeft ook betrekking op de
bescherming van de informationele privacy van patienten en clienten in de gezondheidszorg. Met het oog op de eenvoud en overzichtelijkheid van het recht, de
rechtszekerheid, alsmede vanuit een keuze voor het primaat van een privaatrechtelij-

ke rechtsbescherming komt het mij voor dat de bepalingen ter zake van de
geneeskundige-behandelingsovereenkomst zodanig moeten worden aangevuld dat de
volledige privacybescherming in verband met medische persoonsgegevens daarin is
te vinden en niet langer verspreid voorkomt in het BW en de WPR (of WBP). Dit
laat in mijn ogen evenwel onverlet de mogelijkheid van het bestaan van een algemene privacywet, waarin de algemene privacybeginselen verankerd liggen en waarin
bijvoorbeeld ook de taak en functie van de Registratiekamer kan worden omschreven. Deze algemene beginselen zijn dan aldus nader uitgewerkt in het BW voor adn
van de veel voorkomende overeenkomsttypen: die tot geneeskundige behandeling.

wanneer de bescherming van de privacy wordt gezocht door interpretatie van privaatrechtelijke
begrippen als de 'goede trouw', 'redelijkheid en billijkheid', 'misbruik van recht', 'goede zeden' of

'goed werkgeverschap'.
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8.4.2.3 Tegenargumenten
Alvorens op basis van het bovenstaande te concluderen dat er uitsluitend argumenten
v66r regulering van de medische informationele privacy via het BW zouden zijn, wil
ik op deze plaats ook ingaan op mogelijke tegenargumenten. Deze kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de hogere proceskosten in burgerlijke zaken89 en op de
ongunstige bewijsrechtelijke positie die de patient zal hebben wanneer die op grond
van een onrechtmatige daad een actie instelt. Hieronder zal ik enkele mijns inziens
meer fundamentele aspecten noemen.
Het streven naar eenvoud, overzichtelijkheid en rechtszekerheid heeft, zoals hiervoor
is aangegeven, geleid tot integratie van het BW met het WvK. Dezelfde argumenten:
eenvoud, overzichtelijkheid en rechtszekerheid kunnen worden gehanteerd voor een
of andere vorm van integratie van het BW met de WPR. Daartegen kan echter

worden aangevoerd dat een vergelijking van het WvK met de WPR een vergelijking
van ongelijke grootheden is. Wat voor een integratie van BW met WvK geldt hoeft
immers niet vanzelfsprekend ook van toepassing te zijn voor integratie met de WPR.
De eenvoud, overzichtelijkheid en rechtszekerheid van de privacywetgeving kan
juist meer gebaat zijn bij een algemene privacywet zoals de WPR. De samenhang in
de privacywetgeving zou wel eens kunnen verdwijnen wanneer in plaats van een
algemene wet allerlei andere wetten zouden worden aangepast.
Voorts, zo kan worden tegengeworpen, is het riskant de bescherming van medische
persoonsgegevens in verband met de medische informationele privacy als het ware te
extrapoleren naar het gebruik van medische persoonsgegevens in het algemeen.90 De
medische informationele privacy mag als zodanig dan een bijzondere vorm van
informationele privacy zijn, de reikwijdte ervan is tegelijkertijd zelf afhankelijk van
de context waarbinnen wordt gesproken over het gebruik van medische persoonsgegevens. In dit boek is dat met name de curatieve geneeskunde (zie hoofdstuk 1).
Medische persoonsgegevens worden weliswaar vaak gebruikt in het kader van een

geneeskundige-behandelingsovereenkomst, maar misschien wel even zo vaak
daarbuiten. In wezen is daarvan bijvoorbeeld sprake bij keuringen in verband met
sociale verzekeringen, Arbo-wetgeving en aanstellingskeuringen. De WGBO is, zij
het wellicht via een gekunstelde constructie" ook van toepassing op medische
handelingen die worden verricht zonder dat sprake is van een behandelingsovereenkomst.
Tenslotte kan op de publiekrechtelijke aard van privacybescherming worden
gewezen als argument tegen opneming daarvan in het BW. De aard en oorsprong van
privacybescherming als grondrecht zou overwegend publiekrechtelijk zijn. Zo wordt
in het algemeen tot aan de grondwetsherziening van 1983 het waarborgen van

89 Vgl. C.C.W. Lange, De toegang tot de rechter in het geding. NJB 1996, afl. 26 (28 juni 1996), pp.
1009-1016.
90 Dit geldt te meer voor het extrapoleren van medische persoonsgegevens naar gevoelige persoonsgegevens in het algemeen.
91 H.J.J. Leenen, Kader en reikwijdte van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, in: J.
Legemaate (red.), De WGBO: van tekst naar toepassing. Houten/Diegem 1995, p. 8, noemt de

constructie van de schakelbepaling in art. 7:464 BW een gekunstelde.
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vrijheid en gelijkheid van burgers tegenover de overheid als belangrijkste functie van
grondrechten beschouwd.92 Sindsdien heeft dit accent evenwel aan betekenis
verloren, mede doordat bij de grondwetsherziening van 1983 de horizontale werking
van grondrechten als mogelijkheid is aanvaard. Verticale verhoudingen tussen burger
en overheid komen echter nog steeds in grote mate voor. Zodra een centrale of semioverheidsinstantie gebruik maakt van (medische) persoonsgegevens of deze verzamelt zijn bestuursrechtelijke verhoudingen in het spel. Er kan dan eerder sprake

zijn van een zekere drang of zelfs dwang tot het ondergaan van medische handelingen, waarbij bovendien belangen van anderen dan de patient (bijvoorbeeld de
overheid) een rol kunnen spelen. Mensen kunnen derhalve ook buiten een normale
behandelingssituatie op verschillende manieren te maken krijgen met het handelen
van artsen.w Via de zojuist gekunsteld genoemde constructie van art. 7:464 BW zijn
de regels ter bescherming van de rechtspositie van patienten alsdan van overeenkomstige toepassing, voorzover de aard van de rechtsbetrekking zich daar niet tegen
verzet. Dat geldt bijvoorbeeld bij de uitvoering van wettelijke regelingen zoals
sociale verzekeringswetgeving en wetgeving inzake besmettelijke ziekten, in de
bedrijfsgezondheidszorg, bij medische keuringen, bij behandeling van gedetineerden, ter beschikking gestelden en gedwongen opgenomen psychiatrische patienten.

In de meeste van deze situaties zal de aard van de rechtsbetrekking er een van
onvrijwilligheid zijn.
8.4.2.4 Voorlopig standpunt
Na afweging van de in deze paragraaf opgenomen argumenten die kunnen pleiten
voor en tegen regulering van de medische informationele privacybescherming in het
BW, luidt mijn voorlopige conclusie (een definitieve conclusie volgt aan het eind
van dit hoofdstuk) dat de medische informationele privacy in de context van de
overeenkomst tot geneeskundige behandeling in het BW thuis hoort. Naar mijn idee
hebben Van Esch en Berkvens voldoende duidelijk aangegeven dat het BW een
toereikend instrumentarium biedt voor privacybescherming.
Daarnaast ben ik van mening dat ook in de parlementaire geschiedenis van Boek 7
BW voldoende argumenten zijn te vinden om de medische informationele privacy in
het BW te regelen. Aldus is met betrekking tot deze vorm van privacy welke deel
uitmaakt van de algehele rechtspositie van patienten - naar mijn overtuiging eenvoud
van het recht, overzichtelijkheid en rechtszekerheid te realiseren. In het verlengde
daarvan ligt het tevens voor de hand de thans in het kader van de bijzondere over-

92 Vgl. P.W.C. Akkermans, A.K. Koekkoek, inleiding, in: Akkermans/Koekkoek, De Grondwet Zwolle
1992, p. 12.

93 In dit verband zij vermeld dat onlangs is gewezen op de mogelijkheid om in het kader van bcstuursrechtelijke verhoudingen de WPR op te nemen in de Algemene wet bestuursrecht zoals ook de
bedoeling is met de Wet openbaarheid van bestuur. Zie B.M.J. van der Meulen, Privacy, grondrechten
en algemeen bestuursrecht: verkennende schetsen, in: S. Nouwt, W. Voermans (red.), Privacy in het
infonnatie#/®erk. Den Haag: Sdu 1996, p 157-170.
94 J.K.M. Gevers, De toepasselijkheid van de WGBO bij het ontbreken van een behandelingsovereenkomst, in: J. Legemaate (red), De WGBO: van telst naar toepassing Houten/Diegem 1995, p. 100
e.v
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eenkomsten opgenomen algemene rechtspositieregeling voor patienten aan te vullen
zodat een meer complete privacyregeling in verband met medische persoonsgegevens ontstaat. Daarmee wordt naar mijn idee ook beter aangesloten bij het primaat
van regulering van de rechtspositie van patienten in het burgerlijk recht.
In de vorige paragraaf heb ik enkele mogelijke argumenten behandeld die tegen
regulering van de medische informationele privacy via het BW pleiten. Ik zal deze
tegenargumenten hier weerleggen. Hoewel van een volledige integratie van de WPR
met het BW geen sprake kan zijn omdat privacybescherming naast een privaatrechtelijke ook een bestuursrechtelijke werking heeft (zie hierna), gaat het argument dat
een algemene privacywet de eenvoud, overzichtelijkheid en rechtszekerheid ten
goede komt naar mijn idee niet op. Deze eigenschappen kunnen mijns inziens ook
thans niet worden toegekend aan het bestaande geheel van privacywetgeving. Ik heb
reeds aangegeven dat thans sprake is van onoverzichtelijkheid doordat verschillende
wettelijke regelingen van toepassing zijn op de bescherming van de medische
informationele privacy. Naar mijn overtuiging zal echter een betere aansluiting van

privacywetgeving bij bestaande onderliggende rechtsverhoudingen waarin
informatiebetrekkingen in het geding zijn, meer duidelijkheid brengen dan thans het
geval is via een algemene privacywet. Bescherming van de informationele privacy
dient in mijn ogen dan ook niet als specifiek probleem te worden benaderd, maar als
onderdeel of element van de rechtspositie van patienten - maar bijvoorbeeld ook:
werknemers, verzekerden, et cetera - in het algemeen.
Ten tweede werd tegengeworpen dat het riskant kan zijn de bescherming van
medische persoonsgegevens in verband met de medische informationele privacy te
extrapoleren naar het gebruik van medische persoonsgegevens in het algemeen.
Zoals ik reeds heb aangegeven gaat het in dit boek in het bijzonder over de vraag of
regulering van de medische informationele privacy in het kader van de overeenkomst
tot geneeskundige behandeling via het BW kan en moet worden geregeld. Zoals ook
voortvloeit uit het vorenstaande is de aard van de onderliggende rechtsverhouding
daarvoor bepalend. Mijn visie laat voldoende ruimte voor regulering van het gebruik
van medische persoonsgegevens in het kader van andere rechtsverhoudingen in de
gezondheidszorg, zoals bijvoorbeeld bij medische keuringen. Ik ben het dan ook met
Gevers eens dat regels in verband met medische keuringen - inclusief regels inzake
de omgang met medische persoonsgegevens in dat verband - in een algemene
beginselenwet voor keuringen thuishoren en niet in het BW.95
Tenslotte is gewezen op de publiekrechtelijke aard van privacybescherming, die aan
de opneming daarvan in het BW in de weg zou staan. Het grondrecht op eerbiediging
van de persoonlijke levenssfeer heeft, inherent aan het karakter van grondrechten,
een duidelijk publiekrechtelijk accent. Niettemin kan privacy tegelijkertijd als een

privaatrechtelijk begrip worden beschouwd. Zo is volgens Vedder het denken van
Mill (1806-1873) van belang geweest voor het hedendaagse privacy-begrip. 96

J.S.

J.K.M. Gevers, De verzekeringsaits en de wettelijke regeling van de behandelingsovereenkomst. TvGR
1996, nr. 7, p 389-398.
96 A.H. Vedder, Privacy en woorden die tekort schieten, in: S. Nouwt, W. Voermans (red.), Privacy in
het informatieti/*erk Den Haag: Sdu 1996, p. 19.
95

TOETSING WPR EN BW

375

Het domein van de individuele vrijheid diende volgens Mill zoveel mogelijk
gevrijwaard te blijven van inmenging van de kant van overheden, maatschappelijke
instellingen en andere burgers. Het recht op eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer is derhalve tevens van toepassing in particuliere verhoudingen. Dit
vloeit ook voort uit het karakter van de WPR, die in dit verband weI wordt beschouwd als een wet die doorwerking heeft gegeven aan art. 10 Gw en art. 8
EVRM.98 De handhaving van de privacynormen uit de WPR is in belangrijke mate
overgelaten aan de burgerlijke rechter.
Bovendien is door de regering ten tijde van de grondwetsherziening in 1983 meermalen verwoord dat tegen de doorwerking van art. 10 Gw in horizontale verhoudingen geen bezwaar hoeft te bestaan.e Ook de Hoge Raad heeft zich inmiddels
uitgesproken over de doorwerking van het grondrecht op eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer tussen burgers onderling, zij het met betrekking tot art. 8
EVRM.'w Op basis hiervan is aan dit grondrecht in principe horizontale werking toe
te kennen. 101

Het grondrecht op privacy is door Overkleeft-Verburg herleid tot een tweetal
basisnoties in het recht: het recht op persoonlijke vrijheid (individuele autonomie) en
de bescherming van de menselijke waardigheid (volgens haar de ethische dimensie
van privacybescherming). In het verlengde daarvan komt het mij voor dat deze
noties ook van waarde zijn in een privaatrechtelijke context. Dit laat onverlet dat aan
een publiekrechtelijke werking afzonderlijk inhoud kan worden gegeven, bijvoorbeeld door middel van de Algemene wet bestuursrecht. Het betekent naar mijn idee
echter zeker niet dat privacy niet tevens in civielrechtelijke wetgeving kan worden
geregeld. Het bestaan van de WGBO bewijst immers het tegendeel.
Met het oog op de rechtszekerheid voor patienten acht ik het vooralsnog wenselijk
en mogelijk de bescherming van de medische informationele privacy nader te
concretiseren in bijzondere wetgeving, zoals in de afdeling van het BW inzake de
overeenkomst tot geneeskundige behandeling. Codificatie van privacybescherming
in verband met het gebruik van medische persoonsgegevens acht ik mede van belang
met het oog op het feit dat een geneeskundige-behandelingsovereenkomst 66n van de
veel voorkomende overeenkomsten is waarbij partijen zich van de precieze inhoud
veelal nauwelijks bewust zullen zijn. Uit de parlementaire geschiedenis kan voorts
worden afgeleid dat gekozen is voor het primaat van een privaatrechtelijke rechtsbescherming van patienten. Omdat de privacybescherming daar ook toe moet worden

97 De werking van dit recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, zoals dat is neergelegd in art.
10 Gw, betreft uiteraard met name de waarborgfunctie van art. 10, eerste lid, en niet de instructienormen voor de wetgever in art. 10, tweede en derde lid, Gw.

98 Vii. G. Overkleeft-Verburg, De Wet persoonsregistraties. Norm, toepassing en evaluatie. Zwolle
1995, p. 27.

99 Kamerstukken Ii, 1975-1976,13 872, nr. 3, p. 40 en Hand l/,1976-1977, p. 2202. Zie hicrover ook:
L.F.M. Verhey, Artikel 10, in: Akkermans/Koekkoek De Grondwet. Zwolle 1992 (tweede druk), p.
241.

100 HR 9 januari 1987, NJ 1987, 928 (Bespiede bostandsmoeder te Edam).
101 Vgl. L.F.M. Verhey, a.w. 1992, p. 242.
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gerekend, lijkt het mij vanzelfsprekend dat ook deze in beginsel in het BW wordt
neergelegd.
Een zekere nuancering wil ik hierin wei aanbrengen. Het komt mij zonder meer als
meest voor de hand liggend voor om de privacybescherming in verband met medische persoonsgegevens in het BW op te nemen. Zeker waar het BW in boek 7, titel
7, afdeling 5 reeds enkele privacybepalingen bevat, zou ik willen verdedigen dat
deze aangevuld dienen te worden zodat een volwaardige bescherming van de
medische informationele privacy aldaar is te vinden. Naar mijn idee laat dat evenwel
onverlet de mogelijkheid om een dergelijke concretisering van privacywetgeving,
gebaseerd op context-afhankelijke factoren, gestalte te geven naast het bestaan van
een algemene privacywet. Deze algemene wet zal zich dan naar mijn idee weI zoveel
mogelijk dienen te beperken tot de hoofdlijnen die in de context-afhankelijke
privacyregelingen terug te vinden moeten zijn: als een ster aan de hemel:02 Ook de
noodzaak tot opneming van andere meer algemene privacybepalingen, zoals die
betreffende het toezicht door de Registratiekamer, kunnen het bestaan van zo'n
algemene wet mijns inziens legitimeren.
Uitgaande van dit voorlopige standpunt, acht ik het noodzakelijk dat de bestaande
bepalingen die ter bescherming van de medische informationele privacy in het BW
zijn neergelegd, worden aangevuld. Deze aanvulling dient vooral ter realisering van
een volwaardige privacybescherming ter zake in het BW alsmede ter (gedeeltelijke)
implementatie van de EU-privacyrichtlijn, voor zover die betrekking heeft op de
bescherming van medische persoonsgegevens. Hieronder zal ik ingaan op de
aanpassingen die in mijn ogen in dat verband nodig zijn.

8.4.3 Aanpassing BW aan de EU-privacyrichtlijn
In deze paragraaf zal ik trachten aan te geven in hoeverre in mijn ogen het BW
aanpassing zou behoeven teneinde voor wat betreft de regeling inzake de bescherming van de medische informationele privacy te kunnen voldoen aan de eisen die
daaraan vanuit de algemene privacybeginselen kunnen worden gesteld. De EUprivacyrichtlijn bevat naast een eigen invulling van de privacybeginselen ook enkele
bepalingen van een andere orde. Daarom zal ik in deze paragraaf ook uiteenzetten
welke andere onderwerpen in het BW kunnen en moeten worden opgenomen ter
uitvoering van de EU-privacyrichtlijn.
De EU-privacyrichtlijn stelt beperkingen aan het verzamelen van medische persoonsgegevens via de voorwaarden voor de rechtmatigheid van de verwerking (inclusief
verzamelen) van persoonsgegevens in de artikelen 6,7 en 8. Het BW is niet conform
het beperkte verzamelingsbeginsel primair gericht op het zoveel mogelijk beperken
van het verzamelen van medische persoonsgegevens. Het verplicht een hulpverlener
juist om medische gegevens in een dossier van een patient op te nemen met het oog
op de ondersteuning en instandhouding van de zorg aan patienten. Artikel 7:454 BW
stelt wel enige beperking aan deze vorm van gegevensopslag, doordat alleen gege-

102 Vgl. J.E

J.

Prins e.a., aw. 1995
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vens in een medisch dossier mogen worden opgenomen die noodzakelijk zijn voor
een goede hulpverlening. De inhoud daarvan kan worden bepaald aan de hand van
de normen, regels en ervaringen van de diverse beroepsgroepen. De doeleinden van
de gegevensverzameling kunnen bijvoorbeeld in een per beroepsgroep opgestelde
gedragscode worden vastgelegd. Behoudens bepalingen inzake dergelijke gedragscodes ex art. 27 van de EU-privacyrichtlijn behoeft het BW ten aanzien van de
beperking van het verzamelen van medische persoonsgegevens geen aanvulling.
Het BW voldoet voorts grotendeels aan de vereisten van het kwaliteitsbeginsel. Dit
geldt met name voor de eerlijke en rechtmatige verwerking, de eisen die inhoudelijk
aan de persoonsgegevens worden gesteld en voor de bewaartermijn. Het kwaliteitsbeginsel verlangt voorts dat de verwerking van medische persoonsgegevens verenigbaar dient te zijn met een geexpliciteerde doelstelling. Het BW kent thans geen
bepaling die voorschrijft dat de doeleinden van de verwerking van medische persoonsgegevens uitdrukkelijk moeten worden omschreven.
Het BW voldoet niet aan het doelspecificatiebeginsel, zoals dat in art. 6 van de EUprivacyrichtlijn is omschreven. Ook een verplichting om patienten te informeren
omtrent het doel van de gegevensverwerking kent het BW niet. Het vereiste van
doelspecificatie van de verwerking van medische persoonsgegevens zal derhalve in
het BW moeten worden opgenomen. De specificatie zelf kan bijvoorbeeld in een
privacy-gedragscode van diverse beroepsgroepen of instellingen worden neergelegd.
De lid-staten van de EU dienen volgens art. 27 van de privacyrichtlijn de totstandkoming van gedragscodes van verschillende beroepsverenigingen, zoals die van
huisartsen, medisch specialisten of tandartsen, en andere vertegenwoordigingsorganen, bijvoorbeeld op het niveau van zorgverlenende instellingen, te bevorderen.
Gedragscodes zijn te beschouwen als sector- of branche-gerichte instrumenten van
zelfregulering. Aan een privacy-gedragscode kunnen verschillende functies worden
toegekend, zoals een interpretatiefunctie, een rechtszekerheidsfunctie, een functie ter
effectuering van de rechtspositie van geregistreerden, alsmede een actualiseringsfunctie.'03 Thans zijn de doelstellingen van de verwerking van medische persoonsgegevens veelal opgenomen in de bestaande privacyreglementen op het niveau van
instellingen of individuele hulpverleners.
Met betrekking tot het beginsel van het beperkte gebruik van persoonsgegevens geldt
dat het gebruik (als onderdeel van 'verwerking') van medische persoonsgegevens in
het algemeen is toegestaan ter uitvoering van een geneeskundige-behandelingsovereenkomst. Aldus kan worden afgeleid uit art. 7, sub b, en art. 8, derde lid, van de
EU-privacyrichtlijn. Niettemin kunnen ook de overige omstandigheden genoemd in
art. 7 van de EU-privacyrichtlijn van betekenis zijn voor de verwerking van medische persoonsgegevens. Deze voorwaarden zullen daarom ook in het BW moeten
worden opgenomen. Hetzelfde geldt voor de doorgifte van medische persoonsgegevens naar derde landen (buiten de EU) die al dan niet een passend beschermingsniveau kunnen waarborgen ter zake van de verwerking van medische persoonsgegevens. Privacy beschermende bepalingen daaromtrent zijn nodig met het oog op de

1 0 3 G. Overkleeft-Verburg, a w 1995, p. 249.

378

HOOFDSTUK 8

mede op basis van de infurmatie- en communicatietechnologische ontwikkelingen te
verwachten toename van het grensoverschrijdende verkeer van medische persoonsgegevens.

Het beveiligingsbeginsel vinden we thans niet met zoveel woorden terug in de

bepalingen in het BW ter zake van de geneeskundige-behandelingsovereenkomst.
Wel vloeit een plicht tot beveiliging voort uit de algemene norm 'de zorg van een
goed hulpverlener'. Een algemene plicht tot het treffen van passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van medische persoonsgegevens dient,
gelet op art. 17 van de EU-privacyrichtlijn alsnog in het BW te worden opgenomen.
De uitwerking van deze maatregelen kan bijvoorbeeld gestalte worden gegeven in
privacy-gedragscodes van de verschillende beroepsverenigingen en andere vertegenwoordigingsorganen.
Het transparantiebeginsel is van essentieel belang voor de bescherming van de
medische informationele privacy. Uit de artikelen 10 en 11 van de EU-privacyrichtlijn vloeit voort dat geregistreerden informatie moeten ontvangen omtrent de
identiteit van de voor de verwerking van diens persoonsgegevens verantwoordelijke,
alsmede omtrent de doeleinden van de verwerking, de ontvangers van de gegevens,
de vraag of men verplicht is de gegevens af te staan en omtrent het bestaan van een
recht op toegang tot de eigen persoonsgegevens en op rectificatie daarvan. Deze
verplichting geldt niet wanneer die betrokkene daarvan reeds op de hoogte is. Het
BW bevat hieromtrent geen bepalingen. Evenmin zijn thans in het BW bepalingen te
vinden over de kennisgeving van de verwerking van medische persoonsgegevens,
uitsluitsel omtrent het bestaan van die verwerkingen, alsmede de verplichting tot
aanmelding met de eventuele mogelijkheid tot vereenvoudiging of vrijstelling
daarvan. Om te voldoen aan de EU-privacyrichtlijn zullen deze alsnog in het BW
moeten worden opgenomen. In dat kader kan bijvoorbeeld tevens worden bepaald
dat privacyfunctionarissen in zorgverlenende instellingen of op het niveau van
verenigingen van individuele hulpverleners kunnen worden aangewezen, waardoor
men vrijgesteld kan worden van de aanmeldingsverplichting.
In verband met het beginsel van de individuele rechtsbescherming behoeft het BW
aanvulling met enkele rechten van geregistreerde patienten. Met name moet daarbij
worden gedacht aan het recht op informatie over de oorsprong van de persoonsgegevens (art. 12, sub a, tweede gedachtestreepje), het recht op mededeling van de logica
in verband met geautomatiseerde besluiten (art. 12, sub a, derde gedachtestreepje),
het recht op rectificatie en afscherming o f blokkering van persoonsgegevens (art. 12,
sub b), het recht op kennisgeving van rectificatie, uitwissing of afscherming aan
derden aan wie gegevens zijn verstrekt (art. 12, sub c), het recht van verzet tegen de
verwerking van persoonsgegevens, in het bijzonder voor direct marketing doeleinden (art. 14) en het recht om niet aan geautomatiseerd genomen besluiten te worden
onderworpen (art. 15).
Voor patienten is het vanuit het oogpunt van het aansprakelijkheidsbeginsel van
belang dat zij weten waar zij terecht kunnen wanneer in verband met medische
persoonsgegevens informatiefouten zijn gemaakt. In de praktijk blijken patienten uit
een ziekenhuisregistratie bijvoorbeeld nauwelijks te weten bij wie men moet zijn om
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inzage in de eigen persoonsgegevens te vragen.'04 Het ziekenhuis of andere zorgverlenende instelling als centraal adres, welke mede-aansprakelijk zijn in het geval van
art. 7:462 BW, is in dit verband een belangrijk element van het aansprakelijkheidsbeginsel. Ook voor het overige is de aansprakelijkheidsregeling in het BW in

overeenstemming met de EU-privacyrichtlijn.
Uit het voorafgaande is gebleken dat een eventuele implementatie van de algemene
privacybeginselen, zoals die ook in de EU-privacyrichtlijn zijn opgenomen, in het
BW nog enige aanvulling van de bestaande privacybepalingen behoeft. Met een
zodanige uitwerking van deze privacybeginselen kan het BW echter nog niet worden
aangemerkt als een wettelijke regeling die volledig uitvoering geeft aan de bepalingen van de EU-privacyrichtlijn. De richtlijn bevat immers meer bepalingen dan die
welke op de privacybeginselen betrekking hebben. Het betreft met name art. 4 inzake
het toepasselijk nationaal recht, art. 24 op basis waarvan sancties moeten worden
vastgesteld, art. 27 over gedragscodes en art. 28 dat betrekking heeft op een toezichthoudende autoriteit. In hoeverre kan ook aan deze richtlijnbepalingen uitwerking
worden gegeven in het BW?
Het BW dient ter zake van medische persoonsgegevens te bepaten dat het nationale
recht ook van toepassing is wanneer (a) de verwerking geschiedt in het buitenland
door een vestiging (bijkantoor of dochteronderneming) van de voor de verwerking
verantwoordelijke, (b) wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke zich in het
buitenland bevindt op een plaats waar de nationale wet uit hoofde van het internationale publiekrecht van toepassing is of (c) de voor de verwerking verantwoordelijke
persoon buiten het grondgebied van de Gemeenschap is gevestigd en gebruik maakt
van al dan niet geautomatiseerde middelen die zich in ons land bevinden, tenzij deze
middelen slechts een doorvoerfunctie vervullen. Men kan zich afvragen of een
dergelijke bepaling zou passen in het systeem van het BW. Ik meen van wel. Zo
vinden we in art. 6:247 BW reeds enkele bepalingen omtrent de toepassing van boek
6, titel 5, afdeling 3, inzake de algemene voorwaarden, op internationale overeenkomsten. Voorts kan worden gewezen op de mogelijkheid om aansluiting te zoeken
bij de reeds langer bestaande plannen om het IPR te codificeren.105 Nadat in 1983
nog eens een poging daartoe werd gewaagd, maar inmiddels weer is opgegeven,
wordt thans gepoogd het IPR stapsgewijs in een wettelijke regeling neer te leggen.
Blijkens de in augustus 1992 door het Ministerie van Justitie gepubliceerde "Schets
van een algemene wet betreffende het internationaal privaatrecht", is het de bedoeling dat een aantal wettelijke deelregelingen te zijner tijd in Boek 10 van het BW
worden bijeengebracht. Boek 10 zal dan met name het materiele IPR bevatten,
terwijl het formele IPR te zijner tijd zal worden opgenomen in het Wetboek van

Burgerlijke Rechtsvordering.
Bij de bespreking van de EU-privacyrichtlijn in § 2.6.2 is er reeds op gewezen dat de
lid-staten op het niet-naleven van de richtlijnbepalingen strafrechtelijke, bestuursrechtelijke of privaatrechtelijke sancties kunnen stellen. In het burgerlijk recht

104 J.E.J. Prins e.a.,aw. 1995, p. 465.
105 Zic L. Suikwerdg Inleiding tot het Nederlandse Internationaal Privaatrecht. Groningen, 1995 (vier(le

druk), pp. 25-26.
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kennen we verschillende bepalingen die punitieve elementen bevatten. Als voorbeelden zijn te noemen, naast de mogelijkheid tot schadevergoeding, de figuur van het
straf- of boetebeding en de winstafdracht. Het boetebeding vinden we in art. 6:91
e.v. BW en de bepaling inzake de winstafdracht in art. 6:104 BW. Beide figuren
kunnen mogelijk een rol als strafsanctie vervullen in de geneeskundige-behandelingsovereenkomst. Voorts kent het auteursrechtelijk vermogensrecht, thans nog
geregeld in de Auteurswet, een afzonderlijk hoofdstuk over de handhaving van het
auteursrecht en bepalingen van strafrecht. Gelet op het voornemen om het auteursrecht op te nemen in boek 9 van het BW, lijkt het niet uitgesloten dat deze
sanctiebepalingen ook in het BW terecht zullen komen.'06 Er lijken mij aldus geen
principiele bezwaren te bestaan tegen het opnemen van strafrechtelijk geaarde

vermogenssancties in het BW.
Door gedragscodes op te stellen kan volgens de EU-privacyrichtlijn juist rekening
worden gehouden met het specifieke karakter van de verwerkingen van persoonsgegevens in bepaalde sectoren. Om die reden worden de lid-staten van de EU in art. 27
opgedragen het opstellen van gedragscodes door beroepsverenigingen en andere
vertegenwoordigingsorganen zoveel mogelijk te stimuleren. Hierboven is reeds
aangegeven dat in gedragscodes voor de verwerking van medische persoonsgegevens
de doeleinden voor de gegevensverwerkingen en de te treffen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen kunnen worden gespecificeerd. Zowel om
inhoudelijke als om procedurele redenen kunnen aldus ter uitvoering van de EUprivacyrichtlijn bepalingen omtrent gedragscodes voor de verwerking van medische
persoonsgegevens in het BW worden opgenomen.
Het BW kent thans reeds een met een gedragscode vergelijkbare figuur: de stan-

daardregeling van art. 6:214 BW.'07 Voor bepaalde bedrijfstakken of beroepsgroepen, zoals medische professies, kan bijvoorbeeld via onderhandelingen tussen
vertegenwoordigers van betrokkenen bij een geneeskundige-behandelingsovereenkomst, 108 een standaardregeling worden vastgesteld. Bij AMvB worden de bijzondere soorten overeenkomsten aangewezen waarvoor standaardregelingen kunnen
worden vastgesteld alsmede de bedrij fstak of het beroep waarvoor de standaardregelingen bestemd is te gelden. Wanneer een standaardregeling bij Koninklijk Besluit is
goedgekeurd en afgekondigd in de Nederlandse Staatscourant is de overeenkomst
tussen de beroepsbeoefenaar en diens wederpartij behalve aan de wettelijke bepa-

106 Zie J.J Brinkhof, Codificatie van het recht van de intellectuele eigendom? Nederlands Juristen Blad
1994, nr. 23, pp. 771-779; D. Peeperkom, Het auteursrecht als deel van het vermogensrecht Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht \995, nr. 9-10, pp. 235-240.
107 De standaardregeling heeft tot nu toe vooral aandacht gekregen in het bouwrecht. Zie bijvoorbeeld

E.H. Hondius, A.G.J. van Wassenaar, Van standaarchoorwaarden naar standaardregeling?

Preadviezen voor de Vereniging voor Bouwrecht Nr. 21. Deventer 1993. Naast hieronder te noemen
voordelen van standaardregelingen wordt daarin ook op mogelijke nadelen gewezen. De bouwwereld
zou daardoor de arbitragemogelijkheid moeten opgeven. Anders dan het geval is bij de algemene
voorwaar(len, hoeven de contractspartijen zich voorts niet altijd bewust te zijn van de toepassing van
de standaardregeling.
108 Zowel degenen die een beroep uitoefenen waarop de standaardregeling betrekking heeft als degenen
die bij de overeenkomsten als hun wederpartij plegen op te treden (in casu patienten). Aldus art. 1,

eerste lid, van de Wet commissies standaardregelingen. Stb. 1989,567.

TOETSING WPR EN BW

381

lingen ook onderworpen aan die standaardregeling. Een standaardregeling is dan van
rechtswege van toepassing op bijvoorbeeld een geneeskundige-behandelingsovereenkomst. In dat geval kan dus een gedragscode-achtige regeling deel uitmaken van

de inhoud van de geneeskundige-behandelingsovereenkomst. Bij niet-nakoming
daarvan is de beroepsbeoefenaar, of het ziekenhuis ex art. 7:462 BW, contractueel
aansprakelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade voor de patient. De
bewijsrechtelijke positie van in casu de patient is gunstiger in een contractuele
verhouding dan in een buiten-contractuele verhouding. De patient hoeft immers
slechts de niet-nakoming van de verbintenis aantonen, terwijl de beroepsbeoefenaar,
of het ziekenhuis dat mede-aansprakelijk is, de aanwezigheid van overmacht zal
moeten aantonen om onder de aansprakelijkheid uit te komen.
Tot slot verlangt art. 28 van de EU-privacyrichtlijn van de lid-staten te bepalen dat
een of meer autoriteiten worden belast met het toezicht op de naleving van de op de
richtlijn gebaseerde nationale privacyregelgeving. Die autoriteiten moeten worden

geraadpleegd bij de opstelling van de wettelijke of bestuursrechtelijke privacybepalingen. Zij dienen voorts te beschikken over onderzoeksbevoegdheden, effectieve
bevoegdheden om in te grijpen en de bevoegdheid om in rechte op te treden. Tegen
haar beslissingen moet men in beroep kunnen bij de rechter. Iedere persoon of een
personen vertegenwoordigende vereniging moet een verzoek bij de toezichthoudende autoriteit kunnen indienen, bijvoorbeeld om de rechtmatigheid van een verwerking te verifieren. De toezichthoudende autoriteit moet op gezette tijden een verslag
over haar activiteiten publiceren. In het kader van de samenwerking tussen toezichthoudende autoriteiten van verschillende lid-staten kan een toezichthoudende autoriteit door een andere lid-staat worden gevraagd haar bevoegdheden uit te oefenen. De
leden en personeelsleden van de toezichthoudende autoriteit dienen aan een beroepsgeheim te zijn onderworpen.
In ons land kennen wij thans ddn instantie met een dergelijke toezichthoudende taak:
de Registratiekamer. De Registratiekamer is ingesteld via art. 37 WPR, waarvan het
eerste lid luidt: "Er is een Registratiekamer." Op grond van de EU-privacyrichtlijn
moeten aan de toezichthoudende autoriteiten nieuwe bevoegdheden worden toegekend, zoals de mogelijkheid om conserverende dwangmaatregelen te nemen indien
naar haar oordeel een gegevensverwerking in strijd is met de wet of om bij constatering van een onrechtmatige gegevensverwerking zelf bij de rechter een procedure
aanhangig te maken.'09 Het ligt niet erg voor de hand om het institutionaliseren van
66n of meer toezichthoudende autoriteiten, zoals thans in paragraaf 8 van de WPR is
geschied, in het BW op te nemen. De reeds bestaande Registratiekamer is immers
niet alleen werkzaam op het terrein van de verwerking van medische persoonsgegevens, maar bijvoorbeeld ook op het terrein van de politieregisters. Een regeling
omtrent de instelling, taken en bevoegdheden in een afzonderlijke wet (bijvoorbeeld
een Wet op de Registratiekamer) of in een WBP waarin eventueel ook andere sector
overstijgende privacybepalingen zijn opgenomen, lijkt meer in de rede te liggen.

109 Zie ook J E.J. Prins e.a., a. w. 1995, p 153.
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8.5 Samenvatting

Dit hoofdstuk concentreerde zich op de drie onderzoeksvragen die in dit onderzoek
centraal staan:
1. In hoeverre voldoen de WPR-bepalingen ter bescherming van de medische

informationele privacy aan de algemene privacybeginselen?
2. In hoeverre voldoen de BW-bepalingen ter bescherming van de medische
informationele privacy aan de algemene privacybeginselen?
3. In hoeverre is het mogelijk en wenselijk de informationele privacy in verband
met medische persoonsgegevens te beschermen via Boek 7, titel 7, afdeling 5 van
het BW (de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling)?

Ter beantwoording van de eerste vraag is getoetst in hoeverre in de WPR de
algemene privacybeginselen zijn verwerkt. In het algemeen kunnen we concluderen
dat daarvan zeker sprake is. We hebben geconstateerd dat de betreffende bepalingen in de WPR in overeenstemming zijn met het beperkte verzamelingsbeginsel,
het kwaliteitsbeginsel, het doelspecificatiebeginsel, het beginsel van het beperkte
gebruik, het transparantiebeginsel en het aansprakelijkheidsbeginsel. Met betrekking tot het beveiligingsbeginsel ontbreekt 66n van de doeleinden van gegevensbeveiliging in de WPR, te weten de bescherming tegen de ongeoorloofde toevoeging
van persoonsgegevens. Dit gebrek kan echter worden gerelativeerd wanneer onder
'toevoeging' ook 'aanvulling' wordt verstaan. In overeenstemming met de EUprivacyrichtlijn verlangt de WPR ook dat technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen worden getroffen. Anders dan het beveiligingsbeginsel uit de
OESO-richtlijn vereist de WPR echter geen fysieke maatregelen, doch deze
maatregelen kunnen ook technisch of informationeel van karakter zijn. In het kader
van het beginsel van de individuele rechtsbescherming voorziet de WPR niet in een
recht voor betrokkenen op informatie omtrent de redenen voor een weigering van
een kennisgeving van eerste opneming (art. 28, eerste lid, WPR) alsmede voor een
weigering op een verzoek of en welke persoonsgegevens zijn geregistreerd (art.
29, eerste en tweede lid, WPR). Evenmin biedt de WPR volgens de letter van de
wet voor geregistreerden een rechtstreeks recht op correctie, maar eerder een recht
op het indienen van een verzoek daartoe.
Uit het bovenstaande kan ik concluderen dat de WPR in grote lijnen voldoet aan de
algemene privacybeginselen van het Verdrag van Straatsburg. Hoewel die privacybeginselen in mijn ogen technologie-onafhankelijk kunnen worden genoemd, mag
daaruit vervolgens echter niet worden afgeleid dat de WPR een technologieonafhankelijke wet is. Dat dit niet het geval is, is uit het voorafgaande dacht ik wel
duidelijk geworden. De meer abstracte privacybeginselen worden via nationate
regelgeving, in casu de WPR, nader geconcretiseerd. In die concretisering, die
mede plaatsvindt in het licht van de informatie- en communicatietechnologische
ontwikkelingen, kan nationale privacywetgeving alsnog een technologie-afhankelijk
karakter krijgen, zoals is gebleken. Het is derhalve vooral de wijze waarop de
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privacybeginselen door de wetgever in nationale regelgeving wordt omgezet die
bepalend is voor de mate waarin privacywetgeving technologie-afhankelijk kan
worden genoemd.
De algemene privacybeginselen uit de internationale regelgeving zijn alle in meer
of mindere mate uitgewerkt in onze nationale privacywet: de WPR. Wat evenwel
opvalt uit de beschrijving en de analyse van de WPR in hoofdstuk 5 en in dit
hoofdstuk is, dat bij die uitwerking de opslag van persoonsgegevens alsmede
procedurele aspecten de overhand hebben gekregen. Uit evaluatie-onderzoek is
gebleken dat veel houders van persoonsregistraties de WPR zien als een wet die
door de procedurele voorschriften een zware administratieve lastendruk met zich
meebrengt. De feitelijke naleving van de WPR lijkt daar zelfs erg onder geleden te
110
Procedurele elementen, bijvoorbeeld voortvloeiend uit het transparantiehebben.
die
sterk op de voorgrond zijn getreden betreffen onder andere de
beginsel,
van
aanmelding
persoonsregistraties en de protocolplicht van art. 32 en 35 WPR.
Het beperkte verzamelingsbeginsel heeft er mede toe geleid dat nadere regels zijn
gesteld voor de opslag van persoonsgegevens. Mede als gevolg daarvan kan mijns
inziens worden geconcludeerd dat ook technologie-afhankelijke elementen bepalend
zijn geworden voor het karakter van de WPR. Deze conclusies rechtvaardigen een
herformulering van de algemene privacybeginselen op een zodanige wijze dat zij
eenzelfde doel kunnen dienen maar wel beter aansluiten bij het gebruik van
medische persoonsgegevens. Een uitwerking hiervan is daarom te vinden in het
slothoofdstuk van dit boek.
Voorts is in dit hoofdstuk afzonderlijk aandacht geschonken aan de betekenis van
de informatie- en communicatietechnologietn voor de bescherming van de medische informationele privacy. Enerzijds is daarbij stilgestaan bij mogelijke bedreigingen, zoals de neiging die kan ontstaan om meer persoonsgegevens te verzamelen dan voor het dod noodzakelijk is, de toenemende ondoorzichtigheid in het
gebruik dat als gevolg van nieuwe technische mogelijkheden van persoonsgegevens
kan worden gemaakt, alsook de mede daardoor ontstane ondoorzichtige aansprakelijkheidsketen. Zoals in hoofdstuk 7 van dit boek al bleek roepen nieuwe
informatie- en communicatietechnologieBn nieuwe privacyvragen op die vooralsnog
niet door de WPR kunnen worden beantwoord. Anderzij(is is echter ook gewezen
op de kansen en mogelijkheden die de informatie- en communicatietechnologieen
kan bieden voor de bescherming van de medische informationele privacy. In dat
verband is onder meer gewezen op een techniek als correctness checking, waardoor geautomatiseerd kan worden getoetst in hoeverre persoonsgegevens feitelijk,
technisch en juridisch, bijvoorbeeld met het oog op de doelbinding, juist zijn,
auditability techniek, waardoor het bijvoorbeeld in verband met het gebruik van
persoonsgegevens mogelijk is een elektronisch logboek van gegevensverstrekking
bij te houden, cryptografische technieken ter beveiliging van het externe verkeer

110 J.E.J. Prins e.a., a w. 1995, p. 38.

384

HOOFDSTUK 8

van medische persoonsgegevens, alsmede andere privacy enhancing technologies
ter bevordering van anonimiteit bij het gebruik van medische persoonsgegevens.
In het kader van de tweede onderzoeksvraag zijn de informationele privacybepalingen uit de afdeling van het BW inzake de geneeskundige-behandelingsovereenkomst tegen het licht gehouden van de algemene privacybeginselen, zoals die ook
in de EU-privacyrichtlijn zijn te vinden. Het BW blijkt weliswaar niet primair te
zijn gericht op het zoveel mogelijk beperken van het verzamelen van medische
persoonsgegevens, maar het behoeft desondanks geen aanvulling op dit punt. Het
BW blijkt voorts grotendeels te voldoen aan de vereisten van het kwaliteitsbeginsel. Het BW voldoet echter niet aan het doelspecificatiebeginsel. Derhalve zal het
vereiste van doelspecificatie van de verwerking van medische persoonsgegevens in
het BW moeten worden opgenomen. Het is mogelijk de doeleinden voor verschillende beroepsgroepen of instellingen uit te werken in privacy-gedragscodes. In
verband met het beginsel van het beperkte gebruik van medische persoonsgegevens
is art. 7 van de EU-privacyrichtlijn van betekenis. De daarin geformuleerde
voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens zullen ook in het BW
moeten worden opgenomen. Hetzelfde geldt voor de doorgifte van medische
persoonsgegevens naar derde landen. Het BW dient voorts het treffen van passende
technische en organisatorische maatregelen voor te schrijven ter beveiliging van
medische persoonsgegevens. Deze kunnen eventueel nader worden uitgewerkt in
privacy-gedragscodes. Ook aan het transparantiebeginsel geeft het BW thans nog
onvoldoende invulling. Bepalingen over de kennisgeving van de verwerking van
medische persoonsgegevens, uitsluitsel omtrent het bestaan van die verwerkingen,
alsmede de verplichting tot aanmelding met de eventuele mogelijkheid tot vereenvoudiging of vrijstelling daarvan zullen alsnog in het BW een plaats moeten
krijgen. Door het aanwijzen van privacyfunctionarissen is vrijstelling van de
aanmeldingsverplichting bij de Registratiekamer te verkrijgen. In verband met het
beginsel van de individuele rechtsbescherming is geconcludeerd dat het BW
aanvulling behoeft met enkele specifieke rechten van geregistreerde pati8nten,
zoals het recht op informatie over de oorsprong van de persoonsgegevens en het
recht van verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens, in het bijzonder voor
direct marketing doeleinden. Tenslotte is geconstateerd dat de huidige regeling in
het BW van het ziekenhuis of andere zorgverlenende instelling als centraal adres,
een belangrijk element vormt van het aansprakelijkheidsbeginsel.
Met betrekking tot de vraag naar de mogelijkheid voor regulering van de medische
informationele privacy in het BW hebben Van Esch en Berkvens naar mijn mening
voldoende duidelijk aangegeven dat het instrumentarium van het BW daartoe
geschikt kan worden geacht. Zowel vanuit zakenrechtelijk als vanuit verbintenisrechtelijk oogpunt zijn voldoende aanknopingspunten in het burgerlijk recht te
vinden die de informationele privacybescherming kunnen bieden. Dit is naar mijn
idee ook reeds voldoende bewezen in de jurisprudentie die over medische informationele privacy is ontwikkeld. Ook op grond van de parlementaire geschiedenis van
het BW, meer in het bijzonder van boek 7, is een volwaardige civielrechtelijke
bescherming van de medische informationele privacy mijns inziens verdedigbaar.
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Hoewel daarbij een zekere nuancering op zijn plaats is, kon vooralsnog worden
geconcludeerd dat het accent van de medische informationele privacy in het
privaatrecht dient te liggen. Aanvulling van de huidige privacybepalingen in de
afdeling inzake de overeenkomst tot geneeskundige behandeling is in mijn ogen
evenwel noodzakelijk.
Om als volwaardige wettelijke regeling van de medische informationele privacy te
kunnen gelden dient het BW onder meer uitvoering te geven aan de in de EUprivacyrichtlijn opgenomen algemene privacybeginselen. De richtlijn staat weliswaar toe dat de lid-staten wettelijke regelingen tot stand brengen die op de verwerking van persoonsgegevens in specifieke sectoren van toepassing zijn, maar daarbij
zal ook moeten worden voldaan aan enkele andere eisen die de richtlijn aan de
nationale uitwerking daarvan stelt. Als gevolg daarvan zal het BW ter zake van de
privacybescherming in het kader van de geneeskundige-behandelingsovereenkomst
moeten worden aangevuld met bepalingen over de toepasselijkheid van het nationale recht en met sanctiebepalingen. Voorts is het mogelijk dat bepalingen ter
bevordering van de totstandkoming van privacy-gedragscodes voor de verwerking
van medische persoonsgegevens aan het BW worden toegevoegd. Het is echter ook
mogelijk dat dergelijke algemene sector overstijgende bepalingen in een algemene
wet (WBP) worden neergelegd. Daarin zouden dan ook de instelling, taken en
bevoegdheden van de Registratiekamer een plaats kunnen krijgen. Hoewel het ook
nog denkbaar zou zijn om deze op te nemen in een Wet op de Registratiekamer,
tezamen met andere bepalingen van procedurele aard.
Uit het bovenstaande leid ik de algemene conclusie af dat een sectorale regeling in
het BW ter bescherming van de medische informationele privacy tot de mogelijkheden behoort. De vraag is nu nog in hoeverre dat ook wenselijk is. Na aanvulling
van het BW in bovenstaande zin zullen primair de privaatrechtelijke bepalingen
van toepassing zijn op de medische informationele privacy, althans voor zover daar
een geneeskundige-behandelingsovereenkomst aan ten grondslag ligt. Ter bescherming van de informationele privacy in verband met het gebruik van medische
persoonsgegevens door anderen dan medische hulpverleners, bijvoorbeeld zorgverzekeraars, kunnen aanvullende regels worden ontworpen, bijvoorbeeld elders in

het BW of in het WvK ter zake van de verzekeringsovereenkomst of via een
gedragscode of standaardregeling, op te stellen door de overkoepelende organisaties van zorgverzekeraars. De eventuele versnippering van privacywetgeving die
daardoor kan optreden hoeft mijns inziens geen belemmering te vormen, aangezien
ook thans de WPR niet met uitsluiting van andere regelingen van toepassing is op
het gebruik van medische persoonsgegevens. Thans is dan ook evenzeer sprake van
versnippering van de rechtsbescherming van patienten. Privacybescherming is daar
naar mijn idee onlosmakelijk mee verbonden, zodat mijn voorkeur uitgaat naar de
realisatie van een volwaardige rechtsbescherming van patienten in het BW, de
informationele privacy incluis. Bovendien zat regulering van de medische informationele privacy in het BW naar mijn idee kunnen leiden tot een heldere, overzichtelijke en technologie-onafhankelijke privacybescherming.
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Hiermee is ingegaan op 66n van de twee in hoofdstuk 1 onderscheiden tendensen in
de bescherming van de informationele privacy, te weten de meermalen geuite wens
om dit onderwerp een plaats te geven in het Burgerlijk Wetboek. In het volgende
en laatste hoofdstuk van dit boek wordt een nieuwe ordening van algemene

privacybeginselen voorgesteld, met het oog op het in de inleiding van dit boek
eveneens genoemde toenemende belang van een internationale of mondiale standaard voor de bescherming van de medische informationele privacy.

Hoofdstuk 9
Fundamentele beginselen voor een behoorlijk gebruik
van medische persoonsgegevens
9.1 Inleiding
de algemene privacybeginselen uitgebreid behandeld, zoals die
internationaal zijn erkend en neergelegd in de OESO-privacyrichtlijn, het door de
Raad van Europa ontworpen Verdrag van Straatsburg, alsmede in de EU-privacyrichtlijn. Zoals ik in hoofdstuk 3 heb verdedigd kunnen deze beginselen nog altijd
dienstbaar zijn in de huidige omstandigheden waarin de informatie- en communicatietechnologieen inmiddels tot vele nieuwe toepassingen hebben geleid. Tezamen
met elders geformuleerde algemene privacybeginselen' en met de door Franken
geformuleerde beginselen van behoorlijk IT-gebruild zal ik in dit hoofdstuk,
specifiek vanuit de invalshoek van medische persoonsgegevens, fundamentele
beginselen formuleren voor een behoorlijk gebruik van medische persoonsgegevens.
Verschillende factoren hebben ertoe geleid dat de maatsehappelijke betekenis van de
informatie- en communicatietechnologie in korte tijd aanmerkelijk is veranderd. Tot
in de jaren '80 werden toepassingen veelal gerealiseerd op grootschalige, eenvoudig
af te bakenen computersystemen. Hierin is verandering gekomen als gevolg van de
enorme kostendaling van computerapparatuur, het toegenomen gebruiksgemak,
wijzigingen in de communicatie-infrastructuur en de voortschrijdende integratie van
computersystemen. Het zijn echter niet zozeer de fysieke kenmerken, als weI de
wijzen waarop informatie- en communicatietechnologieen worden toegepast die
maatschappelijk van betekenis zijn. De tot voor kort overheersende aandacht voor de
effecten van informatie- en communicatietechnologieen wordt dan ook langzaam
maar zeker verlegd naar de voorwaarden voor toepassing ervan: Ook de recente
evaluatie-onderzoeken inzake de WPR hebben onder meer aangetoond dat de
normering van de informationele privacy te zeer afhankelijk blijkt te zijn van de in
de samenleving gebruikte informatie- en communicatietechnologieen.4 In hoofdstuk
7 van dit boek is uiteengezet welke informatie- en communicatietechnologische

Hiervoor zijn

1

2

Zoals de Principles for Providing and Using Personal Information, van de Privacy Working Group,
Information Policy Committee, Information Infrastructure Task Force, June 6,1995 en de Principles
for Federal Privacy Protection of Medical Records, EPIC Alert\10\.2.13, October 30, 1995.
H. Franken, Kanttekeningen bij het automatiseren van beschikkingen, in: H. Franken, I.Th.M. Snellen,
J. Smit, A.W. Venstra, Beschikken en automatiseren. Preadviezen voor de Algemene Vergadering van
de Vereniging voor Administratief Recht op 14 mei 1993 (N AR-seeks 110). Alphen aan den Rijn
1993, pp. 11-50.

3 Vgl. H. Franken, aw 1993.
4 \Ig\. G. Overkleeft-\Ierburg, De Wet persoonsregistraties. Norm, toepassing en evaluatie. Zwolle
1995, en J.E.J.Pnns t.a.. In het licht van de Wet persoonsregistraties: zon, maan of ster? Alphen aan
den

Rijn/ Diegem 1995.
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ontwikkelingen zich op het gebied van de gezondheidszorg tot dusver hebben
voltrokken.
De in de inleiding van dit onderzoek gesignaleerde tendens tot internationalisering
van de gegevensuitwisseling betekent mijns inziens dat ter bescherming van de
informationele privacy de bestaande privacywetgeving in de diverse landen zoveel
mogelijk op elkaar afgestemd zal moeten worden. Om dat te realiseren is evaluatie
van bestaande privacywetgeving in verschillende landen vereist.5 De internationale
privacybeginselen kunnen daar richting aan geven. Deze privacybeginselen zijn in
het kader van dit hoofdstuk nog eens kritisch bekeken, waarbij is gelet op het huidige
gebruik van informatie- en communicatietechnologieen en op de wens tot regulering
van de informationele privacy in een sector-specifieke context. Met name vanuit de
invalshoek van medische persoonsgegevens, zal ik hieronder een zevental beginselen
voor het behoorlijk gebruik van medische persoonsgegevens formuleren. Zoals zal
blijken zijn alle bestaande internationale privacybeginselen daarin terug te vinden.
De beginselen als zodanig zijn niet zozeer specifiek voor de medische sector, maar
de uitwerking daarvan op het niveau van de medische persoonsgegevens is dat weI.
Ik heb in dit hoofdstuk voor een andere indeling van privacybeginselen gekozen om
verschillende redenen. Aan het eind van het vorige hoofdstuk concludeerde ik dat bij
de uitwerking van de internationale privacybeginselen in de WPR een nogal sterk
accent is komen te liggen op procedures en op regulering van de opslag van persoonsgegevens. Mede daardoor is de WPR mijns inziens als een technologieafhankelijke wet te bestempelen. Door het formuleren van beginselen voor een
behoorlijk gebruik van medische persoonsgegevens kan meer nadruk worden gelegd
op het gebruik van medische persoonsgegevens in plaats van op procedures en
gegevensopslag. Zoals ik reeds in § 3.3.4 en § 8.2.4 aangaf is het met het oog op de
bescherming van de medische informationele privacy van belang dat transparantie
bestaat inzake de verzamelde en opgeslagen persoonsgegevens. Een privacyrisico
van nieuwe ICT is immers, zoals is gebleken, dat persoonsgegevens steeds eenvoudiger kunnen worden gebruikt zonder dat de betrokkenen daarvan op de hoogte zijn.
Vanuit een oogpunt van bescherming van de informationele privacy (i.c. het transparantiebeginsel) kunnen begrippen als 'verzamelen', 'opslaan', 'gebruik' en 'verwerken' derhalve niet strikt van elkaar worden onderscheiden.6
De beginselen voor een behoorlijk gebruik van medische persoonsgegevens kunnen
worden toegepast door diverse bij de bescherming van de medische informationele
privacy betrokkenen. Te denken valt bijvoorbeeld aan: de wetgever ter uitvoering
van de normen uit de EU-privacyrichtlijn in het BW zoals in het vorige hoofdstuk is
voorgesteld, de burgerlijke rechter en de medische tuchtrechter bij de toetsing van
praktijksituaties, instellingen en individuele zorgverleners, organisaties zoals de
RVZ en de NZF of beroepsorganisaties zoals de KNMG bij het opstellen en handha-

5

6

J.E.J. Prins c.a., aw. 1995, p. 70.
Voor alle duidelijkheid zij er op gewezen dat 'gegevensopslag' hier is bedoeld als de wijze waarop
verzamelde ofverkregen persoonsgegevens worden opgeslagen: in het menselijk geheugen, op papier,
op beeld- ofgeluidsbanden, op computergeheugens, et cetera. Onder het regime van de WPR leidden
deze opslagmethoden voortdurend tot de vraag in hoeverre daardoor 'persoonsregistraties' ontstaan.
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ven van nadere sector- of beroepsspecifieke privacyregels, belangenorganisaties van
geregistreerden zoals de Consumentenbond en het NC/PF bij de beoordeling van de
kwaliteit van de regels ter bescherming van de medische informationele privacy,
alsmede de vele andere organisaties die op een of andere wijze gebruik maken van
medische persoonsgegevens, zoals zorgverzekeraars, medisch-wetenschappelijk
onderzoekers, arbo-diensten, et cetera.
De reikwijdte van deze beginselen hoeft zich niet te beperken tot persoonsgegevens
die nodig zijn voor de primaire zorgverlening, maar kunnen zich tevens uitstrekken
tot persoonsgegevens die bijvoorbeeld worden verzameld voor financiele doeleinden, onderwijsdoeleinden, marketingdoeleinden en voor gebruik in arbeidsrelaties.'
Ten slotte zij gewezen op de Europese verklaring inzake de rechten van patienten,
waarvan ook enkele beginselen van vertrouwelijkheid en privacy deel uitmaken: De
meeste daarvan komen ook terug in de hieronder geformuleerde beginselen voor een
behoorlijk gebruik van medische persoonsgegevens.

9.2 Het beschikbaarheidsbeginsel

Vanuit een oogpunt van goede zorgverlening en de daarmee samenhangende
algemene norm als 'de zorg van een goed hulpverlener', dienen medische persoonsgegevens voor zover aanwezig in een specifieke behandelrelatie voldoende ter
beschikking te staan van de hulpverlener. In § 8.3.2 heb ik er in dit verband op
gewezen dat medische persoonsgegevens langere tijd bewaard moeten kunnen
blijven met het oog op een goede hulpverlening. De aanwezige medische gegevens
zullen in de regel zijn verkregen met instemming van de betrokken patient. Deze
heeft zeer waarschijnlijk bij het afstaan of het laten vergareng van diens medische
gegevens het belang van de geneeskundige behandeling voor alsdan of voor de
toekomst voor ogen gehad. Wanneer zich vervolgens zo'n toekomstige situatie
voordoet, kan het voor een succesvolle behandeling van groot belang zijn dat de
I0

eerder verkregen medische gegevens voor de hulpverlener beschikbaar zijn.
Het bovenstaande gaat uit van de veronderstelling dat de patient, om wat voor reden
dan ook, geen gebruik maakt van zijn recht om een hulpverlener de toegang tot de
gegevens die zich onder een andere hulpverlener bevinden, te weigeren. Overeenkomstig het door Leenen genoemde beginsel dat het bij het beroepsgeheim primair

Federal Privacy Protection of
Medical Records, EPICA/en Vol. 2.13, October 30,1995.
Regionaal Bureau voor Europa van de WHO, Principles of the Rights of Patients in Europe: A
Common Framework. Tot stand gekomen te Amsterdam, 28-30 maart 1994, gepubliceerd in TvGR
1994 nr. 5, pp. 275-282.
Bijvoorbeeld door in te stemmen met een diagnostisch onderzoek waaruit de gegevens vervolgens zijn

7 Vgl. Electronic Privacy Information Center (EPIC), Principles for
8

9

verkregen.

10 Bullweeserinzijninaugureleredeopdatwe bij Orwell kunnen lezen dat de vernietiging van iemands
gegevens de wreedste straf is die de samenleving aan een persoon kan opleggen. Zie H.P. Bull, De
findamentele problemen van het informatierecht. Inaugurele rede Tilburg Zwolle 1985, p. 14.
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gaat om de gegevens van de patient," is het die patient die in dit verband een recht
op informationele zelfbeschikking moet worden toegekend, in die zin dat hij zelf
degene is die bepaalt in hoeverre anderen over zijn gegevens mogen beschikken. Dit
zelfbeschikkingsrecht is overigens niet absoluut, aangezien op grond van wettelijke
verplichtingen, alsmede in het financiele belang van de patient, medische gegevens
soms moeten worden verstrekt, bijvoorbeeld door ziekenhuizen aan
zorgverzekeraars. Vaak is daarna de verdere controle op secundair gebruik van
gegevens voor
het grootste deel verdwenen,12 mede als gevolg van de alom ter beschikking staande
computer- en telecommunicatienetwerken. Om deze controle niettemin te kunnen
bewaren spelen andere beginselen een rol van betekenis, welke hieronder
nog zullen
worden behandeld. Die andere beginselen, zoals het transparantiebeginsel, brengen
evenzeer met zich mee dat de medische gegevens ook voor de geregistreerde
patient
zelf beschikbaar moeten zijn.
Het beschikbaarheidsbeginsel heeft in dit verband een ander karakter dan Franken er
- ook vanuit een andere context - in zijn preadvies uit 1993 voor de Vereniging
voor
Administratief Recht aan heeft gegeven. Daarin ging het vooral om de beschikbaarheid van overheidsinformatie die via informatie- en communicatiete
chnologieen is
opgeslagen of verzonden kan worden. Dit beginsel is daarbij met name benaderd
vanuit het perspectief van het recht op vrijheid van informatie als bedoeld in art. 10
EVRM: kennis moet vrij zijn en informatie moet beschikbaar en toegankelijk zijn.
Hoewel ook patienten een recht op informatie hebben gaat het daarbij om een andere
soort informatie. Beide karakters kunnen derhalve niet met elkaar worden vereenzel-

vigd.
9.3 Het vertrouwelijkheids-

of exclusiviteitsbeginsel

Zojuist werd al even het medisch beroepsgeheim vermeld op grond waarvan een
medische hulpverlener gehouden is de vertrouwelijkheid van de hem ter
beschikking
staande medische gegevens ten opzichte van derden te respecteren. Het vertrouwelijkheidsbeginsel kan worden gezien als een equivalent van het medisch beroepsgeheim. Dat beroepsgeheim kent, zoals we hebben gezien in hoofdstuk 4, een
zwijgplicht en een verschoningsrecht voor de geheimhoudingsplichtige hulpverlener. De
zwijgplicht geldt evenwel niet als een absolute plicht tot geheimhouding voor de arts
of een absoluut recht daarop voor de patient, maar kan worden doorbroken in
bijzondere omstandigheden.13 Zoals in hoofdstuk 4 ook reeds werd opgemerkt is
schending van een medische geheimhoudingsplicht strafbaar op grond van art. 272
en 273 WvSr.

li

H.J.J. Leenen, Handboek gezondheidsrecht. Deel I. Rechten van mensen in de gezondheidszorg
Alphen aan den Rijn 1994 (derde druk), p. 21 6.
12 V gl. MS. Donaldson, K.N. Lohr (eds), Health Data in the Information Age: Use, Disclosure, and

Privacy. Washington D.C.: National Academy Press, 1994 (Prepublication copy), hoofdstuk 4, p. 12
over "Weaknesses of Legal Protection for Confidentiality".
13 Vgl. E.G. Knox (ed.), Re Confidentiality of Medical Records. Luxembourg: the Commission of the
European Communities, Directorate-General Information Market and Innovation, 1984, pp. 4-5.
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Medische vertrouwelijkheid of medische geheimhouding geldt niet alleen ten
aanzien van het gebruik van medische persoonsgegevens, maar ook voor de wijze
waarop de patient informatie afstaat aan de hulpverlener. Om te beginnen dient de
communicatie tussen een patient en zijn hulpverlener in alle vertrouwelijkheid plaats
te vinden. Zou dat niet zo zijn, dan kan dit de vertrouwensrelatie tussen patienten en
hulpverleners verstoren, waardoor patienten zouden kunnen schromen om met hun
gezondheidsklachten naar een hulpverlener toe te stappen. Vervolgens geldt het
vertrouwelijkheidsbeginsel ook ten aanzien van de door de hulpverlener uitgevoerde
diagnose en het gebruik of de bejegening van die informatie.14 Een geheimhoudingsplichtige hulpverlener is ertoe gehouden die informatie niet aan anderen te verstrekken, tenzij de betrokken patient daarvoor toestemming heeft gegeven of aan de
15
overige voorwaarden van art. 7:457 BW is voldaan.
Indien gegevens door de hulpverlener worden verstrekt aan derden ten behoeve van
door hen te verrichten medisch-wetenschappelijk onderzoek, dan dienen deze
gegevens zo mogelijk te worden geanonimiseerd. Is dat niet mogelijk dan mogen
gegevens uitsluitend met toestemming van de betrokkene worden verstrekt. Voor het
verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek dient zoveel mogelijk gebruik
te worden gemaakt van bestaande informatie- en communicatietechnologieen die het
mogelijk maken om met pseudo-identiteiten te werken.16 Dit komt de vertrouwelijkheid ten goede doordat de patienten wiens gegevens het hier betreft anoniem kunnen

blijven.
Het vertrouwelijkheids- of exclusiviteitsbeginsel beoogt niet alleen de verstrekking
van medische persoonsgegevens te beperken, maar heeft voorts ten doel de toegang
tot dergelijke gegevens, die veelal in geautomatiseerde informatievoorzieningssystemen liggen opgeslagen, te beperken tot degenen die daartoe geautoriseerd zijn.17 Dit
heeft tot gevolg dat de voor de gegevens verantwoordelijke persoon of instantie dient
te zorgen voor een toegangsregeling of bevoegdheidsprofielents en een adequate
beveiliging van de gegevens en van de infrastructuur via welke zij toegankelijk zijn.

14

The Commission ofthe European Communities DG XIII/F AIM, Data Protection and Confidentiality

in Health Informatics. Handling Health Data in Europe in the Future. Proceedings of the AIM
Working Conference, Brussels, 19-21 March 1990. Amsterdam, Washington D.C., Tokyo 1991, p.
17.

15 Zie § 4.2.6 in dit boek.
16 In dit verband zij gewezen op het Noorse voorstel om voor epidemiologisch onderzoek en voor
plannings- en beleidsonderzoek de medische gegevens in somatische en psychiatrische instellingen via
encryptie-technieken als het ware te 'pseudonymiscren'. Daardoor kunnen medisch wetenschappelijk
onderzoekers en beleidsmakers weliswaar beschikken over medische gegevens die ondubbelzinnig aan
66n specifieke persoon gerelateerd zijn, terwijl zij daarbij niet de beschikking hebben - en ook niet
nodig hebben - over namen of identificatienummers. Zie Pseudonyme helseregistre. Et lovutkast om
personvern, pasienwern og heisevern. NOU 1993:22, Oslo 1993. Statens Forvaltningstjeneste.
Seksjon Statens Trykning (de in het Engels vertaaide samenvatting is getiteld: Norwegian OGicial
Report 1993:22. Pseudonymous Medical Registries. Proposed legislation relating to the protection of

individuals, patients and public health).
17 In hoofdstuk 7 is aan de hand van verschillende nieuwe ICT-ontwikkelingen gewezen op mogelijke
privacygevaren die deze met zich brengen, mede voor de vertrouwelijkheid en exclusiviteit van
medische persoonsgegevens.
18

Vgl. Registratickamer, Beveiliging vanpersoonsregistraties. Rijswijk 1994, p. 23.
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De beveiligingseis vioeit overigens ook voort uit art. 8 WPR en art. 138a WvSr
(computervredebreuk). Voor zover aan die eisen niet is voldaan, kan een houder op
grond van de WPR worden veroordeeld tot het vergoeden van geleden schade. Het
zou wellicht wenselijk zijn wanneer een houder daarvoor ook een strafrechtelijke
boete kon worden opgelegd,1' daar de beveiligingseis van art. 1388 WvSr nu slechts
een voorwaarde voor strafbaarheid van een ander is. Voor het waarborgen van de
exclusiviteit van medische persoonsgegevens is het voorts van belang dat overbodige
of verouderde gegevens of gegevensverzamelingen worden vernietigd.20 Dit geldt
2I
bijvoorbeeld ook voor gegevens die op een zorgpas zijn opgeslagen.

9.4 Het integriteitsbeginsel

Het integriteitsbeginsel houdt in dat de informatievoorzieningssystemen juist
functioneren en dat de zich daarin bevindende gegevens correct en volledig zijn, 22
alsmede relevant zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en worden
gebruikt.23 De gegevens moeten beschermd zijn tegen onmerkbare of ongewilde
verwijdering of verandering. Dit kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt doordat
gegevens wijzigen tijdens het transport over een netwerk of doordat gebruikers
foutieve commando's geven.24 Een juistheid- en volledigheidsgarantie moet bovendien garanderen dat de gegevens accuraat zijn. Een beoordeling van de correctheid,
volledigheid en accuraatheid van gegevens dient plaats te vinden tegen de achtergrond van het doel van de gegevensverzameling. Dit doelbindingprincipe vloeit
voort uit het in hoofdstuk 3 van dit boek reeds besproken Data Quality Principle.
In het kader van dit kwaliteitsbeginsel wees ik in § 8.3.2 reeds op het belang van de
integriteit van opgeslagen medische persoonsgegevens, dat primair is gelegen in de
zorg die een goed hulpverlener dient te verlenen, door daarbij zoveel mogelijk
gebruik te maken van voorhanden zijnde relevante medische gegevens over een
patient. Steeds vaker wordt van deze gegevens echter secundair gebruik gemaakt,
bijvoorbeeld door verzekeraars. Omdat op basis van deze gegevens beslissingen
worden genomen, bijvoorbeeld met verstrekkende financiele consequenties, is de
juistheid van die gegevens ook ten aanzien van dit secundaire gebruik van groot
belang.25 De integriteit van medische gegevens kan mede worden bewaakt door de
patienten zelf, via het recht op inzage in en correctie van hen betreffende gegevens.
Een andere optie wordt juist door toepassingen van de informatietechnologie
geboden, zoals de integrity-checking technieken. Wanneer een bericht, dat medische

19 Vgl. EPIC, a. w. 1995
20 Idem, p. 26.
21 Zie ook § 7.5.8 in dit boek.
22 H. Franken, a w. 1993, p. 20.
23 Leenen onderscheidt deze als twee afzonderlijke beginselen. Zie H.J.J Leenen, a w. 1994, p. 217. Ik
beschouw ze beide als elementen van het integriteitsbeginsel omdat een scherpe scheiding tussen
opslag en gebruik m.i. niet langer houdbaar is als gevolg van de technologische ontwikkelingen.
24 A. Pfitzmann, B. Pfitzmann, Security in Medical Networks, in: CEC, DG XIII/F AIM, a.w. 1991, p
232.

25 Vgl.

H.J.J. Leenen, aw. 1994, p. 216.
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gegevens bevat, via een netwerk wordt verstrekt en door een fysieke oorzaak
verminkt overkomt bij de ontvanger ervan, kan de fout met een hoge graad van

waarschijnlijkheid worden ontdekt (en hersteld) via een error-detecting (correcting)
26
Eerder zagen we al dat thans een optimale technologische beveiliging van het
gebruik van zorgdossiers wordt gezocht in de combinatie van een besloten Intranet,
een trusted third party en het toepassen van encryptie. 27
code.

9.5 Het authenticiteitsbeginsel

Het authenticiteitsbeginsel beoogt te garanderen dat de medische persoonsgegevens
een informatievoorzieningssysteem zijn opgeslagen of van daaruit aan
gebruikers daarvan worden verstrekt, werkelijk afkomstig zijn van degene die de
gegevens heeft ingevoerd of heeft verstrekt. Op taalkundige gronden en met het oog
op het onderscheid tussen de formele en materiele bewijskracht wordt de authenticiteit wei onderscheiden van de integriteit. De integriteit wordt doorgaans door
technici als kwaliteitseis gesteld, die daarbij het oog hebben op een ongestoorde
werking van het informatievoorzieningssysteem, waarbij competent en juist functioneren als een eenheid wordt beschouwd.28 Met authenticiteit wordt dan de formele
bewijskracht van computeroutput, in dit geval een medisch persoonsgegeven,

die in

aangeduid.
Daarnaast speelt authenticiteit een rol van betekenis bij de toegang tot medische
persoonsgegevens. In een geautomatiseerd systeem kan een wachtwoordprocedure
als een preventieve technische beveiligingsmaatregel worden toegepast teneinde te
bevorderen dat uitsluitend daartoe bevoegde personen toegang hebben tot medische
persoonsgegevens. Daartoe dienen zij als zodanig te kunnen worden geTdentificeerd.
In het algemeen dienen op een basisniveau beperkingen te worden gesteld aan het
aantal malen dat onbevoegd wordt getracht toegang tot medische persoonsgegevens
te krijgen.29 Daartoe kan een repressieve technische beveiligingsmaatregel worden
getroffen door een specifieke terminal of de toegangscode tijdelijk te blokkeren
nadat enkele malen tevergeefs is geprobeerd toegang tot de gegevens te krijgen.
Authenticatiemaatregelen dienen er overigens voornamelijk toe de exclusiviteit van
het gebruik van persoonsgegevens te bevorderen. In die zin bestaat er een zekere
samenhang met het hiervoor genoemde exclusiviteitsbeginsel.
Met het oog op de toenemende elektronische uitwisseling van medische persoonsgegevens is het authenticiteitsvereiste ook van belang voor de vaststelling van het feit
van wie een elektronisch bericht afkomstig is. De authenticatie zorgt ervoor dat de
ontvanger van een bericht kan verifieren dat het ontvangen bericht daadwerkelijk
door de afzender is verstuurd en niet door iemand die zich voor die persoon

26 A. Pfitzmann, B. Pfitzmann, Security in Medical Networks, in: CEC, DG XIII/F AIM, a. w. 1991, p
235.

27 Zie § 7.5.8 in dit boek,
28 H. Franken, a. w 1993, p 21.

29 Registratiekamer, Beveihging van persoonsregistraties. Rijswijk 1994, p. 28.
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uitgeeft.30 Een dergelijke procedure is vanzelfsprekend van belang voor de betrouwbaarheid van de inhoud van het ontvangen bericht (de materiele bewijskracht of
integriteit), maar evenzeer met het oog op de formele bewijskracht (authenticiteit) is
het essentieel dat de ontvanger kan aantonen dat het ontvangen bericht in werkelijkheid van de betreffende afzender is verkregen. Evenals in het kader van het hiervoor
genoemde integriteitsbeginsel, zal de trusted third party of elektronische notaris
mogelijk een nuttige functie kunnen vervullen in het kader van het authenticiteitsbeginsel, wanneer de informatievrager en de informatieverstrekker uitsluitend via deze
instantie hun transactiezaken doen. Aldus kan men er zeker van zijn dat de informatievrager inderdaad degene is die hij zegt dat hij is en dat deze bovendien geautori3I
seerd is om bepaalde gegevens op te vragen.

9.6 Het flexibiliteits- en actualiteitsbeginsel

Volgens Franken moeten toepassingen van informatie- en communicatietechnologieen in het algemeen flexibel zon.n Analoog daaraan kan in het belang van de medische informationele privacy worden verlangd dat de daarmee verwerkte of verstrekte
medische persoonsgegevens op eenvoudige wijze zijn te actualiseren. Nieuwe
diagnostische of andere onderzoeksgegevens moeten zo snel mogelijk aan de reeds
bestaande gegevens worden toegevoegd of moeten deze kunnen vervangen. De
medische persoonsgegevens blijven op die manier zoveel mogelijk up-to-date. Ook
uit het hiervoor reeds genoemde integriteitsbeginsel vloeit voort dat de gegevens
correct en volledig moeten zijn. Hier kan de patient zelf in belangrijke mate aan
bijdragen, wanneer hij regelmatig door de gebruikers in de gelegenheid wordt
gesteld om de gegevens op hun juistheid te controleren. Zoals we hebben gezien in
§ 6.6 beschikt de patient ex art. 7:454, tweede lid, BW ook over het recht om een
door hemzelf afgegeven verklaring aan zijn dossier toe te laten voegen. Zijn hulpverlener is verplicht aan een daartoe strekkend verzoek gevolg te geven, zodat het
flexibiliteitsbeginsel ook met het oog hierop van betekenis is.
9.7 Het transparantiebeginsel

Aan het transparantiebeginsel kan men verschillende betekenissen toekennen.
Franken omschrijft het in zijn pre-advies als een noodzakelijke voorwaarde voor
verantwoording van ontwerpers of systeembouwers en controle op functionarissen of
gebruikers. Snellenii hanteert het begrip transparantie op macro-niveau, met het oog
op de koppeling van bestanden, waardoor de overheid meer inzicht kan krijgen in de

30 A. Pfitzmann, B. Pfitzmann, Security in Medical Networks, in: CEC, DG XIII/F AIM, a w 1991, p.
236.

31

Vgl. het artikel Zorgdossier staat centraal in nicuw programma ZON. Zorgle/ematica Transparant. Jrg.

1, nr. 5, p. 2, zie ook § 7.5.8 in dit boek.
32 H. Franken, a.w. 1993, p. 21.

33

I.Th.M. Snellen, Het automatisercn van beschikkingen bestuurskundig beschouwd, in: H Franken e.a.,
Preadviezen voor de Algemene Vergadering van de Vereniging voor Administratief Recht op 14 mci
1993 (VAR-reeks 110). Alphen aan den Rijn 1993, p. 81.
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gedragingen van burgers en de gevolgen van het overheidsbeleid. In verband met de
verwerking van medische persoonsgegevens dient aan het transparantiebeginsel
echter een andere invulling te worden gegeven.
Als gevolg van het toenemende gebruik van informatie- en communicatietechnologieen in de gezondheidszorg - zoals beschreven in hoofdstuk 7 van dit boek -, wordt
het gebruik dat van medische persoonsgegevens wordt gemaakt steeds meer aan het
oog van de patienten onttrokken. Doordat gegevens steeds gemakkelijker en daardoor meer frequent kunnen worden uitgewisseld, zijn patienten nauwelijks meer in
staat controle uit te oefenen over de wegen waarlangs hun gegevens gaan. Dit geldt
meer in het bijzonder naarmate er meer secundair gebruik kan worden gemaakt van
medische persoonsgegevens. Zorgverzekeraars, levensverzekeraars, werkgevers, e.d.
zullen als gevolg van de toegenomen mogelijkheden van informatie- en communicatietechnologietfn steeds meer behoefte tonen aan medische gegevens van (kandidaat)
verzekerden of werknemers, teneinde gezondheidsrisico's te kunnen inschatten. Ook
voor direct marketing doeleinden kunnen adresgegevens van patienten met bepaalde

aandoeningen interessant zijn. Voorts zijn situaties niet langer ondenkbaar waarin
burgers rechtstreeks via elektronische weg bij postorder-apothekers geneesmiddelen
bestellen. Dergelijke organisaties beschikken daardoor, alleen al op grond van
transactiegegevens, over informatie die voor anderen uit financieel oogpunt interessant kan zijn. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan zorgverzekeraars, werkgevers of
leveranciers van medische hulpmiddelen. Met het oog op het transparantiebeginsel
dienen gebruikers van medische persoonsgegevens, zoals zorgverleners en de
overige hierboven genoemden, de betrokkene zoveel mogelijk uit eigen beweging
duidelijk te maken (1) om welke redenen de gegevens worden verzameld, (2)
waarvoor naar verwachting de gegevens zullen worden gebruikt, (3) welke maatregelen zijn of worden getroffen om de vertrouwelijkheid, de integriteit en de kwaliteit
van de gegevens te beschermen, (4) welke consequenties het afstaan van gegevens of
het weigeren daarvan tot gevolg heeft en (5) in hoeverre men over een recht tot
verbetering van de gegevens beschikt.34
Leenen beschouwt de verplichting tot het beschikken over een aanvaardbaar doel
van een registratie en tot een duidelijke omschrijving daarvan als een afzonderlijk
beginsel van informationele privacy. Naar mijn mening valt dit beginsel tevens te
scharen onder het hier omschreven transparantiebeginsel. Daarbij moeten we ons
mijns inziens echter niet langer concentreren op doelen van persoonsregistraties,
aangezien we van het begrip 'persoonsregistraties' langzamerhand moeten afstappen.
Het gaat er veeleer om doorzichtigheid te bewerkstelligen in het gebruik dat van
medische persoonsgegevens wordt gemaakt, waar die zich ook maar bevinden en
langs welke wegen men daar ook toegang toe heeft. Dit komt in mijn ogen met name
tot uitdrukking in het transparantiebeginsel.

34 Vg!. Privacy Working Group, Information Policy Committee, Information Infrastructure Task Force,
Privacy and the National Information Infrastructure: Principles for Providing and Using Personal
Information. Final version, June 6, 1995, verkregen via URL:
http://www.iitf.nist.gov/ipc/ipc/ipc-pubs/niiprivprin_final.html (februari 1997).
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Zo dient bijvoorbeeld het gebruik van medische gegevens voor wetenschappelijk
onderzoek dat wordt verricht door de hulpverlener die reeds als gevolg van een
bestaande behandelingsovereenkomst over die gegevens beschikt, zo mogelijk
vergezeld te gaan van de goedkeuring van de betrokkenen, omdat er een ander
gebruik van deze gegevens wordt gemaakt dan waarvoor zij oorspronkelijk zijn
verzameld.35 Het zonder toestemming of medeweten van betrokkenen aanwenden
van deze gegevens voor wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden leidt tot een
schending van het transparantiebeginsel en derhalve tot een onbehoorlijk gebruik van

medische persoonsgegevens.

9.8 Het aansprakelijkheidsbeginsel

Als gevolg van de nieuwe informatie- en communicatietechnologische ontwikkelingen is een andere benadering van aansprakelijkheidsstelling noodzakelijk. Het is
immers niet langer nodig om verzamelingen van medische persoonsgegevens te
concentreren in een specifieke persoonsregistratie, op een bepaald moment en op een
bepaalde plaats, bijvoorbeeld onder het dak van een bepaalde instelling of hulpverlenerspraktijk. Door gebruik te maken van netwerktechnologieen is het technisch

mogelijk om in een willekeurige computer opgeslagen medische persoonsgegevens
toegankelijk te maken voor anderen die zijn aangesloten op hetzelfde netwerk, maar
die zich bevinden op een andere plaats in de regio, elders in het land of zelfs op een
ander continent. In het Bangemann rapport is gepleit voor het opzetten van een
communicatienetwerk, waardoor hulpverleners, ziekenhuizen en andere instellingen
binnen Europa via computernetwerken met elkaar zijn verbonden.16 De mogelijkheden beperken zich echter niet alleen tot Europa, maar strekken zich uit tot over de
gehele wereld. Medische persoonsgegevens kunnen aldus vanaf grote afstanden
vanuit de hele wereld worden geraadpleegd. Het is derhalve ook mogelijk dat die
gegevens over grote of minder grote afstanden worden gekopieerd, waardoor degene
wiens gegevens het betreft al snel de controle over het gebruik dat er verder van
wordt gemaakt kwijt zal raken. Niettemin moet iemand aansprakelijk gesteld kunnen
worden wanneer op onrechtmatige wijze medische persoonsgegevens worden
gebruikt.
Het is in het belang van de handhaving van de informationele privacy van patienten,
dat duidelijkheid bestaat over de vraag tot wie hij zich dient te richten wanneer een
inbreuk daarop is gemaakt. Het ligt daarbij voor de hand dat het een persoon of
instantie moet zijn waarmee de patient een rechtstreekse relatie heeft: dus niet de
medicus die vanuit de Verenigde Staten heeft meegewerkt aan een tele-operatie en
die vervolgens de daaruit verkregen gegevens aan derden heeft verstrekt. Het
aansprakelijkheidsbeginsel houdt dan ook in dat een patient, met het oog op de
naleving van de overige hiervoor genoemde beginselen, alsmede ter handhaving van
zijn individuele rechten en nakoming van de verplichtingen van anderen jegens hem,

35 Zie ook § 6.10 in dit boek.
36 High-Level Group on the Information Society, Europeandtheglobalinformationsociely. Recommendations to the European Council. Brussels, 26 May 1994, p. 28
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diegene moet kunnen aanspreken die op grond van de bestaande relatie (behandelingsovereenkomst) normaliter rechtstreeks met hem communiceert.
In de privacybeginselen van het Verdrag van Straatsburg en in de WPR is het de
houder van een persoonsregistratie die aansprakelijk is voor de naleving van de
overige beginselen en verplichtingen. Nu duidelijk is geworden dat het begrip
'houder' op technologische en organisationele gronden een niet langer hanteerbaar
begrip is,37 zal gezocht moeten worden naar andere wegen om - ook met het oog op
het wereldwijde verkeer van medische gegevens - toch in elk geval iemand de
(eventueel gedeelde) verantwoordelijkheid op te kunnen leggen voor de handhaving
van de medische informationele privacy.
Wanneer bijvoorbeeld sprake is van vermeende schending van het beroepsgeheim
kunnen verschillende procedures worden gevolgd: klachtrechtprocedures,18 administratiefrechtelijke en tuchtrechtelijke,19 alsmede civielrechtelijke en strafrechtelijke

procedures.

Voor civielrechtelijke kwesties die zich binnen

de Nederlandse grenzen afspelen kan
met het oog op de absolute competentie de rechtbank als bevoegde instantie worden
aangewezen zolang geen andere rechter is aangewezen te oordelen in geschillen als
de hier bedoelde.40 Zo is bijvoorbeeld de President van de Rechtbank de aangewezen
instantie om in een kort geding een voorlopige voorziening te treffen in de vorm van
een tijdelijke blokkering van het gebruik van persoonsgegevens. Via de regel van de
centrale aansprakelijkheid van het ziekenhuis en andere instellingen,41 kunnen deze
worden gedagvaard voor de rechter van de plaats waar zij volgens hun statuten
gevestigd zijn.42 Hetzelfde geldt ten aanzien van zelfstandig gevestigde individuele
hulpverleners. De vraag rijst echter, zeker met het oog op ongrijpbare elektronische
uitwisseling van gegevens, in hoeverre deze regel ook kan worden toegepast wanneer
na verstrekking een ander, bijvoorbeeld in het buitenland, onrechtmatig handelt met
die gegevens? Aannemende dat er in dat geval geen overeenkomst bestaat en het een
organisatie of persoon uit een andere EU-lid-staat betreft geldt dat die kan worden
gedagvaard op grond van een onrechtmatige daadsactie voor het gerecht van de
plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan.43 Een ruime uitleg van
dit begrip heeft er in de rechtspraak toe geleid dat een schadevergoedingsprocedure

37 Dit blijkt met name uit hoofdstuk 5 van dit boek, maar bijvoorbeeld ook uit § 3.3.8.
38 Bijvoorbeeld gebaseerd op art. 76 Wet Bopz of op de Wet klachtrecht clienten zorgsector (Stb. 1995,
308).
39 Administratiefrechtelijke procedures inzake het beroepsgeheim kunnen bijvoorbeeld betrekking
hebben op de vaststelling van cen uitkering op grond van de Wet buitengewone pensioenen, de
intrekking van een rijbewijs of het vaststellen van een medische indicatie voor cen verhuizing. In de
tuchtrechtspraak is het beroepsgeheim bijvoorbeeld in het geding bij echtscheidingszaken, ontslagprocedures en sociale of particuliere verzekeringen. Ook schendingen van het beroepsgeheim door nietbehandelende artsen op het gebied van arbeid en verzekeringen kunnen leiden tot tuchtrechtelijke
uitspraken. Zie voor een overzicht: J.K.M. Gevers, De rechter en het medisch handelen Deventer
1991 (tweede druk), pp. 147-167.

40 Cf. art. 53 Wet op de rechterlijke organisatie
41 Ex art. 7:462 BW.

42 Cf art. 126 Rv.
43 Art. 5, sub 3, EEG-Executieverdrag.
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in Nederland kan worden gevoerd, wanneer de handeling weliswaar in het buitenland
is verricht, maar de gevolgen daarvan in Nederland voelbaar zijn.44 Een in Nederland
wonende patient zal het mijns inziens zeker als een schending van zijn informationele privacy voelen, wanneer zijn medische persoonsgegevens in het buitenland

onrechtmatig aan een derde zijn verstrekt. Gaat het echter om een natuurlijke of een
rechtspersoon die zijn woonplaats of zetel buiten de EU heeft, dan gelden de regels
van de afzonderlijke lid-staten. 45
Wanneer een in zijn informationele privacy benadeelde Nederlandse patient via een
beroep op een in het buitenland geschonden medisch beroepsgeheim de strafrechtelijke weg zou willen bewandelen, dan moet eerst worden bepaald waar de strafrechtelijke vervolging kan worden ingesteld. De vraag doet zich daarbij voor of die
benadeelde patient zich tot de Nederlandse strafrechter kan wenden. Jurisdictie of
rechtsmacht van de Nederlandse justitie impliceert dat het Nederlandse strafrecht
wordt toegepast.46 Het geheel van rechtsregels op basis waarvan staten bepalen
hoever het ruimtelijk geldingsbereik van hun nationaal materieel strafrecht zal gaan,
wordt wel aangeduid met de term 'strafmachtsrecht' of 'interstatelijk jurisdictierecht'.47

Strafmachtsrecht bestaat uit het geheel van rechtsregels, volgens welke de staten
(behoren) te bepalen hoever het ruimtelijk geldingsbereik van hun nationale materiele strafrecht zal gaan.4 Staten mogen niet zomaar eenzijdig strafmacht opeisen voor
delicten die in een andere staat zijn gepleegd. Daarvoor is een rechtvaardiging nodig
tegenover de aansprakelijke persoon en tegenover de andere staat in wiens territoriale rechtssfeer de aansprakelijke persoon zich bevond toen hij zijn daad verrichtte.
Die rechtvaardiging kan bijvoorbeeld liggen in een rechtsband of rechtsbetrekking
die de daad of de aansprakelijke heeft met de Nederlandse rechtsorde en waardoor
die Nederlandse rechtsorde kon worden geschonden.49 Deze rechtvaardigingseis stelt
aldus een beperking aan de bevoegdheid om strafmacht te claimen. Staten kunnen
evenwel onderling afspreken dat zij op dit bevoegdheidsbeperkende beginsel inbreuk
zullen maken. Deze afspraken zijn meestal te vinden in verdragen.

44 Europees Hofvan Justitie, 30 november 1976, NU 1977,494. Zie hierover ook: P.A. Stein, Compendium van het burgerlijke procesrecht. Deventer 1995 (tiende druk), p. 53. In 1995 besliste het Europees
Hof van Justitie in een civiele zaak over een schadeveroorzakende perspublicatie in een periodiek dat
in verschillende EU-lid-staton wordt verspreid dat de woorden "de plaats waar het schadetoebrengende
feit zich heeft voorgedaan" in casu betekenen dat de benadeelde een actie tegen de uitgever kan
instellen ofwel voor de rechter in het land waar de uitgever is gevestigd ofwcl voor dc rechter in de lidstaat waar de publicatie is verspreid en waar het slachtoffer stelt schade te hebben geleden (HvJ EG 7
maart 1995, Media»rum 1995, pp B47-B50. Zie ook Theo de Roos, Gerard Schuijt, Louisa Wissink,
Smaad, laster, discriminatie enporno op het Internet. Alphen aan den Rijn/Diegem, ITeR, nr. 3, 1996,
p. 207).

45 Art. 4 EEG-Executieverdrag
46 J. Remmelink, Mr. D. Hazewinkel-Suringa's inleiding tot de studie van het Nederiandse strafrecht.
Amhem 1995 (veertiende druk), pp. 505 e.v.; G.A.M. Strijards, Hoofdstukken van materieel strafrecht. Utrecht 1992, pp. 299-334.
47 G.A.M. Strijards, a w. 1992, p. 301. In het strafmachtsrecht gaat het, aldus Strijards, om de afbakening
van de macht tot straffen, vandaar: strafmachtsrccht.
48 G.A.M. Strijards, a w. 1992, p. 301.
49 Vgl. G.A.M. Strijards, a.w. 1992, p. 302.
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Een andere dan de jurisdictie-bevoegdheid is de bevoegdheid tot opsporing en
arrestatie. Wanneer een staat een persoon wil vervolgen en bestraffen dan zal deze
moeten worden opgespoord en eventueel gearresteerd. Bevindt de verdachte zich
niet op het grondgebied van de vervolgende staat dan zullen de vervolgende autoriteiten moeten wachten tot de verdachte zich op het grondgebied bevindt. Wanneer
men weet dat de verdachte zich in een andere staat bevindt dan kan men echter die
staat om uitlevering verzoeken. Uitlevering is een vorm van interstatelijke rechtshulp: hulp en bijstand welke staten elkaar verlenen bij het toepassen van het eigen
nationale strafrecht.so De uitlevering geschiedt in beginsel op basis van een verdrag
dat tussen twee staten is gesloten.51 Uitlevering wordt wel beschouwd als grote
rechtshulp, ter onderscheiding van de kleine rechtshulp waaronder bijvoorbeeld
vallen: extraterritoriale opsporing van personen, betekening van stukken, verstrekken
van documenten, het horen van personen als getuige, slachtoffer of verdachte,
overlegging van stukken, het doen van huiszoekingen en inbeslagneming, de
overdracht van gedetineerde getuigen, et cetera. 52
Een staat kan jurisdictie claimen op grond van de volgende internationaal erkende
beginselen:g het territorialiteitsbeginsel, het viaggebeginsel,,4 het actief nationaliteitsbeginsel, het passief nationaliteitsbeginsel, het beschermingsbeginsel, het
universaliteitsbeginsel en het waarnemingsbeginsel of het beginsel van subsidiaire
rechtsmacht.55

Op grond van het territorialiteitsbeginsel is de Nederlandse strafwet toepasselijk op
ieder die zich in Nederland aan enig strafbaar feit schuldig maakt.S6 Omdat soms
moeilijk is vast te stellen of een delict al dan niet in Nederland is gepleegd, zijn ter
nadere bepaling daarvan in de jurisprudentie enkele aanvullende criteria ontwikkeld.
Deze criteria vinden we in de leer van de lichamelijke gedraging,57 de leer van het
instrument,58 de leer van het constitutieve gevolgs' en de ubiquiteitsleer.K Deze
soevereiniteitsgedachte die uitgaat van de plaats waar een strafbaar feit wordt
gepleegd, is minder bruikbaar in een omgeving van gedistribueerde gegevensopslag,
waarbij veelal onvoldoende duidelijk is hoe de gegevensstroom er precies uitziet. In

50 idem, p. 305.
51 Artikel 2 van de Uitleveringswet luidt: "Uitlevering geschiedt niet dan krachtens een verdrag."
52 Deze onderdelen zijn te vinden in art. 1, tweede lid, van het Kleine Rechtshulpverdrag tussen
Nederland en de VS (12 juni 1981, Trb. 1981,188). Zie ook G.A.M. Strijards, a.w. 1992, p. 338
53 Om te voorkomen dat 'beginselen' in dit verband wordt opgevat als iets wat rechtsnormatiefjuist is,
wordt in plaats daarvan ook wei de term 'aanknopingspunten' of 'voorwaar(len voor jurisdictie'
gehanteerd. Zie G.A.M. Strijards, a. w 1992, p. 314.
54 Op grond van het viaggebeginsel heeft Nederland strafmacht voor strafbare feiten gepleegd aan boord
van Nederlandse schepen of luchtvaartuigen (art. 3 WvSO. Omdat het vlaggebeginsel voor dit
onderzoek minder relevant is, zal hier niet nader op worden ingegaan.
55 Theo de Roos, Gerard Schuijt, Louisa Wissinlg a.w. 1995, p. 204 e.v.
56 Dit territorialiteitsbeginsel is te vinden in art. 2 WvSr.
57 HR 16 oktober 1899, W.7347: locus delicti is de plaats waar de dader feitelijk heeft gehandeld.
58 HR 6 april 1915. NJ 1915, 427 (Azewijnse paard): locus delicti is de plaats waar het gebruikte
instrument zijn werking heeft.
59 HR 4 februari 1958, NJ 1958,294: /ocus delicti is de plaats waar het delict wordt voltooid.
60 HR 6 april 1954, NJ 1954,368 (Singapore-arrest): /ocis delicti is overal waar een bestanddeel van het
feit zich voordoet.
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de zich internationaal ontwikkelende informatie-infrastructuur vormt territorialiteit
een moeilijk hanteerbaar begrip. Ik ben het dan ook eens met Van der Net, die stelt
dat een herorientatie op de dogmatiek om de locus delicti te bepalen noodzakelijk is
omdat het Internet spot met geografisch bepaalde landsgrenzen. Afspraken op
mondiaal niveau over jurisdictie op het Internet - en in ruimere zin: op de elektroni-

sche snelweg - lijken mij wenselijk.
Het actieve nationaliteitsbeginsel of personaliteitsbeginsel heeft tot gevolg dat de
Nederlandse strafwet van toepassing is op misdrijven begaan door een Nederlander
die hij, omdat hij Nederlander is, dus vanwege zon nationaliteit heeft na te laten,
waar hij zich ook bevindt. Zo is op 8 oktober 1996 voor de eerste maal een Nederlandse sekstoerist door een rechtbank (Den Haag) veroordeeld voor strafbare feiten
die hij pleegde in het buitenland.62 De misdrijven en andere strafbare feiten die door
de Nederlandse strafwet als misdrijf worden beschouwd zijn aangeduid in art. 5
WvSr, waaruit volgt dat het Nederlandse strafrecht onder meer toepasselijk is op de
Nederlander die zich in het buitenland schuldig maakt aan schending van zijn
beroepsgeheim als bedoeld in art. 272 WvSr.63 Het personaliteitsbeginsel is iets
ruimer en knoopt aan bij de persoon, waardoor bijvoorbeeld ook zijn ambtelijke
status beslissend kan zijn. Een zwakkere variant is het domiciliebeginsel, dat uitgaat
van de woonplaats van de dader, die derhalve niet per st de Nederlandse nationaliteit
hoeft te hebben.
Het passieve nationaliteitsbeginsel is gebaseerd op de nationaliteit van het slachtoffer. Het maakt daarvoor geen verschil waar het slachtoffer het leed heeft ondergaan.
Omdat veelal het land waarvan het slachtoffer inwoner is jurisdictie kan claimen,
wordt dit beginsel zelden gebruikt. In Nederland wordt het passieve nationaliteitsbeginsel niet toegepast.64
Voor toepassing van het beschermingsbeginsel is het aanknopingspunt voor vervolgbaarheid in Nederland gelegen in de bescherming van de Nederlandse rechtsbelangen tegen inbreuken door wie en waar ook gepleegd. Het gaat hier met name om
bescherming van de staatsveiligheid en om economische belangen. De artikelen 4 en
7 WvSr zijn voorbeelden waarin het beschermingsbeginsel is te vinden.
Op grond van het universaliteitsbeginsel kan elk land jurisdictie claimen wanneer het
gaat om de aantasting van rechtsgoederen, die alle cultuurstaten gemeenschappelijk
zijn en door deze ook als zodanig worden erkend. Wie misdoet, waar en waartegen
doet dan niet ter zake. Normaliter kan het nationale strafrecht worden toegepast
krachtens een daartoe bestaand verdrag. Het universaliteitsbeginsel is toegepast in de
nummers 3,5,6 en 7 van art. 4 WvSr. Schending van het beroepsgeheim (art. 272
WvSr) valt daar niet onder. Gelet op het in internationaal verband erkende bestaan
61

61 C.B. van der Net, Locus Delicti op het Internet. Computerrecht 1996, nr. 3, p. 93.
62 De Folkskrant, 9 oktober 1996.
63 Art. 5, eerste lid, onder 1, WvSr. Zie ook Theo de Roos, Gerard Schuijt, Louisa Wissink, a.w 1996, p.
209.

64 Aldus Theo de Roos, Gerard Schuijt, Louisa Wissink, a. w. 1996, p. 210.
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van het medisch beroepsgeheim65 komt het mij voor dat tegen inbreuken op
moet
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rechtsgoed
beschermenswaardig geacht
dergelijk
kunnen worden door een staat wanneer die daar een zeker belang bij heeft. De
toepassing van dit beginsel op schendingen van het medisch beroepsgeheim zou dan
in verdragen kunnen worden vastgelegd. Wanneer de overige beginselen geen
oplossing voor jurisdictieproblemen bieden, zou de toepassing van het universaliteitsbeginsel naar mijn idee een aanknopingspunt kunnen bieden om het belang van
vertrouwelijkheid van medische persoonsgegevens in internationaal perspectief

de

gestalte te geven.

houdt in dat de NederHet waarnemingsbeginsel, dat in art. 4a WvSr is te vinden,
de
strafvervolging door Nederland
landse strafwet toepasselijk is op ieder tegen wie
van een vreemde staat is overgenomen op grond van een verdrag waaruit de bevoegdheid tot strafvervolging voor Nederland volgt. Voorbeelden van zo'n verdrag
zijn het Europees verdrag betreffende de overdracht van strafvervolging (Trb. 1973,
84) en het Benelux-verdrag inzake het overnemen van strafvervolging (Trb. 1969,
9). Beide verdragen zijn goedgekeurd bij Wet van 27 februari 1985 (Stb. 116) maar
het laatstgenoemde verdrag is nog niet in werking getreden.66 Omdat de aangezochte
staat als het ware als waarnemer optreedt voor de verzoekende staat, spreekt men in
casu weI van het waarnemingsbeginsel.
Met het oog op de strafrechtelijke aansprakelijkheid bijvoorbeeld voor schending
van het medisch beroepsgeheim, zou ik willen concluderen dat het medisch beroepsgeheim als een internationaal beschermenswaardig te achten rechtsgoed moet
worden beschouwd. Deze opvatting wordt mijns inziens gesteund door de ontwikkeeen stuk eenvoulingen in de informatie- en communicatietechnologie, waardoor het
diger wordt om medische persoonsgegevens langs elektronische weg over de
geografische grenzen heen te verstrekken aan personen op willekeurig welke plaats.
Het territorialiteitsbeginsel zal in dergelijke gevallen niet altijd voldoende aanknostrafmacht. De erkenning van de
pingspunten bieden voor het kunnen claimen van
medische persoonsgegevens kan
van
beschermwaardigheid van de vertrouwelijkheid
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65 De internationale erkenning van het belang van de vertrouwelijkheid van het omgaan met medische
uit het internationale karakter van de eed van
persoonsgegevens volgt mijns inziens onder meer
het medisch beroepsgeheim een
Hippocrates, uit de EU-privacyrichtlijn alwaar in art. 8, derde lid,

be\angftjke plaats inneemL alsmede uit de Declaration on the Promotion of Patients' Rights in Europe,
opgesteld door de Europese lidstaten van de ;Forld Health Organisation BYHO), gepubliceerd in het
TvGR 1994, nr. 5, pp. 275-281, waarin vertrouwelijkheid en privacy een belangrijke plaats hebben.
Wissink, a. w. 1996, p.
66 Zie G.A.M. Strijards, a w. 1992, p. 336; Theo de Roos, Gerard Schuijt, Louisa
211.
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verdachte, et cetera.67 De strafrechtelijke aansprakelijkheid zal aldus ook in internationaal verband, mede met het oog op het te verwachten toenemende grensoverschrijdend verkeer van medische persoonsgegevens, een bijdrage kunnen leveren aan de
bescherming van de informationele medische privacy.

Tot slot zij er op gewezen dat problemen kunnen ontstaan doordat niet altijd eenvoudig te achterhalen is wie verantwoordelijk is voor een onrechtmatige gegevensver-

strekking. Teneinde te voorkomen dat patienten in hun pogingen om bijvoorbeeld
daardoor geleden schade te verhalen in een doolhof terechtkomen heeft de wetgever
via art. 7:462 BW de figuur van de centrale aansprakelijkheid van het ziekenhuis of
andere instelling gerntroduceerd.68 Het is daardoor gemakkelijker geworden voor
patienten om zorgverlenende instellingen civielrechtelijk aansprakelijk te stellen; de
aansprakelijkheid is er echter niet ruimer door geworden.69 Juist bij communicatieof informatiefouten kan de centrale intramurale aansprakelijkheid goede diensten
bewijzen omdat het in die gevallen moeilijk is aan te geven wie precies te kort is
geschoten, terwijl wel vaststaat dat iemand binnen het ziekenhuis onrechtmatig moet
hebben gehandeld.

9.9 Samenvatting
De inachtneming van de hierboven besproken beginselen moet mijns inziens een
behoorlijk gebruik van medische persoonsgegevens in een informatiesamenleving
kunnen waarborgen. De vraag rijst nu wellicht in hoeverre dit nieuwe
beginselen zijn
en of de eerder genoemde algemene privacybeginselen uit het Verdrag van Straatsburg hierin zijn terug te vinden. In mijn opvatting zijn alle beginselen uit het Verdrag
terug te vinden in de beginselen voor het behoorlijk gebruik van medische persoonsgegevens.

Zowel het collection limitation principle als het openness principle komen terug in

het transparantiebeginsel. Het transparantiebeginsel moet er toe leiden dat medische
persoonsgegevens niet onbeperkt mogen worden verzameld, maar waar mogelijk met
toestemming of medeweten van betrokkenen. Het transparantiebeginsel heeft
bovendien betrekking op openheid ten aanzien van het gebruik dat van medische
persoonsgegevens wordt gemaakt.

Het data quality principle en het purpose specification principle treKen we aan in
het integriteitsbeginsel. De beschikbare medische persoonsgegevens moeten correct
en volledig zijn en relevant zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dat
laatste kan slechts worden beoordeeld, wanneer het doel van de gegevensverzameling nader is gespecificeerd en bij de betrokkenen bekend is. Het belang van de
juistheid van de beschikbare gegevens is groot, zowel voor het primaire als voor het

Vgl. het hiervoor reeds genoemde Kleine Rechtshulpverdrag tussen Nederland en de VS van 22 juni
1981, Trb. 1981,188.
68 Zie § 6.11 in dit boek.
69 Vgl. C.J.J.M. Stolker, WGBO en aansprakelijkheid, in: J. Legemaate (red.), De WGBO: van tekst naar
67

toepassing. Houten/Diegem 1995, p. 113 e.v.
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secundaire gebruik dat ervan wordt gemaakt. De gegevens dienen dan ook voldoende
beveiligd te worden tegen ongeoorloofde toegang daartoe of vernietiging of ver-

minking ervan. Het security safeguards principle maakt derhalve ook deel uit van
het integriteitsbeginsel.
Het use limitation principle vinden we terug in het vertrouwelijkheids- of exclusiviteitsbeginsel. De vertrouwelijkheid van medische persoonsgegevens mag niet
worden doorbroken, tenzij de betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven, een
wettelijk voorschrift dat bepaalt of in situaties waarin sprake is van een conflict van
plichten. Om te voorkomen dat onbevoegden kennisnemen van medische persoonsgegevens, zijn eveneens beveiligingsmaatregelen nodig. Het security safeguards
principle zien we derhalve tevens in het vertrouwelijkheidsbeginsel. Maar ook met

het oog op het authenticiteitsbeginsel geldt dat voldoende beveiligingsmaatregelen
getroffen dienen te worden teneinde te kunnen verzekeren dat uitsluitend daartoe
bevoegde personen toegang hebben tot medische persoonsgegevens. Daartoe kan
bijvoorbeeld een wachtwoordprocedure als een preventieve technische beveiligingsmaatregel worden toegepast.
Van het individual participation principle herkennen we elementen in diverse van de
hierboven genoemde beginselen. Als gevolg van het beschikbaarheidsbeginsel is
gesteld dat niet alleen de hulpverlener, maar ook de geregistreerde patient de
beschikking moet kunnen hebben over diens medische persoonsgegevens teneinde
niet alleen op basis van het transparantiebeginsel van het bestaan ervan te kunnen
worden ingelicht, maar deze ook op juistheid en volledigheid te kunnen controleren.
Daarmee zijn tevens elementen van het integriteitsbeginsel aan de orde. Hierdoor
ontstaat voorts de gelegenheid voor de patient om verbetering in zijn gegevens aan te
brengen of om de gegevens in een dossier aan te vullen of te voorzien van een
verklaring. Dit maakt deel uit van het flexibiliteitsbeginsel.

Tenslotte is hierboven het aansprakelijkheidsbeginsel of accountability principle
genoemd. Vooral met het oog op de te verwachten toename van internationale
uitwisseling van medische persoonsgegevens, is het van belang dat ergens in het
elektronisch netwerk zich iemand bevindt die aansprakelijk gesteld kan worden voor
onregelmatigheden die plaatsvinden met betrekking tot iemands medische persoonsgegevens. Dit kan geschieden op plaatselijk of regionaal niveau, maar ook binnen
Europa of zelfs daarbuiten. Voor een effectieve bescherming van de medische
informationele privacy dient het, naar mijn mening, de patient daarbij niet onmogelijk te worden gemaakt om te handelen tegen inbreuken op zijn privacy. Dit betekent
dat de Nederlandse patient zich zoveel mogelijk tot een Nederlandse rechter moet
kunnen wenden om zijn privacyschenders aan te kunnen spreken.
Welke betekenis moet aan deze beginselen van een behoorlijk gebruik van medische
persoonsgegevens worden toegekend? Voor medische persoonsgegevens dienen
bovenstaande beginselen alsmede de hier besproken uitwerking daarvan een sturende
rol te vervullen bij het opstellen van nieuwe regels ter bescherming van de medische
informationele privacy en bij de interpretatie van bestaande regels. De beginselen
kunnen aldus bescherming bieden voor de autonomie van de burger in de informatiesamenteving. Die autonomie is mijns inziens gebaat bij privacywetgeving die
technologie-onafhankelijk is en in voldoende mate is afgestemd op de specifieke
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kenmerken en omstandigheden van de context waarbinnen persoonsgegevens worden
gebruikt. De in dit hoofdstuk onderscheiden beginselen kunnen mijns inziens de
toepassing van privacynormen in de samenleving zodanig sturen dat in het algemeen
een behoorlijk gebruik van medische - en wie weet ook andere - persoonsgegevens
wordt gemaakt. Naar mijn idee kunnen deze beginselen ook binnen andere maatschappelijke contexten worden toegepast, zodat zij ook in andere maatschappelijke
sectoren nadere invulling kunnen geven aan een behoorlijk gebruik van persoonsgegevens. In dit onderzoek heb ik mij echter beperkt tot de context van de

geneeskundige-behandelingsovereenkomst.
Het recht van de burger op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer kan
worden beschouwd als een middel waarmee wordt getracht de autonomie van de
burger in zowel de nationale als de internationale samenleving tot op zekere hoogte70
te garanderen. Behalve de persoonlijke integriteit van de burger, bijvoorbeeld te
vinden in het brief- en telefoongeheim en het huisrecht, is ook diens lichamelijke
integriteit daarvoor van belang, hetgeen bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in het
recht op onaantastbaarheid van het lichaam. Tot de persoonlijke integriteit rekenen
we het recht op informationele privacy, dat met het oog op het streven naar autonomie ook kan worden omschreven als een recht op informationele zelfbeschikking. 71
Meerdere malen is in dit boek gewezen op de ontwikkelingen in de informatie- en
communicatietechnologie, die het grensoverschrijdend verkeer van medische
persoonsgegevens in hoge mate zullen stimuleren. Tegen deze achtergrond is het van
toenemend belang dat ook buiten de nationale of Europese grenzen de bescherming
van de medische informationele privacy op een gelijkwaardige of passende wijze is
gewaarborgd. De in dit hoofdstuk geformuleerde beginselen zijn dan ook niet alleen
van belang met het oog op de hierboven genoemde sturing van nieuwe medische
privacywetgeving en de interpretatie van bestaande regels, maar ook met het oog op
het toenemende gebruik van medische persoonsgegevens in internationaal en
informatietechnologisch perspectief. Daartoe is het mijns inziens van belang dat
algemene beginselen zoals deze als internationale standaardeisen voor privacybescherming worden beschouwd. De totstandkoming van de EU-privacyrichtlijn was
reeds als een stap in de goede richting te beschouwen. Binnen de EU-lid-staten is
daardoor sprake van harmonisatie van de privacyregelgeving. De keuze voor
privacybescherming op het niveau van de 'verwerking van persoonsgegevens' moet
in het licht van de informatie- en communicatietechnologische ontwikkelingen als
een juiste keuze worden beschouwd omdat een dergelijk object van privacybescherming minder technologie-afhankelijk is dan bijvoorbeeld is gebleken ten aanzien van
het begrip 'persoonsregistratie'.72 De in dit hoofdstuk geformuleerde beginselen voor

70 Tot op zekere hoogte, want veelal wordt in mensenrechtenverdragen en in de grondwet ruimte gelaten
voor "bij of krachtens de wet te stellen beperkingen"
11

\/g\. A.W.Koers, Rechten en plichten van het individu op de elektronische snelweg. Amskrdam: Otto
Cramwinckel 1995, waarin het recht van elk individu op informationele zellbeschikking als algemeen
uitgangspunt wordt gehanteerd.
72 Overigens zij er op gewezen dat de richtlijn blijkens de titel beoogt natuurlijke personen te beschermen
in verband met de verwerking van persoonsgegevens en dus niet de persoonsgegevens als zodanig.
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zijn eveneens geformuleerd

Het bereik van het grensoverschrijdend verkeer van medische persoonsgegevens, en
daarmee van de bescherming van de medische informationele privacy houdt als
gevolg van de mogelijkheden die de informatie- en communicatietechnologie te
bieden heeft niet op aan de buitengrenzen van de Europese Unie. Het is in dat
opzicht dan ook van belang dat persoonsgegevens vanuit de EU-lid-staten slechts
aan derde landen mogen worden verstrekt wanneer aldaar een passend beschermingsniveau voor de informationele privacy bestaat. Omdat het niet eenvoudig zal
zijn om in incidentele gevallen het passende karakter van het beschermingsniveau te
toetsen, lijkt het mij zinvol wanneer regelmatig overzichten worden gegeven van
landen waar de informationele privacy - en de medische informationele privacy in
het bijzonder - voldoende bescherming geniet. Voorzover het daarbij gaat om
medische persoonsgegevens kunnen de in dit hoofdstuk geformuleerde fundamentele
beginselen naar mijn idee dienen als uitgangspunten voor het bepalen van het
beschermingsniveau voor medische persoonsgegevens. Deze beginselen zouden dan
bijvoorbeeld geadopteerd en gehanteerd kunnen worden door de in het kader van de
EU-privacyrichtlijn in te stellen Groep voor de bescherming van personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens.73 Door verschillende instanties zijn of
worden nog privacyregets voor medische persoonsgegevens opgesteld (Raad van
Europa, EU, WHO). Daarom is het van essentieel belang dat in al deze instellingen
de noodzaak van technologie-onafhankelijke privacyregelgeving doordringt. Aldus
kan de wetgeving ter bescherming van de medische informationele privacy op de
langere termijn en ondanks nieuwe ICT-ontwikkelingen aan de algemene privacybeginselen blijven voldoen.

De in dit hoofdstuk geformuleerde fundamentele beginselen voor een behoorlijk
gebruik van medische persoonsgegevens komen voort uit de reeds langer bestaande
en in internationaal verband aanvaarde algemene privacybeginselen. Hoewel deze
algemene privacybeginselen stammen uit het begin van de jaren '80, zijn zij nog
steeds actueel doordat zij voor een belangrijk deel ten grondslag liggen aan de
recente EU-privacyrichtlijn. De algemene privacybeginselen heb ik in dit onderzoek
gehanteerd als toetsingskader teneinde te kunnen vaststellen in hoeverre de bestaande privacywetgeving met betrekking tot medische persoonsgegevens daaraan
voldoet.
Ondanks het feit dat de WPR naar mijn idee voldoende invulling geeft aan de
algemene privacybeginselen heeft de concrete uitwerking van die beginselen in de
WPR geresulteerd in een technologie-afhankelijke wet met een aantal kernbegrippen
die in het licht van de huidige ICT-ontwikkelingen niet langer hanteerbaar zijn.
Kijken we naar de regulering van de medische informationele privacy in het BW (de

73 Artikel 29 EU-privacyrichtlijn. De Groep bestaat onder andere uit vertegenwoordigers van de toezichthoudende autoriteiten in de lid-staten en heeft tot taak de geymplementeerde nationa!e privacybepalingen te bestuderen teneinde bij te dragen aan een homogene toepassing ervan en voorts de Commissie
over verschillende aangelegenheden te adviseren. Zie art 30.
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overeenkomst inzake geneeskundige behandeling), dan leert toetsing daarvan aan de
algemene privacybeginselen dat van een volwaardige bescherming van de medische
informationele privacy via het BW thans geen sprake is. Hiernaast is er het probleem
dat het naast elkaar bestaan van de WPR en het BW, welke beide privacybepalingen
bevatten die van toepassing zijn op medische persoonsgegevens, thans naar mijn idee
leidt tot ongewenste en onnodige onoverzichtelijkheid en rechtsonzekerheid. In het
kader van het streven naar eenvoud, overzichtelijkheid en rechtszekerheid, welk
streven mede ten grondslag ligt aan het huidige (nieuwe) BW, acht ik regulering van
de medische informationele privacy in het BW daarom wenselijk en evenzeer

mogelijk. Om een volwaardige wettelijke privacyregeling te zijn behoeft het BW
echter op enkele punten nog weI de nodige aanpassing. Een dergelijke aanpassing is
mede noodzakelijk om de privacywetgeving in verband met medische persoonsgegevens meer technologie-onafhankelijk te laten zijn dan tot nu toe het geval is.
Technologie-onafhankelijkheid van privacywetgeving is aldus te realiseren door de
werking van algemene privaatrechtelijke begrippen zoals: 'redelijkheid en billijkheid' (art. 6:2 BW) en de 'maatschappelijke zorgvuldigheid' in verband met de
onrechtmatige daad (art. 6:162 BW). De in dit laatste hoofdstuk geformuleerde
fundamentele beginselen voor een behoorlijk gebruik van medische persoonsgegevens bevatten de nodige aanknopingspunten voor een nadere concretisering van een
technologie-onafhankelijke bescherming van de medische informationele privacy.
Concluderend wil ik stellen dat een complete privacyregeling in het kader van de
bijzondere overeenkomst inzake de geneeskundige behandeling - met inachtneming
van deze fundamentele beginselen voor een behoorlijk gebruik van medische
persoonsgegevens noodzakelijk is om tegen de achtergrond van de ICT-ontwikkelingen, een duidelijke, overzichtelijke en technologie-onafhankelijke invulling te
geven aan de privacybescherming in de gezondheidszorg. Alleen op deze wijze zal
met het oog op de toekomst de zorg voor privacy voldoende kunnen worden gewaar-

borgd.

Samenvatting
de informationele
het
van
informatieen
communicatietechnologieen in
gebruik
privacy met het oog op
de gezondheidszorg. Ik heb er daarbij voor gekozen de nadruk te leggen op de
omgang met medische persoonsgegevens in de curatieve geneeskunde. Hierbinnen is
de zorg primair gericht op het individuele gezondheidsbelang. Informatietechnologische en economische factoren hebben ertoe geleid dat medische persoonsgegevens
op steeds grotere schaal en op andere manieren geautomatiseerd worden verwerkt.
Van oudsher biedt het medisch beroepsgeheim bescherming tegen de onrechtmatige
verstrekking van medische persoonsgegevens. De informationele privacy stelt
daannaast onder meer ook eisen aan het verzamelen van persoonsgegevens, aan de
beveiliging ervan en aan de individuele rechtsbescherming van geregistreerden. Deze
en andere privacy-aspecten in verband met medische persoonsgegevens zijn te

Dit boek behandelt de problematiek van de bescherming van

vinden in de WPR en in het BW.
Voorafgaand aan de behandeling van het thema van dit boek bevat hoofdstuk 1 een
korte inleiding over informatietechnologie en informationele privacy in de gezondheidszorg, de probleemstelling die aan dit onderzoek ten grondslag ligt alsmede een
overzicht van de opzet van dit onderzoek. In hoofdstuk 1 signaleer ik twee tendensen
die mijns inziens mede van invloed kunnen worden geacht op de bescherming van de
informationele privacy in de gezondheidszorg in de nabije toekomst. Een eerste
tendens heeft betrekking op de wens om informationele privacy te beschermen via
context-gerichte wetgeving, die bijvoorbeeld specifiek van toepassing kan zijn op
medische persoonsgegevens. Een tweede tendens betreft de internationalisering van
de informationele privacybescherming. Als gevolg van de globalisering ofmondialisering van de informatie-infrastructuur en de daarmee samenhangende toename van
het grensoverschrijdend verkeer van medische persoonsgegevens, kan nationale
wetgeving mijns inziens niet langer volledig garant staan voor het beschermen van
de informationele privacy inzake medische persoonsgegevens. Beide tendensen
leiden tot de vraag naar de mate waarin op een internationaal niveau aanvaarde
algemene privacybeginselen op nationaal niveau kunnen worden uitgewerkt in een
regeling voor de omgang met medische persoonsgegevens. Deze vraag heb ik voor
dit onderzoek opgesplitst in een drietal deelvragen:

1. In hoeverre voldoen

de WPR-bepalingen ter bescherming van de medische

informationele privacy aan de algemene privacybeginselen?
de WGBO-bepalingen ter bescherming van de medische
informationele privacy aan de algemene privacybeginselen?
3. In hoeverre is het mogelijk en wenselijk de informationele privacy in verband
met medische persoonsgegevens te beschermen via Boek 7, titel 7, afdeling 5 van
het BW (de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling)?

2. In hoeverre voldoen

Ten behoeve van een gestructureerde behandeling van deze vragen is dit boek
vervolgens opgesplitst in vier delen. In deel I (hoofdstukken 2 en 3) wordt ingegaan
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op de internationale achtergronden en kaders van informationele privacybescherming. Hoofdstuk 2 begint met een uiteenzetting van verschillende relevante internationale organisaties die we kunnen onderscheiden. Vervolgens komen de inhoud en de
rechtskracht van de internationale grondrechten met betrekking tot de bescherming
van de privacy aan de orde, zoals die zijn te vinden in art. 12 UVRM, art. 8 EVRM
en art. 17 IVBP. Voorts worden de internationale regelingen behandeld waarin de
internationale privacybeginselen zijn te vinden: de OESO-privacyrichtlijn (1981),
het Verdrag van Straatsburg (1981) en de EU-privacyrichtlijn (1995). Gebaseerd op
het Verdrag van Straatsburg dat meer in het algemeen van toepassing is op de
bescherming van persoonsgegevens, zijn in diverse Aanbevelingen van de Raad van

Europa meer context-specifieke bepalingen neergelegd. De Aanbevelingen die meer
in het bijzonder van toepassing zijn op medische persoonsgegevens worden eveneens
in hoofdstuk 2 besproken.
In hoofdstuk 3 introduceer ik de internationale algemene privacybeginselen als
toetsingskader voor de hiervoor omschreven onderzoeksvragen. Hoewel zij stammen
uit 1980 kunnen deze beginselen mijns inziens thans en in de toekomst nog steeds
richting geven aan de bescherming van de medische informationele privacy. Deze

opvatting is recentelijk bevestigd door de EU, die deze beginselen in haar privacyrichtlijn nog eens heeft willen versterken. De beginselen die in dit onderzoek als
toetsingscriteria fungeren zijn in twee groepen verdeeld. De eerste groep heeft
betrekking op de persoonsgegevens als zodanig en op de voorwaarden waaronder
deze mogen worden verwerkt. Zij stellen beperkingen aan het verzamelen van
persoonsgegevens (collection limitation principle), beperkingen aan het gebruik van
persoonsgegevens (use limitation principle), eisen aan de kwaliteit van de persoonsgegevens (data quality principle) en verlangen een specificatie van de doelen

waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld (purpose specification principle).
De tweede groep beginselen bevat verplichtingen voor degenen die voor de gegevensverwerking verantwoordelijk zijn en rechten voor geregistreerden. Zij leggen de
verplichting op om persoonsgegevens te beveiligen (security safeguards principle)
en openheid te betrachten over de aanwezigheid van persoonsgegevens (openness
principle). Met het oog op de individuele rechtsbescherming worden aan geregistreerden verschillende rechten toegekend, zoals het recht op inzage, verwijdering en
wijziging van de persoonsgegevens (individual particibation principle). Tenslotte
wordt de houder van persoonsgegevens aansprakelijk geacht wanneer die onvoldoende maatregelen heeft genomen ter vervulling van de overige genoemde privacy-

beginselen (accountability principle).

In deel II (hoofdstukken 4,5 en 6) geef ik een uiteenzetting van de belangrijkste
nationale wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de bescherming van de
medische informationele privacy. In hoofdstuk 4 behandel ik de inhoud van het
medisch beroepsgeheim. Het medisch beroepsgeheim dateert reeds van de eerste
eeuw na Christus en omvat een zwijgplicht en een verschoningsrecht voor artsen. In
ons huidige recht zijn niet alleen artsen gehouden tot geheimhouding. De
geheimhoudingsplicht strekt zich op grond van verschillende wetten ook uit tot
bijvoorbeeld apothekers, tandartsen en verpleegkundigen. Het medisch beroepsge-
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heim werkt ook door in de WPR, hetgeen in hoofdstuk 4 onder meer wordt toegelicht aan de hand van enkele rapporten van de Registratiekamer.
De WPR geeft uitvoering aan art. 10 Grondwet en bevat algemene privacybepalingen, waarvan sommige ook van toepassing zijn op persoonsregistraties die medische
persoonsgegevens bevatten. De inhoud van die bepalingen wordt in hoofdstuk 5
uiteengezet. Daaruit kan worden afgeleid dat met name de in de WPR gehanteerde

begrippen als 'persoonsgegeven', 'derde', 'persoonsregistratie' en 'houder' problemen opleveren voor de toepassing ervan in een medische context en met het oog op
de voortschrijdende informatie- en communicatietechnologische ontwikkelingen. Zo
is de WPR bijvoorbeeld anders dan de regels van het medisch beroepsgeheim niet
van toepassing op persoonsgegevens van overledenen en roepen de ontwikkelingen
rond virtuele persoonsregistraties en virtuele organisaties in de gezondheidszorg
vragen op met betrekking tot de begrippen 'persoonsregistratie' en 'houder'.
Sinds 1 april 1995 kennen we in ons Burgerlijk Wetboek een afdeling waarin ter
versterking van de rechtspositie van patienten in het kader van de geneeskundigebehandelingsovereenkomst enkele bepalingen zijn opgenomen ter bescherming van
de informationele privacy van patienten. Deze bepalingen gelden naast de algemene
privacybepalingen uit de WPR, zij het dat de BW-bepalingen in bepaalde omstandigheden derogeren aan de WPR. Als gevolg van de aldus ontstane onoverzichtelijkheid
en onduidelijkheid in de systematiek van de privacybescherming in verband met
medische persoonsgegevens, zal het niet in alle gevallen even eenvoudig zijn vast te
stellen welke bepalingen van toepassing zijn. Verondersteld wordt dat meer duidelijkheid kan worden verkregen wanneer de privacyregelgeving een meer contextgerichte inhoud krijgt.

In deel III van dit boek (hoofdstuk 7) geef ik een overzicht van het gebruik dat in de
gezondheidszorg wordt gemaakt van informatie- en communicatietechnologieen. In
de intramurale sector worden informatie- en communicatietechnologieen bijvoorbeeld toegepast in algemene, academische en psychiatrische ziekenhuizen, zwakzinnigeninrichtingen, verpleeghuizen en revalidatiecentra. Als gevolg van de groter
wordende financiele bereikbaarheid ervan worden ook in de extramurale sector op
steeds grotere schaal computers ingezet bij huisartsen, medisch specialisten, apothekers, tandartsen et cetera. Behalve met het oog op de primaire zorgverlening worden
informatie- en communicatietechnologieen ook toegepast voor beleids- en managementdoeleinden. Daartoe zijn grote hoeveelheden medische gegevens opgeslagen in
landelijke informatievoorzieningssystemen. Het technologisch gemak waarmee
medische gegevens kunnen worden uitgewisseld, maakt het noodzakelijk voldoende
aandacht te besteden aan de bescherming van de medische informationele privacy.
Uit hoofdstuk 7 blijkt voorts dat thans de integratie van informatievoorzieningssystemen en de communicatie van medische gegevens bepalend zijn voor het huidige en
toekomstige gebruik van informatie- en communicatietechnologieen in de gezondheidszorg. De integratie van informatievoorzieningssystemen in de gezondheidszorg
vindt veelal plaats door het tot stand brengen van koppelingen tussen bestaande
systemen op lokaal niveau via LAN's of op ruimere schaal via WAN's. Mede als
gevolg van een zodanige integratie van systemen nemen ook de mogelijkheden toe
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om medische persoonsgegevens elektronisch uit te wisselen. Beide tendensen vloeien
voort uit de nieuwe mogelijkheden die de informatie- en communicatietechnologieen
kunnen bieden voor het vergaren, het opslaan, het bewerken en het verspreiden van
medische persoonsgegevens. Als voorbeelden zijn in dit hoofdstuk behandeld: de
ontwikkelingen in ziekenhuisinformatiesystemen, de automatisering van medische
dossiers, de elektronische verwerking van beeldmaterialen, de introductie van bedside terminals, de ontwikkeling van medische expertsystemen, het gebruik van
medische chipkaarten en het verkeer van medische persoonsgegevens op de elektronische snelweg. Afzonderlijk is ingegaan op de ontwikkelingen rond de elektronische uitwisseling van medische persoonsgegevens, met name op het gebruik van email en op verschillende voorbeelden van EDI-projecten in de gezondheidszorg. De
in hoofdstuk 7 besproken ontwikkelingen brengen nieuwe risico's met zich mee voor
de bescherming van de informationele privacy in verband met medische persoonsgegevens. Aldus wordt het voor patienten bijvoorbeeld steeds minder transparant welk
gebruik er van hen betreffende medische persoonsgegevens wordt gemaakt. Niettemin verschaffen de nieuwe informatie- en communicatietechnologieen ook nieuwe
technische mogelijkheden om de informationele privacy een grotere bescherming te
kunnen bieden.

Aan de hand van de in de inleiding geschetste twee tendensen worden in deel IV van
dit boek (hoofdstuk 8 en 9) de centrale onderzoeksvragen beantwoord. In hoofdstuk
8 heb ik zowel de WPR-bepalingen als de BW-bepalingen, voor zover die voor de
bescherming van de medische informationele privacy van belang zijn, getoetst aan
de intemationale privacybeginselen. Op enkele kleinere onderdelen na kon worden
geconcludeerd dat de WPR vanuit deze optiek in grote lijnen voldoet aan de meeste
internationale privacybeginselen. Dit geldt in mindere mate voor de privacybepalingen in verband met de geneeskundige-behandelingsovereenkomst in het BW. Met
name wordt thans nog niet voldaan aan het doelspecificatiebeginsel, het beveiligingsbeginsel, het transparantiebeginsel en het beginsel van de individuele rechtsbescher-

ming.
Met het oog op de als derde geformuleerde onderzoeksvraag toon ik in hoofdstuk 8
vervolgens aan dat regulering van de medische informationele privacy in het BW
wenselijk en mogelijk is. Ik geef daarvoor niet alleen inhoudelijke argumenten maar
ik ga in dat verband ook in op de parlementaire geschiedenis van de totstandkoming
van Boek 7 BW. Tevens weerleg ik aldaar mogelijke tegenargumenten.
Teneinde via het BW een volwaardige bescherming van de informationele privacy te
kunnen bieden, acht ik aanvulling van het BW noodzakelijk voor wat betreft de
doelspecificatie, beveiliging, transparantie en de individuele rechtsbescherming.
Behalve deze aanvulling inzake de internationale privacybeginselen is mijns inziens
met het oog op de EU-privacyrichtlijn ook opneming in het BW nodig van regels ter
zake van het toepasselijke nationale recht, sanctiebepalingen, alsmede regels die de
totstandkoming van privacy-gedragscodes bevorderen. Regels die de taak en functie
van de toezichthoudende autoriteit (de Registratiekamer) betreffen kunnen, evenals
andere sector-overstijgende bepalingen, eventueel ook in een algemene wet (WBP of
een nieuwe Wet op de Registratiekamer) worden opgenomen. Met het oog op de als
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derde geformuleerde onderzoeksvraag is derhalve geconcludeerd dat een zelfstandige regeling van de informationele privacy in verband met medische persoonsgege-

vens in het BW mogelijk is.
In hoofdstuk 9 introduceer ik een nieuwe indeling voor de algemene privacybeginselen. Het doel daarvan is niet zozeer aan te tonen dat de bestaande privacybeginselen,
die in dit onderzoek als toetsingscriteria zijn gehanteerd, niet langer zouden voldoen.
Alle 'oude' beginselen zijn namelijk ook in de nieuwe indeling terug te vinden. Ik
ben echter van mening dat een andere rubricering duidelijker richting kan geven aan
de uiteindelijk te realiseren bescherming van de informationele privacy in verband
met het verwerken van medische persoonsgegevens. Zo kunnen zij mijns inziens
bijdragen aan de realisatie van sector-specifieke privacywetgeving, in casu voor
medische persoonsgegevens, hetwelk in de inleiding als een tendens is gesignaleerd.
Als gevolg van hun universele en technologie-onafhankelijke karakter, acht ik het
daarnaast zeer goed mogelijk deze beginselen toe te passen in een internationale
context, met het oog op de tweede aan dit onderzoek ten grondslag liggende tendens.
Zij bevatten aldus de algemene normen waaraan mijns inziens een behoorlijk gebruik
van medische persoonsgegevens zowel in nationaal als internationaal verband dient
te voldoen.

Summary
This thesis deals with the protection of medical data with regard to the use of
information and communication technologies in health care. I have decided to focus
this thesis on the handling of medical data in cases of medical examinations or
treatments, in the interest of the patient. Technological and economic factors have
led to the automatic processing of medical data on a large scale. Traditional
professional secrecy is an important element in protecting medical data against
unlawful dissemination. Requirements for the protection of medical data - in this
book called: 'medical information privacy' - also exist for the collection of data, the
security of data processing and the data subject's rights. These and other elements
for the protection of medical data have been laid down in the Dutch Privacy Act
('Wet persoonsregistraties' or 'Wpr') as well as in the Dutch Civil Code (the
Medical Contract Bill or 'Wgbo').
Chapter 1 contains a short introduction on information technology and data protection in health care, the formulation of the problem in this thesis and a summary o f its
contents. I point out two different trends, that will in fluence the protection of medical
data in the nearby future. The first is the wish to regulate data protection in context
related laws, e.g. especially with regard to medical data. The second trend I point out
is internationalization or globalization of data protection. As a result of globalization
of the information infrastructure and relevant increasing transborder flow of medical
data, national privacy legislation can, in my opinion, no longer guarantee the
protection of medical data. Both trends raise the question as to what extent the
general privacy principles, which are accepted at an international level, can be
elaborated in regulations for the handling of medical data. In this thesis, 1 have
divided this question into the following three central research issues:

L To what extent does the Wpr meet the general privacy principles to protect
medical data?
2. To what extent does the Wgbo meet the general privacy principles to protect
medical data?
3. To what extent is it possible and desirable to fully regulate the protection of
medical data in the Dutch civil code (the Medical Contract Bill or 'Wgbo')?
The contents of this thesis have been split up into four parts. Part I (Chapters 2 and
3) contains the international legal background of data protection. Chapter 2 gives an
overview of different kinds of international organisations, followed by the contents
and the force of law of international rights to privacy, that are based on Article 12 of
the Universal Declaration of Human Rights, Article 8 of the European Convention
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and in Article 17 of
the International Convention on Civil and Political Rights. Furthermore, the following international regulations are described where the general privacy principles can
be found: the OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows
of Personal Data (1981), the Council of Europe's Convention for the Protection of
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Individuals concerning the Automatic Processing of Personal Data (1981) and the
European Union Directive on the Protection of Individuals with regard to the
Processing of Personal Data and on the free Movement of such Data (1995). Based
on the Data Convention the Council of Europe also enacted several context specific
Recommendations for data protection. The Recommendations relevant for the
protection of medical data are also dealt with in Chapter 2.
In Chapter 3, I introduce the international privacy principles as criteria for answering
the first and second research issue. Although they date from the 1980s, they can, in
my opinion, still play a guiding role for the protection of medical data in the future.
This opinion has recently been confirmed by the European Union. Recital 11 ofthe
European Data Protection Directive' says that the principles of the protection of the
rights and freedoms of individuals, which are contained in this Directive, gives
substance to and amplify those contained in the Council of Europe Convention of28
January 1981 for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing
of Personal Data.
These privacy principles can be divided into two groups. The first group is related to
personal data as such, and to the conditions on which they may be processed. These
principles limit the collection of personal data (collection limitation principle), limit
the use of personal data (use limitation principle), make demands on the quality of
personal data (data quality principle) and require specification of the purposes for
which personal data are being collected (purpose specifcation principle). The
second group of privacy principles consists of obligations for the 'controller', i.e. a
natural or legal person, public authority agency or any other body which determines
the purposes and means of the processing of personal data, and of privacy rights for
the data subjects. They contain an obligation to secure personal data (security
safeguards principle), and to give information to the data subject with regard to the
processing of personal data (openness principle). Further they consist of several
privacy rights for the data subject, such as the right to obtain information from the
controller about the data being processed, and the right to rectification, erasure or
blocking of his/her personal data (individual participation principle). Finally, the
controller is liable in the event of insufficient measures having been taken to carry
out the other above-mentioned privacy principles (accountability principle).
In Part II of my book (Chapters 4,5 and 6), I point out the most important articles of

the law with regard to medical information privacy. In Chapter 4, I discuss the
contents of medical secrecy. Medical secrecy contains the right of the patient to
confidentiality and also the doctor's right to refuse to testify in court. In Dutch law,

the obligation of medical secrecy has also been extended to pharmacists, dentists and
nursing staff. Medical secrecy has also influenced the Wpr, as illustrated in Chapter
4 in several relevant Dutch data protection authority (Registratiekamer) reports.
The Wpr is based on article 10 of the Dutch Constitution, and regulates the protection of personal data in general. Some of the regulations are also applicable to

1

Directive 95/46/EC, OJ no. L 281/3 I of 23 November 1995.
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registrations of medical data. The contents of these regulations is explained in
Chapter 5. I also conclude in Chapter 5 that several Wpr definitions, such as 'personal data', 'third party', 'registration' and 'controller', lead to difficulties in
applying these definitions in a medical context, and also with regard to the developments in information and communication technologies. As opposed to the rules of
medical secrecy, the Wpr is for example not applicable to personal data of the
deceased. In addition, the definitions for example of 'registration' and 'controller',
become unclear as a result of the development of'virtual registrations' and 'virtual
organisations' in health care.
Since April 1,1995, the Dutch civil code contains a section with rules to consolidate
the legal status of patients with regard to the medical contract. This section contains
several articles to protect patients' medical data. These articles are in force as well as
the general privacy rules in the Wpr. In specific circumstances, the articles in the
civil code take precedence over the articles in the Wpr. However, conflicting rules
lead to badly organized situations, and to obscurity ofthe protection of medical data.
In my opinion, in some cases it will be difficult to ascertain which rules are applicable. The regulation of medical information privacy can be clarified by giving data
protection a more context-dependent content.

In Part III of this book (Chapter 7), I give an overview ofthe use of information and
communication technologies in health care. Information and communication technologies are presently being used in health establishments, by general hospitals,
academic hospitals and psychiatric hospitals, institutions for mentally handicapped
persons, nursing-homes and rehabilitation hospitals. Because computers are getting
cheaper, information and communication technologies are increasingly used outside
health establishments by general practitioners, medical specialists, pharmacists,
dentists, and so on. Information and communication technologies are not only being
used for medical examinations or treatment, but also for policy and management
purposes. Therefore a large proportion of medical data is stored in national information systems. Information and communication technologies nowadays make it very
easy to disseminate medical data so consequently, attention must be drawn to the
protection of medical information privacy.
Chapter 7 also shows that the integration of information systems and the communication of medical data are determining factors for the present and future use of information and communication technologies in health care. These factors make it very
easy to exchange medical data electronically, for e.g. by connecting existing information sytems to a Local Area Network (LAN) or even to a Wide Area Network
(WAN). Information and communication technologies lead to new possibilities for
collecting, recording, adaptation and dissemination of medical data. Several examples of this are given in Chapter 7 such as developments in hospital information
systems, the development of electronic patient records, the electronic processing of
medical pictures, the introduction of bed-side terminals, the developments in medical
expert systems, the use of medical chipcards and the flow of medical data on
electronic highways. A lot of attention is being given to new developments which
facilitate the electronic exchange of medical data. In particular the health care in the
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Netherlands is increasingly using electronic mail (e-mail) and Electronic Data
Interchange (EDI). The new developments sketched in this chapter bring new risks
for the protection of medical data. For instance, it is becoming less clear to patients
who is processing and using their medical data and indeed, for what purposes. On the
other hand, by using these new information and communication technologies it may
also be possible to improve the protection of medical data.
The two trends described in the introduction to this thesis (Chapter 1), lead to my
approach to the central research issues in Part IV of this book (Chapters 8 and 9). In
Chapter 8, I test the rules for the protection of medical data (from Wpr and Wgbo)
against the international privacy principles. With the exception of some minor
elements, the Wpr seems to satisfy these international privacy principles. This
conclusion does not apply to the articles concerning medical data protection in the
Civil Code (the Medical Contract Bill). In particular, this section does not fulfil the
purpose specification principle, the security safeguards principle, the openness
principle, and the individual participation principle.
With regard to the third research issue, I prove in Chapter 8, that a revision of the
protection of medical data in the Dutch Civil Code, and partial replacement of the
Wpr is desirable and also possible. This theorem is not just based on the merits of
the case, but also on the parliamentary history of the Civil Code, Chapter 7. In
addition, I refute possible counter-arguments to my conclusion.
To gain an adequate protection of medical data in the Civil Code, I consider it
necessary to add the following principles to the Civil Code: purpose specification,
security safeguards, openness, and individual participation. Besides the international
privacy principles, in my opinion it is also necessary, in view of the European Data
Protection Directive, to insert rules in the Civil Code concerning the national law
applicable (Article 4 Directive), sanctions (Article 24 Directive), and codes of
conduct (Article 27 Directive). Rules concerning the supervisory authority (Article
28 Directive), may be included in a more general privacy act, as far as necessary to
implement the European Directive, or in a separate law, concerning the supervisory
authority (e.g. 'Wet op de Registratiekamer').
In Chapter 9, I introduce a new classification of the general privacy principles:
availability principle, confidentiality or exclusiveness principle, integrity principle,
authenticity principle, flexibility or actuality principle, openness principle and
accountability principle. The objective of this new classification is not to prove that
the existing international privacy principles no longer suffice, because every existing
international privacy principle can also be found in this new classification, but
because I believe a new classification can help to implement the act of protection of
medical information privacy more clearly. The privacy principles I mention in
Chapter 9 are probably more technologically independent than those of the 1980s. In
my opinion, these new privacy principles can guide the necessary context-specific
elaboration and maintenance of the privacy principles in the Civil Code, with regard
to medical data, as was identified in Chapter 1 as the first trend. As far as the second
trend, I think these new privacy principles can also be applied in an international
context because of their universal character. They contain general norms, for the
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national and international level. I am convinced
that, in the long run, this is the way we should 'care fur privacy'.
proper use of medical data both on

a

Lijst van verkort aangehaalde literatuur
Hoofdstuk 1
Callens, S., Goed geregeld? Het gebruik van medische gegevens voor onderzoek.
Antwerpen-Apeldoorn, 1995.
Ketelaar, R.J.C., 1. Holvast, Privacydiscussie in Nederland 1970-1993, opkomst en

neergang van het begrip 'persoonlijke levenssfeer'. Amsterdam: Centrum voor
Privacyonderzoek, april 1994.
Prins, J.E.J., e.a., In het licht van de Wet persoonsregistraties: zon, maan of ster?
Alphen aan den Rijn/Diegem 1995.

Hoofdstuk 2
Alkema, E.A., Klass e.a. tegen de Duitse Bondsrepubliek. Ars Aequi

1979, p. 327

e.v.

Bemmel, J.H. van, J.L. Willems (red.), Handboek medische informatica Utrecht/
Antwerpen 1989.
Berkvens, J.M.A., Congestie op data-highways. Deventer 1991.
Berkvens, J., M. Schauss, New EC Data Protection Era. Transnational Dam and
Communications Report November/December 1992, p. 43-45.
Blume, P., An EEC Policy for Data Protection. Computer/Law Journal 1992/3, p.
399-440.
Boer, J. de, Art. 8 El/R/lt Preadvies NJV 1990. Zwolle 1990.
Boven, Th.C. van, Internationale instrumenten en procedures ter bevordering en
bescherming van de rechten van de mens, in: P. van Dijk e.a., Rechten van de
mens in mundiaal en Europees perspectief Nijmegen 1991 (vierde, herziene
druk).
Burkens, M.C., Gemeenschapsrecht en het EVRM, in: M.C. Burkens, H.R.B.M.
Kummeling (red.), EG en grondrechten. Zwolle 1993.
Burkens, M.C., H.R.B.M. Kummeling (red.), EG en grondrechten Zwolle 1993.
Dijk, P. van, e.a., Rechten van de mens in mundiaa! en Europees perspectief Nijmegen 1991 (vierde, herziene druk).

Early, L., Data Protection in European Countries and the Consequences of the
Internal Market 'Europe 1992' for Privacy Protection, in V.A. de Pous (red.), De
Wet persoonsregistraties: heden en toekomst. 's-Gravenhage 1990, p. 61-19.

Hondius, F.W., De nieuwe privacywet en zijn internationale kader. Informatie en
Informatiebeleid 198812, p. 34 e.v.
Hondius, P.W., Emerging Data Protection in Europe. Amsterdam, Oxford 1975.
Hondius, F.W., Privacy en internationale uitwisseling van persoonsgegevens, in: J.H.
Hubben, H.D.C. Roscam Abbing (red.), Gezondheidgrecht in perspectief.
Lochem 1993, p. 107-114.
Kapteyn, P.J.G., P. VerLoren van ThemaaL Inleiding tot het recht van de Europese
Gemeenschappen. Na Maastricht. Deventer 1995.

LITERATUUR

420

Kolhoop, 1., De Europese ontwerp-richtlijn inzake privacybescherming. in: J.M.A.
Berkvens, 1.E.J. Prins (red.), Privacyregulering in theorie en praktijk Deventer
1994, pp. 311-330.
Kuitenbrouwer, F., Grensoverschrijdende privacybescherming per contract. Computerrecht 1990/4, p. 164-170.

Kummeling, H.R.B.M., De doorwerking van internationale normen, in het bijzonder
EEG-richtlijnen, in de Nederlandse rechtsorde, in B.F. de Jong, C.A.J.M.
Kortmann, H.R.B.M. Kummeling (red.), Nomeegs staatsrecht bundel opsteilen
aangeboden aan mr. H.J.M. Beekman. Nijmegen 1987, p. 64-76.

Kummeling, H.R.B.M., J.B. Mus, De invioed van het gemeenschapsrecht op de
nationale rechtsorde, in: M.C. Burkens, H.R.B.M. Kummeling (red.), EG en
grondrechten. Zwolle 1993, p. 1-32.
Nationale Raad voor de Volksgezondheid, EG-ontwerp-privacyrichtlijn. Advies over

COM (92) 422 final - SYN 287 van 15 oktober 1992. Zoetermeer 1993.
Overkleeft-Verburg, G., Het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer,
in: A.K. Koekkoek, W. Konijnenbelt, F.C.L.M. Crijns (red.), Grondrechten,
commentaar op hoofdstuk I van de herziene grondwet. Nijmegen 1982 Oeukensbundel).

Schermers, H.G., H. van Houtte, Internationaal en Europees recht: compendium
voor de rechtspraktijk. Antwerpen 1987 Cle druk).
Schweizer, R., Europaisches Datenschutzrecht - Was zu tun bleibt. Datenschutz und
Datensicherung 1989/11, pp. 542-546.
Verhey, L.F.M., Horizontale werking van grondrechten, in het bijzonder van het
recht opprivacy. Zwolle 1992.
Verhey, L.F.M., Europese integratie en privacybescherming, in: M.C. Burkens,
H.R.B.M. Kummeling (red.), EG en grondrechten. Zwolle 1993, p. 219-258.

Hoofdstuk 3
Holvast, 1., Op weg naar een risicoloze maatschappij? De vrijheid van de mens in
het informatietijdperk. Schoonhoven 1986.
Leenen, H.J.J., Handboek gezondheidsrecht. Dee! 1. Rechten van mensen in de
gezondheidszorg. Alphen aan den Rijn 1994 (derde druk).

Overkleeft-Verburg, G., De Wet persoonsregistraties. Norm, toepassing en evaluatie. Zwolle 1995.

Prins J.E.], e.a., In het licht van de Wet persoonsregistraties: zon, maan of ster?
Alphen aan den Rijn/ Diegem 1995.

Hoofdstuk 4

Beljaars, A.J.J.M., Arts

en

praktijk. Beroepsgeheim: het omgaan met medische

gegevens. Medisch Contact 1994/22, p. 746-748.

Doppegieter, R.M.S., Het geheim van de minderjarige patient, Medisch Contact
1994/16, p. 538-541.

LITERATUUR

421

Gevers, J.K.M., Het recht op privacy en het beroepsgeheim, in: J.H. Hubben (red.),
De geneeskundige behandelingsovereenkomst. Tekst en analyse van het wetsvoorstel. Lochem 1990, p. 33-45.
Gevers, J.K.M., De rechter en het medisch handelen. Deventer 1991 (tweede druk).
Hammerstein, W.C.E., De rechtspositie van de minderjarige en medische behandeling, in: J.H. Hubben (red.), De geneeskundige behandelingsovereenkomst. Tekst
en analyse van het wetsvoorstel. Lochem 1990, p. 19-96.
Leenen, H.1.1., Handboek gezondheidsrecht. Deel I. Rechten van mensen in de
gezondheidszorg. Alphen aan den Rijn 1994 (derde druk).

Leer, O.F.C. van der, e.a. (red.), Privacy in de gezondheidszorg. Lelystad (losbl.).
Prins, J.E.J., e.a., In het licht van de Wet persoonsregistraties: zon, maan of ster?

Alphen aan den Rijn/Diegem 1995.
Roscam Abbing, H.D.C., Privacy-bescherming en vijfpartijenakkoord. Het verstrekken van de ontslagdiagnose-code als testcase. Medisch Contact 11 augustus
1990, pp. 966-968.
Troch, K., Het medisch beroepsgeheim en zijn impact op de levensverzekering.
Rechtskundig Weekblad 1993-1994, nr. 34,23 april 1994, p. 1225 e.v.

Hoofdstuk 5
Berkvens, J.M.A., e.a. (red.), H/et persoonsregistraties: Leidraad voor de praktijk.
Deventer: Kluwer (losbl).
Berkvens, J.M.A., De ontwikkeling van het begrip persoonsregistratie. Computerrecht 1989/2, p. 68-71.
Berkvens, 3.M.A. en J.E.J. Prins (red.), Privacyregulering in theorie en praktijk
Deventer 1994.
Berkvens, J.M.A., De Wet persoonsregistraties, in: J.M.A. Berkvens, J.E.J. Prins
(red.), aw. 1994, p. 91-117.
Boswinkel, B.J., De registratie-eenheid; de eerstvolgende aanvulling op de WPR?
Computerrecht 1991/4, p. 176-183.
Doppegieter, R.M.S., Vraagstukken rond het dossier en de uitwisseling van gegevens, in: J. Legemaate (red.), De WGBO. van tekst naar toepassing Houten/Diegem 1995, p. 62-76.
Esch, R.E. van, Privacywetgeving: EDI en telecommunicatie, in: J.M.A. Berkvens
en J.E.J. Prins (red.), Privacyregulering in theorie en praktijk. Deventer 1994, p.
281-308.
Kuitenbrouwer, F., Hoe veilig is een "onderzoeksbestand"? Bescherming van
persoonsgegevens bij verstrekking ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.
Computerrecht 1989/5, p. 236-241.
Kuitenbrouwer, F., Een zwak ontwerp-besluit over gevoelige (medische) gegevens.
1\,GR 1990, p. 486-499.
Leenen, 11.1.1., Handboek gezondheidsrecht. Deel 1. Rechten van mensen in de

gezondheidszorg Alphen aan den Rijn 1994.

Leer, O.F.C. van der, e.aired.), Privacy in de gezondheidszorg. Handboek wetgeving voor de praktijk Lelystad (losbl.).

422

LITERATUUR

Lent, A.A.A. van, 'Gegeven'

en 'Persoonsregistratie' tegen het licht van de Wet
persoonsregistraties (WPR). Informatie 1988, nr. 9, pp. 581-585.
Markenstein, L.F., Het recht op inzage in eigen medische gegevens; een plaatsbepaling, in TvGR 1987, p. 298-309.

Overbeek, P., W. Sipman, Informatiebeveiliging. Een praktische gids voor de
bescherming van uw gegevens. Amsterdam 1992.

OverkleeR-Verburg, G., De Wet persoonsregistraties. Norm, toepassing en evaluatie. Zwolle 1995.

Prins, J.E.J., e.a., In het licht van de Wet persoonsregistraties: zon, maan of ster?
Alphen aan den Rijn/Diegem 1995.
Verhey, L.F.M., Artikel 10, in: Akkermans/Koekkoek, De Grondwet. Zwolle 1992
(tweede druk), pp. 223-251.

Hoofdstuk 6
Gevers, J.K.M., Boekbespreking I. Ravenschlag: Het recht op niet weten. Meer dan
een quidproquo. 1\,GR 1993, nr. 3, p. 184-185.

Leenen, H.13., Handboek gezondheidsrecht. Deel I. Rechten van mensen in de
gezondheidszorg Alphen aan den Rijn 1994 (derde druk).
Markenstein, L.F., Het recht op inzage in eigen medische gegevens; een plaatsbepaling. TvGR september/oktober 1987, p. 298-309.
Ravenschlag, I., Het recht op niet weten Meer dan een quidproquo. Amsterdam
1992.

Roscam Abbing, H.D.C., Privacybescherming, medische (persoons) gegevens en
wetenschappel#k onderzoek Maastricht 1988.
Roscam Abbing, H.D.C., Wetenschappelijk onderzoek, medische persoonsgegevens
en privacybescherming. Privacy en Registratie 1992/1, p. 11-15.
Roscam Abbing, H.D.C., Het recht op informatie en het toestemmingsvereiste, in: J.
Legemaate (red.), De WGBO: van tekst naar toepassing. Houten/Diegem 1995,
pp. 22-32.
Verberne, R., Patient en arts. Ars Aequi november 1976 (bijzonder nummer: Gezondheidsrecht. De rechten van de patient), p. 557-576.
Vuilsje, H., Mens, erger je niet. Privacybescherming en wetenschappelijk onderzoek. 's-Gravenhage 1992.

Hoofdstuk 7
Albers, P., m.m.v. W.A.J. Gooren, F.J.M.C. Stravers, De identijicatie van patienten
in de gezondheidszorg: een verkennend onderzoek. Tilburg 1991.
Bakker, A.R., Trends in hedendaagse Ziekenhuis Informatie Systemen, in: A.J. ten
Hoopen, W.J. Hofdijk, W.P.A. Beckers (red.), Ontwikkelingen in de Medische
Informatica. Proceedings van het medisch informatica congres. Veldhoven 2021 november 1992. Rotterdam 1992, p. 29-37.

LITERATUUR

423

Beckers, W.P.A., A.J. ten Hoopen (red.), Ontwikkelingen in de Medische Informati-

ca. Proceedings van het Medisch Informatica Congres. Veldhoven 25-26
november 1994. Rotterdam 1994.

Bekkers, V.J.J.M., B.J. Koops, J. Nouwt (eds.), Emerging Electronic Highways.
New Challenges for Politics and Law. The Hague/London/Boston 1996.
Bemmel, J.H. van, De derde golf in de medische informatica: Integratie en communicatie. Ti/dschr(# voor Medische Informatica 1989, nr. 4, pp. 135-137.
Bemmel, J.H. van, J.L. Willems, Handboek medische informatica. Utrecht/Antwerpen 1989.

Boer, A.J. de (red.), EDI in de gezondheidszorg. Alphen aan den Rijn/Zaventem
1992.

Buiting-van der Zon, C.I.C.M., A.W. Lalleman, P.G. Arnou, Studie naar wenselijkheid en haalbaarheid van een open-ZIS, in: W.P.A. Beckers, A.J. ten Hoopen
(red.), Ontwikkelingen in de Medische Informatica. Proceedings van het Medisch Informatica Congres. Veldhoven 25-26 november 1994. Rotterdam 1994,
p. 245-253.
Esch, R.E. van, Privacywetgeving: EDI en telecommunicatie, in: J.M.A. Berkvens,

J.E.J. Prins (red.), Privacyregulering in theorie en praktijk. Deventer 1994, pp.
281-308.

Eras, P., Zorgsector aan vooravond van stormachtige veranderingen. Telecommagazine (TM-Topic, IT in de zorgsector), april 1996, p. 25-27.

Gardeniers, H., J. Holvast, Koppelen. Deel I: het leggen van relaties tussen gege\lens. Privacy en registratie 199012, p. 5-8.
Gardeniers, H., R. van Kralingen, E. Schreuders, Knowledge Discovery in Databases; privacyaspecten van informatie-mijnbouw, in: Sjaak Nouwt, Wim Voermans
(red.), Privacy in het informatieti/®erk Den Haag 1996,9 69-81.
Haas, R. de, H. Hilderink, J. Hofdijk (red.), MIC '88 Proceedings.
Hasman, A., P.G. Arnou, A.C.A. van Kesteren, D. Kleinloog, Het 3I-project.
Todschrftvoor Medische Informatica 1989, nr. 4, pp. 149-152.
Hasman, A., Informatieuitwisseling in de gezondheidszorg: Het 3I-project. Tijdschrift voor Medische Informatica 1989, nr. 1, pp. 17-20.
Hilderink RI, H.G.M., A.G.M. Brouwers, Op weg naar een open ZIS, in: W.P.A.
Beckers, A.J. ten Hoopen (red.), Ontwikkelingen in de Medische Informatica.
Proceedings van het Medisch Informatica Congres. Veldhoven 25-26 november
1994. Rotterdam, p. 39-50.
Hofdijk, J., W. Beckers (red), Met het oog op de gebruiker. Proceedings MIC '90.
Rotterdam 1990.

Hoopen, A.J. ten, W.J. Hofdijk, W.P.A. Beckers, Ontwikkelingen in de Medische
Informatica. Proceedings van het medisch informatica congres. Veldhoven 2021 november 1992. Rotterdam 1992.

Happener, P., Automatisering en wetenschappelijk onderzoek in de huisartspraktijk.
Amsterdam 1990.
Lodder, H., P. Ferwerda, G.P. Smits, EDI: van project naar product, in: W.P.A.

Beckers, A.J. ten Hoopen (red.), Ontwikkelingen in de Medische Informatica

LITERATUUR

424

Proceedings van het Medisch Informatica Congres. Veldhoven 25-26 november
1994. Rotterdam 1994, p. 155-162.

Markenstein, L.P., Datacommunicatie en dataondersteuning in de gezondheidszorg.
Nederlandse Organisatie voor Technologisch Aspectenonderzoek, Den Haag
1988.

NZI, Automatiseringstoepassingen. Catalogus voor de intramurale gezondheidszorg. Utrecht 1988.

Pol, A.M. van de, De gernformeerde specialist, in. R. de Haas c.s. (red.) MIC '88
Proceedings 1988, p. 281-285.
Poort, H.W,. M.C.R.B. Peters, Automatisering in de tandartsprakt(/k. Alphen aan
den Rijn 1986.
Prins, ].EJ., e.a., In het licht van de Wet persoonsregistraties: zon, maan of ster?
Alphen aan den Rijn/Diegem 1995.
Registratiekamer, Advies Medische Zorgpas. Rijswijk, oktober 1995.
Roos, V., R.F. van Boven, A.J. ten Hoopen, Automatisering in gezondheidscentra,
in: A.J. ten Hoopen, W.J. Hofdijk, W.P.A. Beckers, Ontwikkelingen in de

Medische Informatica. Proceedings van het medisch informatica congres.

Feldhoven 20-21 november 1992. Rotterdam 1992.
Slagter, W.J., Privacybescherming bij het gebruik van de chipcard in de gezondheidszorg. Computerrecht 1995/1, p. 2-16.
Stichting Medidata Nederland, (Chip) cards in de gezondheidszorg, grootschalige
invoer loont! Woerden 1994.

Uythof, B.H.,K.M. \Ireeswijk, "De 36" EDI-projecten in de zorgsector. Overzicht
per december 1993. Stichting ITN, Utrecht 1994.
Vandenbulcke, J.A., Databasesystemen voor deprakt#k Deventer 1992.
Vedder, A., The Value of Freedom. (diss.) Utrecht 1995.

Hoofdstuk 8
Berkvens, J.M.A., Gegevensbescherming en privacybescherming in Europa. Informatie en Informatiebeleid 1991, nr. 3, p. 56-63.
Doppegieter, R.M.S., Vraagstukken rond het dossier en de uitwisseling van gegevens, in: J. Legemaate (red.), De If/GBO: van tekst naar toepassing. Houten/Diegem 1995, p. 62-76.
Esch, R.E. van, J.M.A. Berkvens, Het Burgerlijk Wetboek als Wet persoonsregistraties. Computerrecht 1994, nr. 3, pp. 93-101.
Frissen, P.H.A., De virtuele staat. Politiek, bestuur, technologie: een postmodern
verhaal. Schoonhoven 1996.
Leenen, H.J.J., Handboek gezondheidsrecht. Deel I. Rechten van mensen in de
gezondheidszorg Alphen aan den Rijn 1994 (derde druk).

Legemaate, 1., Goed recht. De betekenis en de gevolgen van het recht voor de
praktgk van de hulpverlening Preadvies uitgebracht ten behoeve van de jaarvergadering van de Vereniging voor Gezondheidsrecht op 22 april 1994.

LITERATUUR

425

Legemaate, J., De zorg van een goed hulpverlener, in relatie tot de professionele
standaard, in: J. Legemaate (red.), De WGBO: van tekst naar toepassing.
Houten/Diegem 1995, p. 10-21.
Legemaate, J. (red.), De WGBO: van tekst naar toepassing Houten/Diegem 1995.

OverkleeR-Verburg, G., De Wet persoonsregistraties. Norm, toepassing en evaluatie. Zwolle 1995.
Prins, J.E.1. e.a., In het licht van de Wet persoonsregistraties: zon, maan of ster?
Alphen aan den Rijn/Diegem 1995.
Stolker, C.J.J.M., WGBO en aansprakelijkheid, in: J. Legemaate (red.), De WGBO:
van tekst naar toepassing. Houten/Diegem 1995, p. 110-121.
Verhey, L.F.M., Horizontale werking van grondrechten, in het bijzonder van het
recht op privacy. Zwolle 1992.

Westerdijk, R.J.1., Produktenaansprakelijkheid voor software. Beschouwingen over

de aansprakelijkheid voor informatieproducten. Academisch proefschrift
Amsterdam 1995.

Hoofdstuk 9
Commission of the European Communities DG X111/F AIM, Data Protection and

Confidentiality in Health Informatics. Handling Health Data in Europe in the
Future. Proceedings of the AIM Working Conference, Brussels, 19-21 March
1990. Amsterdam, Washington D.C., Tokyo 1991.
Electronic Privacy Information Center (EPIC), Principles for Federal Privacy
Protection of Medical Records, EPIC Alert Vol. 2.13, October 30,1995.
Franken, H., Kanttekeningen bij het automatiseren van beschikkingen, in: H.
Franken, I.Th.M. Snellen, J. Smit, A.W. Venstra, Beschikken en automatiseren.
Preadviezen voor de Algemene Vergadering van de Vereniging voor Administratief Recht op 14 mei 1993 (VAR-reeks 110). Alphen aan den Rijn 1993, pp. 1150.

Leenen, H.J.J., Handboek gezondheidsrecht. Deel 1. Rechten van mensen in de
gezondheidszorg. Alphen aan den Rijn 1994 (derde druk).

Prins, J.E.J. e.a., In het licht van de Wet persoonsregistraties: zon, maan of ster?
Alphen aan den Rijn/ Diegem 1995.
Roos, Theo de, Gerard Schuijt, Louisa Wissink, Smaad laster, discriminatie en
porno op het Internet. Alphen aan den Rijn/Diegem, ITeR, nr. 3, 1996, p. 83253.

Strijards, G.A.M., Hoofdstukken van materieel stra»cht. Utrecht 1992.

Trefwoordenregister

A
aanbeveling .....,..............,/,................ ......... 16,34-53

aanmelding............................... 64,184, 213,338-340,358,378
aansprakelijkheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,86,168,245, 345-349, 361-363
aansprakelijkheidsbeginsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,255,345,361,396

aanvulling.................................... 85,190,203,209,336,359
Accountability Principle................................... 31,74,86,403
actualiteitsbeginsel................................................ 394
All,akeningsbesluit........................................ 178,254,273

afscherming ..........................................63,342,360,378

afschrift ..................................... 97,197,210, 235-237,359
a n o n i m i s e r i n g. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205,248
apotheker ......................................... 91, 93,114,224,267
.

auditability ...................................................... 334
authenticiteit............................................. 154,167,308
authenticiteitsbeginsel .............................................393
a u t o n o m i e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,230,375,403,404

B
back-up..............

.....,,.

................. 80,82,132,154,165,167

Bangemann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 9,15,282,309,396
bed-side-terminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

bedrijfsgezondheidsdienst .................................. 121,138,179
beeldmateriaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
behandelingsovereenkomst..................................... 223-227
behoorlijk gebruik van medische persoonsgegevens.............. 387-389,405
behoorlijk IT-gebruik.............................................. 387
beperkte-verzamelingsbeginsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255,321,350

beroepsgeheim ............................ 91,105,107,171,229,238,243
beschikbaarheid ........................................... 47,154,166
beschikbaarheidsbeginsel........................................... 389
Besluit genormeerde vrijstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,192,340
Besluit gevoelige g e g e v e n s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162-164,233,322

bestand .................................................... 57,59,76
betrokkene ...................................................57,143
beveiliging . . . . . . . . . . . . . . . 51,63,81-83, 165-167,213, 334-337,357,391,393
beveiligingsbeginsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73,165,255,334,357,378
beveiligingsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,81,167,213,336,357,403

bewaartermijn.................................. 36,51,157,187,234,326
b e w e r k e r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140-142
b e w e r k i n g. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 80,332

blokkeringsrecht.................................................. 206

buitenland........................................... 211,347,379,397

REGISTER

428

C
centraal adres ................................................ 347,379
chipkaart.................................................... 303-309

Collection Limitation Principle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,72,74,325,402
conflict van plichten................................ 99, 115, 231,356,403
correctie ........................................ 203, 208,210,344,392
correctness-checking ......................................323,326,328
cryptografie ......................................................82
curatieve zorg.......................................... 1,251,254,366

D
data pull ...................................................... 2,253
Data Quality Principle ............................31,72,74,150,392,402
derde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,60,100,149,156, 170-172,206,209,238,329
derde land......................................... 65,71, 212,312,357
derdenverstrekking......................... 170-172,183,206,238, 329-331
direct marketing....................................... 63,360,378,395
DNA ................................................. 41-43, 125, 135
doel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75-80,94,137,147,148,157,170, 181-184, 193
........... 151,352
doelbinding ............................
doelbindingbeginsel............................................... 325
doelspecificatie.................................................... 73
doelspecificatiebeginsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255,327,353,377

doelstelling................................ 61,78,170, 185-187, 327,353
doeltreffende raadpleging ......................................130,132
doorgifte............................................. 71,214,356,377
d o s s i e r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dossierplicht.................
d w a n g s o m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

....

132-134

233

..... 169,204

dwingend recht............................................... 249,369

E

e-mail..............................................

293-295,302,310

EDI................................................. 59,132, 293-302
EDIFACT ................................................... 284,297
eenvoud................................................ 367,371-374
eigen gebruik .................................................... 154
elektronisch medisch dossier........................................ 282
elektronische snelweg ..........................................70,309

EMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282-286

encryptie............................................. 83,167,334,393
epidemiologisch ............................................... 40,242
231,235
erfelijke ziekte ....................

erfelijkheid....................................................... 49

429

REGISTER

erfelijkheidsonderzoek.......................................... 44,238
. 53,104,376
EU-privacyrichtlijn
Europees Parlement.......................................... 19,53,67
Europese Commissie .................,......,,.....................66

evaluatie-onderzoek............................................... 383
EVRM............................................. 16,18-20,22,375
exclusiviteit ...................'............................. 391-393
288-291
expertsystemen ...... .. . ..... . .. ..
extramurale

sector ......................................,.....254,272

F
flexibiliteitsbeginsel............................................... 394

formulierplicht....................................... 178,180,192,340
FTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..........................

........... 310

G

Gaskin ..............................................23,202,222,236
geanonimiseerde gegevens................................ 35,52,188,240
geautomatiseerde besluiten
.......... 342,360,378
...... 246
gebrekkig product ................
..........
246
gebrekkige zaken................
gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . 73,79,135, 151-155,324,328, 332-335, 354-356,377
gedragscode................................. 172-175,240,242, 377,380
geestelijke gezondheidszorg..................................... 107,258

...............92,170

gegevens..................

gegevensdrager ......................................131,136,332,365
gegevensverstrekking................... 111, 113-118, 148-151,170,187,330

geheimhouding.................................. 79,92,93,103,330,331
geneeskundige behandeling......................................... 224
geneeskundige-behandelingsovereenkomst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
geregistreerde ................... ........................ ... 73, 84, 143
. . . . 129,161-164, 322
gevoelige gegevens......

gezondheidscentra ........................................ 155,180,270
gezondheidspas

...................

. . . . . . . . . 305

gezondheidszorg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139,156,162, 176-185,323
gezondheidszorg-informatiesystemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

globalisering..................
goede hulpverlening..........
goede

......7,21,70
....233,352,353,377,389

.........................

trouw ......................................... 198,219,221,364

grensoverschrijdend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29-32,52,57,312,331,402
griepvaccinatie............................................... 113,268

groepsprivacy................................................ 155,240
grondrecht....... ................................ ... 122,177,366,374
grondwet ..............................23,27,55,122,123,148,205,375
Groppera

......................................

.................. 26

430

REGISTER

H
handmatig..................... ...............
......... ..... 130,133
harmonisatie.................................................. 53,404

herleidbaar .......,, ... ., .., . .,.,..,., ,. 125,207,240,243,247
HIS ................ ,

horizontale werking
houder

, , . , ....,,,,

,

,.................. 263

373,375
73,136-140,168,323,349,397

...........................................

.

huisarts........................................... ............. 262
huisarts-informatiesysteem................
263
hulpmiddel ...................................................... 132
hulpverlener........... ., , ,. ,.,,.....,...,.............. 91,154
.........................

I

ICT ............................ 251,323,326,328,332,336,341,344,347

identificatie........................................... 82,126,159,167
identiteit.................................... 184,190,196,338,344,378

implementatie......................................... 54,319,376,379

Individual Participation Principle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,73,84,403
informatie- enmedewerkingsplicht ................................... 226

informatie-infrastructuur ........................................22,309
informatiefouten...................................... 347-349,362,402

informatiemodel.................................. 257,259,260,271,272
informatietechnologische ontwikkelingen . .
253
informatievoorzieningssystemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255,262,273
informationele privacy......................................... 2,16,23
informed consent......................................... 195, 228-230
inlichtingenplicht .......................................
232

integratie ................................76,276,278,366,372,374,387

integriteit............................................... 165-167,221
integriteitsbeginsel................................................ 392

integrity-checking ···············.................................392
internationaal........................................ 214,379, 399-401
internationale grondrechten .......................................20,27
internationale organisaties........................................ 15-17

internationalisering.............................................. 3,388

Internet..............................................

26,310-312,400

intramurale sector................................................. 254

Intranet......................................··········· 308,334,393
t n z a g e. . . . . . . . . . . . . . . . . .

.....

. . . . . 84,196-204,222,235,392
84, 195-204,222,228,343

..·········
inzagerecht...................................

IVBP .........................,..............................16,28

REGISTER

431

3
juistheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73,148,165,191,325,353,359,392,394

Junsdictie .................................................

K

kennisneming.........
keuringen

, . . ., , ..,,..,.,,

398-400

83,122,185, 193-201

........................................156, 225-227, 372-374

Klass......................................................23.24.26

KNMG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94,102,175,249,388
koppeling.................................... 76,126,160, 276-278,394
k o s t e n. . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . 73,210,236,338,343,359
kwaliteit ....................,....,,/......... . . . . . 73,76,150,325,353
k w a l i t e i t s b e g i n s e l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255, 324-326,352,377,392

L

Leander ............................. . ...................23,24,26
247-249
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
295-297
'tt:ls:at:,0:::....1,...111112..11111111..................

M
. . . . . . . . . . . . . .9 9
machtiging ...................................
......
medicatiebewaking............................................
114,225

medisch beroepsgeheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91,107,229,238,330,390,401
medisch d o s s i e r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........133,233,246
medisch onderzoek............................................ 227,230
medische behandeling .............................................227

mensenrechten ............................................. 20,43,220
minderjarige...................................... 75, 100-102,200,237
model-privacyreglement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114,149, 156-158,188

mondialisering .................................................. 7,70

N

nabestaanden .................................................96,199
natuurlijke personen.................................... 75,128,207,224
NCP .......................................................309,333
netwerk...................................... 78,215, 298-301,347,396
noodzakelijkheidscriterium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157,158,181,182,233
Numansdorp . . . . . . . , . , . . . . . . . . . . .

........................ 24,76,233

0
OESO-privacyrichtlijn..................................... 29,31-33,72
OESO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-17

onderzoeksvragen ..........................................7,317,382
ongeborenen................................................ 49,75,97

REGISTER

432

onrechtmatige daad . . . . . . . . . . . 145,149,198,221,321,345,349,364,370,406

ontslagdiagnosecode ......................................110,127,233
ontvanger............................................. 57,60,143,393
openbare registers .................... ...........................144
Openness Principle....................................... 31,73,83,402
opslag van persoonsgegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135,181,217,317

organisatie van de houder 60,117,141,149,151,154,156,157,170,188,218,334
overeenkomst inzake geneeskundige behandeling............ 221,224,317,370

overledenen ...........................................58,96,128,218
overmacht...........
. . . . . . 104,238
overzichtelijkheid................................. 220,367,368, 370-374

P
parlementaire geschiedenis .........................................366
particuliere sector......................................... 173,321,340
passend beschermingsniveau ................................ 212, 215,357

patientnummer........................................ 37,190,303,305
personalia................................................... 124,187
persoonlijke levenssfeer............................. 2,25,30,32,122,182
persoonlijke werkaantekeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134,144,201,236
persoonsgegeven .............................................124,217

persoonsnummer .............................................122,159
persoonsregistratie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109, 129-136,217,324,395
Privacy Enhancing Technologies..................................... 159

privacybeginselen............................ 69,71,74,320, 349,350,387

privacyfunctionaris......................................... 64,193,358

183-193,327,331,339,354
privacywet ......................................215,218,368,371,376
p r i v a c y r e g l e m e n t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

privacywetgeving.................................................. 21
privt-leven ................................................. 23,24,28
productenaansprakelijkheid ......................................... 348
protocolplicht.................................... 137,142,158,207,209
psychiatrische ziekenhuizen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,108,180,234,258
publieke sector............................... 173,177,181,321,330,368
Purpose Specification Principle............................. 31,73,77,402

R
Raad van

Europa ................................,,.,,,.,.

16,34,53,69

recht op informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195,203, 227-230,342,359,390
recht opinzage enafschrift .....................................203,235
recht opniet weten............................................ 229-231
recht opprivacy ................................................ 22,48
recht op vernietiging ......................................205, 235,359
rechtmatige

verkruging ............................................321

rechtmatigheid ..................................... 76,88,148,351,376

REGISTER

433

rechtsbescherming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,29,73,84,255,341,358,371,378

rechtskracht .............................................21,27,29,53
rechtsmacht ..................................................28,398
rechtspersoon.................................. 35,60,128,136,143,224
rechtspositie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122, 218, 219-221,363,370,373
rechtstreekse werking................................... 19,22,55-57,84

rechtsverhouding .........................................354,370,374
rechtszekerheid................................... 221, 367,371-375,406

rectificatie.......................................... 62,83,85,342,360
redelijkheid en billijkheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221,230,232,248,369,370
Registratiekamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64,107,121,157, 172-176, 183-193,208
reglement ................................................. 46, 82, 126

revalidatiecentra.................................................. 260
IUCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
risico-aansprakelijkheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87,168,246, 361-363

S
samenhangende

verzameling.................................... 124, 129

samenwerkingsverband . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137,139,156,273,280
schadevergoeding.............................. 64,168,169, 361-363,380
sectorale

regeling................................................. 385

Security Safeguards Principle ..............................31,73,82,403

self-executing............................................... 27,29,33
SIG...................

142,254, 274-276

sofi-nummer......................................... 146, 159-161,277
specialist.................................................... 111,266
standaardisatie .............................37,71,274,276,280,284,297
standaardregeling................................................. 380
stelselwijziging............................................... 257,300
strafbepaling.................................................. 92, 217
s t r a f m a c h t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

........................

398

systematisch aangelegd ........................................130,133

T
tandartsen...............................................

180,268-270

technologie-afhankelijk ............................................404
technologie-onafhankelijk .................................... 6,165,406

technology push............................................ .... 1,253
7
tendens ..........................................,-...,-. 6, ,13,388

territorialiteitsbeginsel...... ................................... ... 399
therapeutische exceptie ....................................195,203,228
t h u i s z o r g. . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . .

,.... 180,271

toegangsregeling ..................................82,143,152,189,391
toestemming............
57,72,73,91, 170-172,215

toetsingskader............................................. 6,31, 69-71

REGISTER

434

toezicht..................................................... 189,200
toezichthoudende autoriteit .......................................64,78
transparantie.................................. 83,193,244,309, 333,388
transparantiebeginsel 73,183,185,194,255,279, 338-341,358,378,388, 394-396
trusted third party..................................... 308,334,393,394

U
uitwisseling ........................................... 29,39, 291-295
up-to-date......,..., .................................. 73,76,150,394
Use Limitation Principle ..................................31,73, 79,403
UVRM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 20-22

V
verantwoordelijke......................................... 57,59,61-66
verbetering............................... 84,190,193,203,209,234,344
v e r b i n t e n i s s e n r e c h t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364

verdrag ....................................................... 69-72

Verdrag van Straatsburg.................................... 31-34,53,96

verloskundigen............................................... 180,266
vermogensrecht ..............................................365,380
vernietiging ...................................66,86,158,187,205,337
verpleeghuizen............................................... 180,260
verplegen ................................................. ...... 225

verschoningsrecht......................................... 102-105,171
versleuteling.................................................. 40,125
verstrekken...................................... 152,143,170,332,391
verstrekking . . . . . . . 80, 153-158,182,188,206,214, 236-245, 328-332,365,391

vertegenwoordiger.................................... 143,200,204,239
vertrouwelijkheid.................................. 83,166, 357,389-391
verwerking.................................. 57,76,80,81,285, 322-332
verwijdering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,86,158,187,190,205,209,329,359
verzamelen.......................... 58,72,74,80,104,321,333,350,376
verzekeraar.................................................. 222,226
verzet ..................................................206,360,378

verzoekschrift................................................ 169,208
verzorgen ............................................. .......... 225

virtual reality ....................................................312
virtuele organisatie............................................. 86,139
volksgezondheid ................................48,53,95,235,239,355
volledigheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,148,150,165,325,353,359,392

W
wachtlijst .......................................................361
wachtwoord .

.

......... 167

REGISTER

435

wanprestatie..................................................... 345
WBP . . . . .
. . . . 5-7,319,381,385
weigering .........,,,.. -..., ,,.,-.-....,...,-.. 73,85,200,342,343
Wet bescherming persoonsgegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 7, 163,206, 319

Wet Bopz ..............................,,............... 158,164,234
wetenschappelijk onderzoek . . . . 34,47,52,63,106,109,207,239,344,355,360,
391,396

wetgever..........

25,388
wettelijk voorschrift.......................... 45,48,50,73,92,93,98,170

WGBO.

..................

220

WPR........................................................... 121
WvSr . . . . . . . . . . . . . . . . 92,96,104,149,154,217,238,321,390,392, 399-401

WWW....

310,311

Z
zaak

...............,

348,362,365

zelfbeschikking ...........................................44,390,404

zelfbeschikkingsrecht...................................... 106,230,390

ziekenfonds.......,,,...., ............................ .. 111,188,237
ziekenhuis... ............................ 37,155-157,224,245, 255-257
ziekenhuis-informatiesysteem.............. ................. 137,256,286
.

ZIM ................................................... 257,270,271
ZIS

.

...........................

zorg van een goed hulpverlener....
zorgchip ....

......................

149,255, 280-282

234,238,326,353

.......................

251

Zorgnet..................................................... 299,300
zorgpas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-307
zorgsector..........,,,,,.., ,,,.,,,, ,.,..........,. 176,291, 296,317

zorgverlening....

354

zorgverzekeraars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112,253, 297-300,305,385,390,395

zorgvuldigheid................................................... 181

zwakzinnigeninrichtingen ......................................180,259

zwijgplicht ................................... 92,199,240,287,294,390

Bibliotheek K. U. Brabant

17 000 01257984 4

1-X

8c

*r

