
Privacy & Research  

-work in progress- 

In aanvulling op de algemene privacy- en informatieveiligheid, beschrijft deze pagina de invloed van de nieuwe 
privacy-wetgeving op wetenschappelijk onderzoek in het UMC Utrecht. Vanwege landelijke en lokale 
ontwikkelingen wordt de informatie maandelijks bijgewerkt. 
  
Nieuwe Privacy wetgeving 

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) rechtstreeks van toepassing in alle 
lidstaten van de Europese Unie. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen:  

         de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens, en  

         het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’) 
In Nederland geldt vanaf dan de Uitvoeringswet AVG. Deze vervangt de huidige Wet bescherming 
persoongegevens (Wbp). Het UMC Utrecht dient zich aantoonbaar aan deze wet- en regelgeving te houden.  
  
Privacy en Research: a good match! 
De AVG biedt veel ruimte aan wetenschappelijk onderzoek. Soms lijkt het alsof de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming conflicteert met wetenschappelijke ambities van UMC Utrecht (en Europa) zoals Open 
Science en Personalized medicine, of dat wetenschappelijke studies niet meer mogelijk zouden zijn. Maar de AVG 
biedt ruimte om hierin op een verantwoordelijke manier een weg te vinden. Lees hier meer over de betekenis van 
de AVG voor wetenschappelijk onderzoek. 
  
Work in Progress 
De invoering van de AVG betekent voor het UMC Utrecht in ieder geval dat gewerkt moet worden aan verbetering 
van: 

         Bewustzijn en transparantie. Onderzoekers dienen bewuste(re) keuzes te maken in de omgang met 
persoonsgegevens en dit ook te kunnen laten zien (goede administratie).  

         Vanzelfsprekendheid. UMC-breed beleid, organisatie en infrastructuur dienen bij te dragen aan ‘AVG-compliant’ 
werken. De onderzoeker hoort hiermee zoveel mogelijk ontzorgd te worden.  

 
Lees op deze pagina hoe het UMC Utrecht hier aan werkt. 
 

  
Heb je als onderzoeker vragen over privacy binnen je eigen onderzoek?   
A.    Is het algemene privacy-vraag? Zie Privacy en Informatieveiligheid. 
B.    Is het specifiek met betrekking tot onderzoek? Lees de Frequently Asked Questions (FAQ) om te zien of jouw 
vraag al beantwoord wordt.  
C.   Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met een van de volgende ondersteuners in de divisie 

  

 IB/PB-er (InformatieBeveiliging/PersoonsgegevensBescherming) 

 Datamanager  

 Kwaliteitscoördinator  

D.      Kom je er nog niet uit? Mail de helpdesk (researchoffice@umcutrecht.nl) met in de titel “AVG”.   

 

 

https://team.mijnumc.nl/connect/kwaliteitenpatientveiligheid/privacyeninformatieveiligheid/Paginas/Privacy%20en%20Informatieveiligheid.aspx
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/verordening_2016_-_679_definitief.pdf
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34851_uitvoeringswet_algemene
https://team.mijnumc.nl/connect/onderzoek/QualityofResearch/Paginas/AVG%20Privacy%20en%20wetenschappelijk%20onderzoek.aspx
https://team.mijnumc.nl/connect/onderzoek/QualityofResearch/Paginas/AVG%20Privacy%20en%20wetenschappelijk%20onderzoek.aspx
https://team.mijnumc.nl/connect/onderzoek/QualityofResearch/Paginas/AVG%20UMC%20Utrecht%20in%20de%20praktijk.aspx
https://team.mijnumc.nl/connect/onderzoek/QualityofResearch/Paginas/AVG%20UMC%20Utrecht%20in%20de%20praktijk.aspx
https://team.mijnumc.nl/connect/kwaliteitenpatientveiligheid/privacyeninformatieveiligheid/Paginas/Privacy%20en%20Informatieveiligheid.aspx
https://team.mijnumc.nl/connect/onderzoek/QualityofResearch/Paginas/AVG_FAQ.aspx
https://team.mijnumc.nl/sites/dit-informatie/Paginas/Contactpersonen.aspx
https://team.mijnumc.nl/sites/dit-informatie/Paginas/Contactpersonen.aspx
https://team.mijnumc.nl/sites/rvb-research-support/Paginas/Beleidsmedewerkers-onderzoek-.aspx
mailto:researchoffice@umcutrecht.nl?subject=AVG%20via%20Connect


 

 

  



De AVG in de praktijk 

UMC Utrecht 

Om de nieuwe privacy wetgeving in de praktijk goed tot uitvoering te brengen, worden zowel in UMC Utrecht als in 

landelijk verband acties ondernomen. Op dit moment is nog niet altijd precies duidelijk wat wel en niet mag. 

Daarom zullen we dit gezamenlijk verder vorm geven (zie FAQ) en wordt de informatie op deze pagina maandelijks 

bijgewerkt.  

1.       Bewustzijn. UMC Utrecht werkt aan een onderzoekerscultuur waarin het bewust en aantoonbaar beschermen 

van persoonsgegevens als vanzelfsprekendheid wordt gezien. Zowel landelijk (zie bijv. de CMMO) als intern wordt 

gewerkt aan antwoorden op specifieke onderzoeksvragen (zie FAQ). Aangezien de AVG soms ruimte laat voor 

interpretatie, en zorgvuldigheid en harmonisatie met anderen gewenst is, kost dit helaas tijd.  

2.       Registratie. Al het wetenschappelijk onderzoek met persoonsgegevens moet geregistreerd worden. Bij elk 

onderzoek is het (met name voor de hoofdonderzoeker) bovendien vereist om aantoonbaar ‘in control’ te zijn over 

de onderzoeksdata: weet waar de data vandaan komen, wat er tijdens het onderzoek gebeurt met de data, waar 

de definitieve data worden gearchiveerd en onder welke voorwaarden de data kan worden gedeeld met derden. 

Een Datamanagementplan helpt hierbij. Deze kan tijdens het onderzoek worden bijgewerkt.  

Eind 2018 zal het Research Informatie Management Systeem (RIMS) gereed komen, waarin al het 

wetenschappelijk onderzoek geregistreerd zal worden. Tot die tijd zijn de volgende acties genomen om aan de 

registratieplicht voor UMC Utrecht te voldoen:  

•      De IP/PB-ers van alle divisies zijn gevraagd om alle verwerkingen van persoonsgegevens in kaart te brengen (niet 

alleen onderzoek, maar ook voor zorg, onderwijs en P&O), 

•      bij de meeste divisies registreren de kwaliteitscoordinatoren het wetenschappelijk onderzoek (WMO, niet-WMO 

en biobank). Dit blijft van kracht. 

•      al het WMO-plichtige onderzoek wordt geregistreerd bij de METC. 

  

3.       Selectie van proefpersonen. Voor de selectie (en benadering) van mogelijke proefpersonen is geen toestemming 

van de betrokkenen noodzakelijk. Hierbij gelden de algemene privacyrichtlijnen en Gedragscode 

Gezondheidsonderzoek (Federa). Hiervoor kan het Research Data Platform of het EPD gebruikt worden.  

Inzage in het EPD is alleen toegestaan voor de behandelaar. Voor de selectie van proefpersonen kan de 

behandelaar echter iemand tijdelijk toestemming geven om deze gegevens in te zien bij en onder 

verantwoordelijkheid van de behandelaar en na het tekenen van een geheimhoudingsverklaring, zie verder artikel 

6.3 Gedragscode Gezondheidsonderzoek (Federa).   

Overigens geldt dat na de selectie aan de patiënten nog toestemming gevraagd dient te worden om deel te nemen 

aan het wetenschappelijk onderzoek, dat hier op volgt.  

http://www.ccmo.nl/nl/nieuwsarchief/impact-nieuwe-privacywetgeving-op-medisch-wetenschappelijk-onderzoek
https://team.mijnumc.nl/connect/onderzoek/QualityofResearch/Paginas/AVG_FAQ.aspx
https://team.mijnumc.nl/connect/onderzoek/QualityofResearch/Paginas/AVG-proof-werken.aspx
https://www.federa.org/code-goed-gedrag
https://www.federa.org/code-goed-gedrag
https://www.federa.org/code-goed-gedrag


4. Haalbaarheidsonderzoek. Voor een inschatting van de haalbaarheid van een onderzoek is geen toestemming 

van de betrokkenen noodzakelijk. Hierbij gelden de algemene privacyrichtlijnen en Gedragscode 

Gezondheidsonderzoek (Federa).  Hiervoor kan bij voorkeur het Research Data Platform gebruikt worden of, als 

dat niet mogelijk is, het EPD. 

Inzage in het EPD is alleen toegestaan voor de behandelaar. Voor een haalbaarheidsonderzoek kan de behandelaar 

echter iemand tijdelijk toestemming geven om deze gegevens in te zien bij en onder verantwoordelijkheid van de 

behandelaar en na het tekenen van een geheimhoudingsverklaring, zie verder artikel 6.3 Gedragscode 

Gezondheidsonderzoek (Federa).  

Overigens geldt dat, als uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat wetenschappelijk onderzoek mogelijk is, er aan 

de patiënten nog toestemming gevraagd dient te worden om deel te nemen aan het wetenschappelijk onderzoek, 

dat hier op volgt.  

  

5.       Toestemming voor gebruik van (persoons)gegevens in wetenschappelijk onderzoek. 

Voordat een prospectief wetenschappelijk onderzoek start, wordt toestemming gevraagd aan de betrokkene(n) 

middels informed consent of broad consent. 

Daarnaast zullen alle patiënten van UMC Utrecht via verschillende kanalen, waaronder via de website en via 

brochures, worden geïnformeerd over het (mogelijke) gebruik van medische gegevens voor wetenschappelijk 

onderzoek. Als zij hier bezwaar tegen maken, doen zij niet mee aan wetenschappelijk onderzoek.  

  

In ontwikkeling: 

         Informed Consent. De landelijke werkgroep DCRF (CCMO) ontwikkelt nieuwe, uniforme informed consent 

formulieren voor WMO-onderzoek`, die ook in UMC Utrecht geïmplementeerd zullen worden. De METC van UMC 

Utrecht zal aangeven wanneer wordt overgegaan op de nieuwe IC/PIF. Tot die tijd geldt de oude IC/PIF. 

         Broad Consent. De Nederlandse UMCs (NFU-verband) zijn in overleg over de invoering van brede informed 

consents voor wetenschappelijk onderzoek. Vanwege de sterke samenwerkingsverbanden is het van belang dat 

een gezamenlijke manier van werken wordt afgesproken. 

         Algemeen bezwaar. Het UMC Utrecht ontwikkelt een nieuwe bezwaar-procedure, waarbij alle patiënten van UMC 

Utrecht via verschillende kanalen geïnformeerd worden over het gebruik van medische gegevens voor 

wetenschappelijk onderzoek, en de mogelijkheid wordt geboden om bezwaar te maken tegen het gebruik daarvan.  

         Patiëntenportaal. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om patiënten in hun patiëntenportaal (geen) bezwaar en 

toestemming(en) (of intrekkingen daarvan) te laten registreren. 

         Rapportage van studies. Er wordt gekeken naar betere mogelijkheden om studiedeelnemers te informeren over 

de resultaten van studies waarin zij betrokken zijn of waren. 

  

5.       Verzamelen van (persoons)gegevens in wetenschappelijk onderzoek. 

https://www.federa.org/code-goed-gedrag
https://www.federa.org/code-goed-gedrag
https://www.federa.org/code-goed-gedrag
https://www.federa.org/code-goed-gedrag
http://www.ccmo.nl/nl/nieuwsarchief/aanpassingen-pif-vanwege-nieuwe-europese-privacywetgeving
http://www.ccmo.nl/nl/nieuwsarchief/aanpassingen-pif-vanwege-nieuwe-europese-privacywetgeving


In principe geldt dat er alleen gebruik gemaakt mag worden van (persoons)gegevens in wetenschappelijk 

onderzoek als de betrokkene hiervoor toestemming heeft gegeven. Echter, onder bepaalde voorwaarden kan er 

voor wetenschappelijk onderzoek ook zonder toestemming gebruik worden gemaakt van gepseudonimiseerde 

gegevens (zie wettelijke tekst onder vraag 12 in FAQ). Belangrijk is dat je als onderzoeker hier zelf een afweging in 

maakt en de argumentatie beschrijft in het Datamanagementplan. Stel jezelf de vraag of je de keuze die je maakt, 

kunt verantwoorden aan de betrokkene(n). Je kunt hierbij desgewenst advies vragen aan ondersteuners. Het is 

belangrijk naar de beste oplossing te zoeken, die recht doet aan de studiedeelnemer, en hierbij tegelijk redelijk te 

blijven.  

 Het UMC Utrecht beleid m.b.t. wetenschappelijk onderzoek wordt herzien: 

 Privacy- en informatiebeveiligingsbeleid; herzien Privacyreglement; zie artikel 14 (22-05-2018) 

 Datamanagement voor mensgebonden onderzoek. Deze policy wordt herzien: de nieuwe Research Data 
Management Policy omvat ál het wetenschappelijk onderzoek. Bij elke stap in het onderzoek 
(Voorbereiding, Data verzameling, Data Analyse, Data Archivering)  beschrijft het de te nemen stappen en 
de geboden technische en/of organisatorische ondersteuning. Daarbij zal een SOP worden opgesteld, met 
de praktische uitwerking van het beleid. In de toekomst zal mogelijk een centrale commissie in bepaalde 
gevallen toestemming (moeten) verlenen. 

 Data Access Policy incl. Data Governance Model. Er wordt een Data Access Policy ontwikkeld, met 
procedurele en organisatorische afspraken die bijdragen aan de bescherming van persoonsgegevens.  

 Research Code. De huidige code wordt herzien (o.a. met de nieuwe privacy wetgeving). Onderdeel zal in 
ieder geval de registratieverplichting van verwerking van persoonsgegevens zijn. 

  

6.       Infrastructuur (Technische, Organisatorische en Procedurele Verbeteringen).  

Het heeft de voorkeur om als onderzoeker zoveel mogelijk gebruik te maken van gepseudonimiseerde gegevens. 

Een goede beveiliging kan bijvoorbeeld bewerkstelligd worden door dubbele pseudonimisatie, sleutelbeheer door 

een interne beheerder (niet de hoofdonderzoeker!) en heldere afspraken over toegang tot data. 

UMC Utrecht biedt infrastructuur, die onderzoekers op een vanzelfsprekende manier helpt te voldoen aan de wet- 

en regelgeving (zie AVG-proof werken). Organisatorisch en procedureel wordt hiervoor nieuw beleid ontwikkeld. 

Daarnaast lopen er meerdere IT-board projecten, die ervoor zorgen dat onderzoekers nog beter worden 

ondersteund in goed datamanagement van onderzoeksgegevens en daarmee vanzelfsprekend voldoen aan wet- 

en regelgeving. Dit betreft de projecten: Research Data Exchange, Nieuwe bronnen Research Data Platform (RDP), 

Catalogus, Research Data ‘Opslag & Archivering’, uitbreiding HPC omgeving, Research Informatie Systeem (zie 

Research ICT). 
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https://team.mijnumc.nl/connect/onderzoek/QualityofResearch/Paginas/AVG_FAQ.aspx
https://team.mijnumc.nl/connect/onderzoek/QualityofResearch/Paginas/AVG.aspx
https://team.mijnumc.nl/connect/kwaliteitenpatientveiligheid/privacyeninformatieveiligheid/Paginas/Privacy%20en%20Informatieveiligheid.aspx
https://richtlijn.mijnumc.nl/JCI/Documentatie/Paginas/Privacyreglement.aspx
https://team.mijnumc.nl/connect/onderzoek/QualityofResearch/Paginas/Datamanagement.aspx
https://team.mijnumc.nl/connect/onderzoek/Paginas/Scientific-Integrity.aspx
https://team.mijnumc.nl/connect/onderzoek/QualityofResearch/Paginas/AVG-proof-werken.aspx
https://team.mijnumc.nl/connect/onderzoek/QualityofResearch/Paginas/AVG-proof-werken.aspx
https://team.mijnumc.nl/connect/DIT/Alles%20over%20software%20en%20systemen/Paginas/ICT-voor-Onderzoek.aspx
https://team.mijnumc.nl/connect/DIT/Alles%20over%20software%20en%20systemen/Paginas/ICT-voor-Onderzoek.aspx
https://team.mijnumc.nl/connect/organisatie/Paginas/Disclaimer-Connect-en-MijnUMC.aspx


AVG-proof werken 
Om onderzoekers te ondersteunen in goed datamanagement en daarmee vanzelfsprekend te voldoen aan wet- en 
regelgeving biedt UMC Utrecht ICT voorzieningen voor onderzoekers (infrastructuur). Deze infrastructuur sluit aan 
bij de landelijke ontwikkelingen (Data4LifeSciences (D4LS)(UMCs) en Landelijk Coordinatiepunt Research Data 
Management (LCRDM) (Universiteiten)) en ambities (Health-RI en Open Science). 

  

Beschikbaar:  

1.       Datamanagementplan Het UMC Utrecht beleid voor Datamanagement stelt nu al het invullen van een Data 

Management Plan (DMP) verplicht en dat blijft zo. Het Data Management Plan template helpt om op tijd de juiste 

vragen te stellen over databeheer. Uitgangspunt is dat de privacy en rechten van betrokken goed bewaakt worden. 

Op dit moment zijn er meerdere DMPs beschikbaar (bijv. vanuit de subsidiegever of vanuit de divisie). Er wordt nu 

een nieuw DMP-template ontwikkeld, waarin een Data Protection Impact Assesment (voorheen Privacy Impact 

Assesment) en registratie van het onderzoek vanzelfsprekend verwerkt is. 

2.       Research Data Platform (RDP) Maak gebruik van het RDP. Data van het RDP kunnen rechtstreeks worden 

aangevraagd voor onderzoek en bij sommige divisies kan gebruik worden gemaakt van een zogenaamde Datamart 

via de datamanager.  

3.    Sharing and exchanging research data safely How can you, as a researcher, safely share privacy-sensitive data 

with colleagues inside or outside the UMC Utrecht? Still too often email, USB sticks or Dropbox are being used for 

this purpose, but this is prohibited by law. This newsletter aims to indicate which current methods there are to 

share sensitive data while being compliant with the new GDPR. It also outlines the developments that are being 

made in the Research Data Exchange project to better support this in the future. 

4.       Sharepoint samenwerkingsruimtes Een samenwerkingsruimte is een beveiligde UMC Utrecht site waarop je met 

een specifieke groep collega’s kunt samenwerken, ook wanneer je buiten het UMCU zit. Sharepoint is voor het 

delen van documenten, niet voor databestanden. 

5.       Folderstructuur Maak gebruik van een goede mappenstructuur, waarbij persoonsgegevens in een map staan met 

beperkte toegang.  Meerdere divisies hebben al een standaard mappenstructuur. Een folderstructuur met 

gedifferentieerde toegang tot de submappen kan binnenkort centraal worden aangevraagd. Dit zorgt voor ‘interne 

schotten’: bevoegde personen werken met persoonsgegevens in een submap en de onderzoeker werkt met 

gepseudonimiseerde gegevens in een andere submap.  

6.       High Performance Computing Snelle en veilige data-toegang bij HPC 

7.       Bulkstorage Bulkstorage zorgt voor veilige opslag van grote databestanden (min. 10 GB) in een schaalbare 

omgeving. 

 

  

https://team.mijnumc.nl/connect/DIT/Alles%20over%20software%20en%20systemen/Paginas/ICT-voor-Onderzoek.aspx
http://data4lifesciences.nl/
https://www.lcrdm.nl/
https://www.lcrdm.nl/
https://www.health-ri.org/
https://www.openscience.nl/nationaal-plan/nationaal-plan/index
https://team.mijnumc.nl/connect/onderzoek/QualityofResearch/Paginas/Datamanagement.aspx
https://team.mijnumc.nl/connect/onderzoek/QualityofResearch/Paginas/Datamanagement.aspx
https://team.mijnumc.nl/connect/DIT/Alles%20over%20software%20en%20systemen/Paginas/Research-Data-Platform.aspx
https://team.mijnumc.nl/connect/onderzoek/Paginas/Research-Data-Exchange-sharing-and-exchanging-(research)-data-safely.aspx
https://team.mijnumc.nl/connect/DIT/Alles%20over%20software%20en%20systemen/Paginas/Sharepoint.aspx
https://team.mijnumc.nl/connect/DIT/Alles%20over%20software%20en%20systemen/Paginas/High-Performance-Computing.aspx
https://team.mijnumc.nl/connect/DIT/Alles%20over%20software%20en%20systemen/Paginas/Bulkstorage.aspx


Privacy en wetenschappelijk 
onderzoek 
De Uitvoeringswet AVG staat nadrukkelijk verwerking voor wetenschappelijk onderzoek toe, op voorwaarde dat de 

privacy en de rechten van de betrokkenen gewaarborgd zijn.  

  

Algemeen (ook voor wetenschappelijk onderzoek) geldt dat: 

         transparante werkwijze vereist is; 

         duidelijke informatie (en actieve informatievoorziening) aan betrokkenen over het gebruik van 

(persoons)gegevens, en daarbij het recht op vergetelheid en bezwaar, vereist is;  

         uitzonderingen (zie onder) voor wetenschappelijk onderzoek zijn toegestaan op voorwaarde dat er wordt gewerkt 

volgens de Nederlandse wet- en regelgeving en dat er de benodigde technische en organisatorische waarborgen 

zijn ingericht.  

  

Voor wetenschappelijk onderzoek gelden uitzonderingen: 

         breed informed consent is toegestaan  

         persoonsgegevens mogen door het UMC Utrecht zelf verwerkt[1] worden voor wetenschappelijk onderzoek; 

         het doel hoeft niet beperkt te zijn; 

         de opslagtermijn hoeft niet beperkt te zijn; 

         de hoeveelheid data hoeft niet minimaal te zijn; 

         het verzoek van een betrokkene tot verwijderen van gegevens hoeft (en/of kan) niet altijd uitgevoerd (te) 

worden[2]; 

         het bezwaar van een betrokkene tegen het gebruik van medische gegevens in onderzoek hoeft (en/of kan) niet 

altijd ingewilligd (te) worden
2
. 

  

 

 

 

[1] Voorbeelden van verwerking volgens de Verordening: verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, 

gebruiken, verstrekken, wissen en vernietigen. UMCU heeft een Functionaris Gegevensbescherming in dienst die bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens is aangemeld. 



[2] Gegevens worden bij intrekking of bezwaar door de betrokkende in principe verwijderd en zullen niet meer gebruikt worden 

voor toekomstig onderzoek. Maar: 

         alle gegevens, die – voorafgaand aan intrekking of bezwaar- met wetenschappelijk onderzoek zijn verkregen, blijven bewaard.  

         als het verwijderen/vernietigen de validatie van onderzoeksresultaten onmogelijk zou maken, is verwijderen/vernietigen niet 

vereist. Zie artikel 17 lid 3 AVG. Zie ook Federa Code verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal, verzie 2015, Hoofdstuk 3 

paragraaf 5 alsnog bezwaar maken of terugkomen op de toestemming. (p. 15)  

         daarbij geldt bovendien dat verwijderen/vernietigen alleen mogelijk is als de gegevens nog voorzien zijn van een code. 
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AVG FAQ 

Frequently asked questions  

De AVG is een omvangrijk stuk wetgeving met slechts een beperkte schriftelijke toelichting.  

Op veel punten is het daarom (nog) onduidelijk wat de precieze invulling is die gegeven moet worden aan 

begrippen en bepalingen. In deze FAQ wordt uitgegaan van de Handleiding AVG. Daar waar er in het bijzonder 

onduidelijkheid is over de invulling en interpretatie van begrippen wordt dit expliciet vermeld. Ook als de invulling 

specifiek UMC Utrecht beleid is, wordt dit expliciet vermeld.  

  

Wetenschappelijk onderzoek & Privacy 

A.       Opzet (Definities & Toestemming) 

B.       Uitvoering (Registratie & Pseudonimisatie) 

C.       Data delen met derden tijdens en na wetenschappelijk onderzoek 

D.       Melding data lekken 

  

A.       Opzet (Definities & Toestemming) 
  

1.       Wat wordt verstaan onder ‘persoonsgegevens’? Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op 

een geïdentificeerde, of identificeerbare natuurlijke persoon. De natuurlijke persoon op wie de gegevens 

betrekking hebben wordt de betrokkene genoemd. Een persoon is geïdentificeerd wanneer deze uniek van alle 

andere personen binnen een groep te onderscheiden is. Een persoon is identificeerbaar wanneer deze nog niet 

geïdentificeerd is, maar dit zonder onevenredige inspanning wel mogelijk is. 

  

Of iets een persoonsgegeven is voor u, is dus afhankelijk van de vraag of het gegeven of de gegevens die u 

verwerkt u in staat stellen om iemand direct of indirect te identificeren (uniek te onderscheiden binnen een 

groep). Wanneer de persoon nog niet geïdentificeerd is (wat doorgaans het geval is als u geen direct 

identificerende gegevens verwerkt) moet u bepalen of de persoon niet alsnog identificeerbaar is. Zie ook het 

antwoord op vraag 3. 

  

Wanneer u twijfelt of iets een persoonsgegeven is, dan is het verstandig om het gegeven zekerheidshalve toch als 

zodanig te behandelen. U loopt dan niet het risico dat wanneer het uiteindelijk toch om een persoonsgegeven 

blijkt te gaan, u niet de noodzakelijke maatregelen heeft getroffen om de AVG na te leven. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/22/handleiding-algemene-verordening-gegevensbescherming


  

2.       Wat is ‘verwerken’ van persoonsgegevens? Een verwerking is volgens de AVG elke bewerking of elk geheel van 

bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens. Veel voorkomende bewerkingen zijn: verzamelen, vastleggen, 

opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, wissen en vernietigen. 

  

3.       Wanneer is een persoon identificeerbaar? Een persoon is identificeerbaar indien zijn identiteit nog niet is 

vastgesteld, maar dit redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning, wel kan gebeuren. Dit gebeurt meestal op de 

volgende wijze: 

•      gegevens worden gekoppeld aan direct identificerende gegevens; of 

•         gegevens zijn door hun onderlinge combinatie dusdanig uniek dat ze maar op één persoon betrekking kunnen 

hebben. 

  

Bij de beoordeling of er sprake is van identificeerbaarheid moeten de mogelijkheden van de 

verwerkingsverantwoordelijke (of een derde) om de identificatie tot stand te brengen worden meegewogen. Het 

gaat dus niet om de hypothetische mogelijkheid dat gegevens gekoppeld of gecombineerd kunnen worden, maar 

om de vraag of de verwerkingsverantwoordelijke dit zonder onevenredige inspanning kan. Hierbij speelt ook de 

hoedanigheid van de verwerkingsverantwoordelijke een belangrijke rol. Niet iedere verwerkingsverantwoordelijke 

beschikt namelijk over dezelfde middelen, technologieën en mogelijkheden om een persoon te identificeren. Het 

kan dus zijn dat een gegeven voor de ene verwerkingsverantwoordelijke wel een persoonsgegeven is, maar voor 

de andere verwerkingsverantwoordelijke niet. 

  

4.       Wat zijn bijzondere categorieën van persoonsgegevens? Bijzondere categorieën van persoonsgegevens zijn 

gegevens die gezien hun aard extra gevoelig zijn. Het gaat specifiek om: gegevens waaruit ras of etnische afkomst 

blijkt, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, het lidmaatschap van een vakbond, 

genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gegevens 

over gezondheid en gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. 

  

Voor wetenschappelijk onderzoek is verwerking van deze bijzondere categorieën persoonsgegevens toegestaan, 

als de betrokkene hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. 

  

5.       Hoe zit het met het Burgerservicenummer (BSN)?  In Nederland is het bekendste nationale identificatienummer 

het burgerservicenummer (BSN). Deze nummers mogen alleen worden gebruikt voor in de wet voorgeschreven 

doelen. Voor andere dan in de wet voor deze nummers genoemde doelen is het verwerken ervan niét toegestaan. 

Voorbeelden van wetten waarin het gebruik van het BSN is geregeld zijn de Wet algemene bepalingen 

burgerservicenummer, de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg en de Wet persoonsgebonden nummers 

in het onderwijs.  



  

6.       Geldt de AVG ook voor overleden personen? Het medisch beroepsgeheim blijft na overlijden van kracht. Inzage 

in het dossier blijft daarom ook na overlijden in beginsel voorbehouden aan behandelaars. Maar in geval van 

onderzoeksgegevens die al zijn verzameld, geldt dat de verdere verwerking daarvan na overlijden niet op privacy 

bezwaren stuit. De AVG is namelijk niet van toepassing op overleden personen, omdat dit volgens de wet geen 

natuurlijke personen meer zijn. 

  

7.       Moeten proefpersonen opnieuw toestemming geven voor hun deelname aan WMO-plichtig onderzoek? 

Nee, het is niet nodig om proefpersonen die deelnemen of hebben deelgenomen aan goedgekeurd WMO-plichtig 

onderzoek opnieuw toestemming te vragen voor de verwerking van hun persoonsgegevens (een zogeheten ‘re-

consent’). Ook nu wordt bij WMO-plichtig onderzoek al expliciete toestemming van de proefpersonen gevraagd 

voor de verwerking van hun persoonsgegevens in het kader van het onderzoek. Dit gebeurt op basis van een 

daarop afgestemde tekst in de PIF en de toestemmingsverklaring. Dit staat los van de toestemming voor deelname 

aan het WMO-plichtige onderzoek zelf. De toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens moet 

uitdrukkelijk zijn gevraagd en dus niet zijn ‘afgeleid’ uit de toestemming voor deelname aan het WMO-plichtig 

onderzoek. De kwaliteit van de huidige verkregen toestemmingen is zodanig dat die voldoet aan de vereisten van 

de AVG. [Bron: CCMO] 

  

8.       Moeten proefpersonen toestemming geven voor hun deelname aan nietWMO-plichtig prospectief onderzoek? 

Ja, hiervoor is een broad consent wenselijk. Dit broad consent wordt echter landelijk ontwikkeld, zodat uitwisseling 

van gegevens in de toekomst ook mogelijk is. Tot die tijd, werken we in UMC Utrecht met de huidige 

informatie/toestemmingsformulieren. 

9.       Moeten proefpersonen alsnog toestemming geven voor hun deelname aan lopend nietWMO-plichtig 

onderzoek? Het is niet verplicht, maar wel aan te raden om, als het mogelijk is, hiervoor de deelnemers van het 

onderzoek alsnog te benaderen. Elke onderzoeker zal hierover een afweging moeten maken. 

10.  Aan welke criteria moet ‘iemand’ voldoen om toegang tot HIX te krijgen van de behandelaar om selectie van 

proefpersonenen of haalbaarheidsonderzoek? Hierbij geldt gezond verstand: toegang kan worden verleend bij en 

onder verantwoordelijkheid van de behandelaar. Bij voorkeur geef je iemand alleen toegang als het een 

medewerker van UMC Utrecht betreft, die een zorggerelateerde functie heeft. Nota bene: geheimhouding is 

onderdeel van de algemene CAO van UMC-medewerkers. Mensen, die hun co-schappen in UMC Utrecht volgen, 

zijn aangesteld via een regeling, waar geheimhouding ook een onderdeel van is. Er kunnen nog altijd 

uitzonderingen worden gemaakt, waarbij het van belang is dat de omstandigheden goed worden omschreven en 

beargumenteerd. 

  

B.       Uitvoering (Registratie, Selectie & Pseudonimisatie) 
  



10.   Moet ik mijn wetenschappelijk onderzoek registreren en zo ja waar? Eind 2018 zal het Research Informatie 

Management Systeem (RIMS) gereed komen, waarin al het wetenschappelijk onderzoek geregistreerd zal worden. 

Tot die tijd zijn de volgende acties genomen om aan de registratieplicht voor UMC Utrecht te voldoen:  

•      De IP/PB-ers van alle divisies zijn is gevraagd om alle verwerkingen van persoonsgegevens in kaart te brengen (niet 

alleen onderzoek, maar ook voor zorg, onderwijs en P&O), 

•      bij de meeste divisies registreren de kwaliteitscoordinatoren het wetenschappelijk onderzoek (WMO, niet-WMO 

en biobank). Dit blijft van kracht. 

•         al het WMO-plichtige onderzoek wordt geregistreerd bij de METC. 

  

11.   Wat is pseudonimisering? Het doel van pseudonimiseren is het verhullen van iemands identiteit voor derden. Bij 

pseudonimisering worden identificerende gegevens gescheiden van niet-identificerende gegevens en vervangen 

door kunstmatige identificatoren. Een voorbeeld van een pseudonimisering is het vervangen van de NAW (Naam-

Adres-Woonplaats) gegevens van een patiënt in een onderzoeksdatabase door een unieke onderzoekscode. De 

medische gegevens worden dan gekoppeld aan de onderzoekscode in plaats van aan de NAW-gegevens. Hierdoor 

is voor buitenstaanders niet zichtbaar wie de persoon is waar de medische gegevens aan toebehoren. Alleen 

degene die de koppeling kan maken tussen de NAW-gegevens van patiënt en de unieke code (bijvoorbeeld de arts) 

is in staat om de medische gegevens te koppelen aan de geïdentificeerde patiënt. 

  

12.   Moet ik toestemming vragen aan de patiënt voor het gebruik van gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit 

het EPD (bijv. via het Research Data Platform) voor mijn onderzoek? (Als onderzoeker krijg je toegang tot de 

gepseudonimiseerde gegevens in het Research Data Platform. Vraag je datamanager hierom.) 

  

In beginsel wel, maar, er zijn uitzonderingen mogelijk ook wetenschappelijk onderzoek. Via het Research Data 

Platform mag zónder toestemming, op basis van de geen bezwaar-regeling gepseudonimiseerde 

persoonsgegevens worden gebruikt, als aan 4 voorwaarden wordt voldaan: 

1.     de verwerking is noodzakelijk met het oog op wetenschappelijk onderzoek (art. 5 lid 1 punt c AVG); het onderzoek 

kan niet zonder desbetreffende gegevens worden uitgevoerd (art. 7:458 lid 2 sub b BW));  

2.    het onderzoek dient een algemeen belang;  

3.     het vragen van uitdrukkelijke toestemming blijkt onmogelijk of kost een onevenredige inspanning; en  

4.     bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet 

onevenredig wordt geschaad. 

  

Let wel, als het gaat om de verzameling van extra data uit het EPD van studiedeelnemers aan een ander  

onderzoek, dan ben je gebonden aan de voorwaarden opgenomen in de oorspronkelijke toestemming van die 

https://team.mijnumc.nl/connect/DIT/Alles%20over%20software%20en%20systemen/Paginas/Research-Data-Platform.aspx


deelnemers voor dat onderzoek.  

  

C.       Melding data lekken 
13.   Hoe meld ik nu een mogelijk data lek? Via de bestaande procedure. Onderzoekers en ondersteuners worden 

vanuit het programma Veiligheid en Privacy nogmaals gewezen op het belang en de noodzaak hiervan. 

  

D.      Data delen met derden 
14.   Ik werk voor mijn onderzoek samen met anderen in het buitenland. Gelden met de AVG nu in alle Europese 

landen dezelfde regels? In principe wel, maar op specifieke punten biedt de AVG lidstaten de ruimte om nadere 

invulling te geven aan de bepalingen. Deze invulling geschiedt via zogenaamde uitvoeringswetten. In Nederland 

geldt zo bijvoorbeeld de Nederlandse Uitvoeringswet. Houd er rekening mee dat afhankelijk van uw specifieke 

situatie niet de Nederlandse, maar een andere uitvoeringswet op uw gegevensverwerkingen van toepassing kan 

zijn. 

15. Welke mogelijkheden zijn er voor internationale doorgifte van persoonsgegevens? De Europese wetgever schrijft 

middels de AVG een bepaald beschermingsniveau voor dat door verwerkingsverantwoordelijken moet worden 

gegarandeerd. Dit betekent dat het UMC Utrecht (als verwerkingsverantwoordelijke) extra alert moet zijn als hij 

wil samenwerken met organisaties in landen die niet verplicht zijn zich te houden aan de AVG. We moeten immers 

zeker weten dat de persoonsgegevens die wij naar organisaties in dergelijke landen sturen zodanig worden 

beschermd dat wij kunnen voldoen aan onze verplichtingen. De landen waarin de AVG van kracht is zijn alle landen 

van de Europese Unie en Liechtenstein, IJsland en Noorwegen; de Europese Economische Ruimte (EER). De landen 

buiten de EER noemen we ‘een derde land’.  

Gebruik het Data Transfer Agreement om afspraken te maken met organisaties die gevestigd zijn binnen de EER of 

binnen een land dat is aangemerkt als adequate country (zie hieronder).  

16. Wat zijn Adequate countries? 

Een derde land kan een ‘adequate country’ zijn (art. 45 AVG/GDPR). Dit betekent dat de Europese Commissie 

middels een adequaatheidsbesluit heeft verklaard dat dit land een adequaat beschermingsniveau heeft (het 

voldoet aan de AVG zonder dat de AVG in dat land van kracht is).  

Het gevolg van een dergelijk besluit is dat persoonsgegevens met dit derde land kunnen worden uitgewisseld 

zonder dat er verdere beveiligingsmaatregelen nodig zijn.  

De landen die door de Europese Commissie zijn aangemerkt als landen met een adequaat beschermingsniveau 

zijn: Andorra, Argentinië, Canada, Faeroër, Guernsey, Israël, het eiland Man, Jersey, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, 

Uruguay en (organisaties met een Privacy Shield certificaat binnen de) Verenigde Staten.  

In de toekomst worden Japan en Zuid-Korea mogelijk ook adequate countries.  
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