
Poll-vragen

1. Mag je WhatsApp volgens de AVG gebruiken als de informatie anoniem is?

2. Mogen bij de overdracht onder de voorwaarden van de AVG enkel personen 

aanwezig zijn die bij de directe zorg van de besproken patiënten betrokken zijn?
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AVG: wat moet je ermee?
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Wat weten we ervan?

Smyth RD et al. Br Dent J. 2020.



Wat moet je ermee? In 1 dia.

Francis B. Arch Dis Child Educ Pract Ed. 2020.



Moeten wij het accepteren?

van Eijsden P, Smulders Y. Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3576

Of even op het schoolplein een college een WhatsApp sturen dat de patient die zich zo op de spoed meld al aangemeld was voor een ingreep, zodat
geen zaken dubbel gedaan worden en de patient die net gebeld had snel geholpen kan worden.



Moet je stoppen met WhatsAppen?

Alternatieven, worden die 
daadwerkelijk
grootschalig gebruikt?

AVG (GDPR) staat niet toe 
om data op te slaan
buiten de EU



We moeten van alles

• De patient moet geïnformeerd te
zijn.

• De patient moet schriftelijk informed 
consent te geven.

• De expertpanelleden moeten zich
verzekeren.

• Formele overeenkomst tussen
ziekenhuizen.

• Formele afspraken t.a.v. datatransfer.

• Etc.

van Eijsden P, Smulders Y. Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3576



We moeten van alles

• Het excuus waar mensen werken, 
worden fouten gemaakt gaat niet
langer op.



Maar wat moeten we als IC met de AVG?



Uitgewerkt in artikelen (die zijn maatgevend, lees moeten)



De bedoelingen van de AVG (met oog op de IC)

• 4. De verwerking van persoonsgegevens moet ten dienste van de mens staan. 
• 6. Snelle technologische ontwikkelingen en globalisering maken dat uitwisseling toeneemt.
• 7. Strenge handhaving van krachtig en coherent kader.
• 10. Natuurlijke personen dienen controle over hun eigen persoonsgegevens te hebben.
• 26. Pseudonieme persoonsgegevens moeten als gegevens over een identificeerbare natuurlijke 

persoon worden beschouwd.
• 27. Niet van toepassing op de persoonsgegevens van overleden personen.
• 32. Toestemming dient te worden gegeven door middel van een duidelijke actieve handeling, 

bijvoorbeeld een schriftelijke verklaring, ook met elektronische middelen, of een mondelinge 
verklaring, waaruit blijkt dat de betrokkene vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig met 
de verwerking van zijn persoonsgegevens instemt.

• 46. Verwerking van persoonsgegevens op grond van het vitale belang voor een andere natuurlijke 
persoon is in beginsel alleen toegestaan indien de verwerking kennelijk niet op een andere
rechtsgrond kan worden gebaseerd.



De bedoeling van de AVG (met oog op de IC)

• 60. Overeenkomstig de beginselen van behoorlijke en transparante verwerking moet de betrokkene op de 
hoogte worden gesteld van het feit dat er verwerking plaatsvindt en van de doeleinden daarvan.

• 61. De informatie over de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene dient hem te 
worden meegedeeld bij het verzamelen bij de betrokkene van de gegevens of, indien de gegevens uit een 
andere bron zijn verkregen, binnen een redelijke termijn, die afhangt van de omstandigheden van het 
geval.

• 68. Om de zeggenschap over zijn eigen gegevens verder te versterken, dient de betrokkene wanneer de 
persoonsgegevens via geautomatiseerde procedés worden verwerkt, ook de mogelijkheid te hebben de 
hem betreffende persoonsgegevens die hij aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een 
gestructureerd, gangbaar, machineleesbaar en interoperabel formaat te verkrijgen en die aan een andere 
verwerkingsverantwoordelijke door te zenden. 

• 81. Het feit dat de verwerker zich aansluit bij een goedgekeurde gedragscode of bij een goedgekeurde 
certificeringsregeling kan worden gebruikt als een element om aan te tonen dat aan de verplichtingen van 
de verwerkingsverantwoordelijke wordt voldaan. 

• 82. Waarborgen van veiligheid.



Moeten we nu daadwerkelijk zoveel?

Bloemendal H, van Boven J. Medisch Contact 2019.



Moeten wij het daadwerkelijk accepteren?

van der Wel JA. Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D4431



Ja, sinds 2018 moeten we meer

van der Wel JA. Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D4431

In de zorg blijven de extra eisen

die de AVG stelt ten opzichte van 

de Wet Bescherming

Persoonsgegevens (WBP) al met 

al beperkt.



Ondertussen in Frankrijk



Tot zover de zorg

Bovenberg J, et al. Science 2020;370:40-42.



Welke ruimte bestaat voor onderzoek?

• Gebruik van persoonsgegevens voor
wetenschap zonder toestemming is een
uitzondering en wordt ingevuld door 
individuele lidstaten.

• Eisen zijn opgenomen in de 
Uitvoeringswet Algemene verordening
gegevensbescherming en komen neer
op dezelfde voorwaarden als die al van 
kracht waren onder de WBP.

Groenewegen WA, van de Putte EM. Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D3308.



Maar wat moet je dan bij samenwerking in Europa? 

Timmers M et al. Medical Law Review 2018;27:59-78.



Wat moet je doen om te mogen afwijken?

College Bescherming Persoonsgegevens 2003



Moeten we dan pseudonimiseren om toch onderzoek te kunnen doen?



Wat moeten onderzoekers op de IC met de AVG?

• Gebruik van persoonsgegevens voor
wetenschap zonder toestemming is een
uitzondering en wordt ingevuld door 
individuele lidstaten.

• Eisen zijn opgenomen in de 
Uitvoeringswet Algemene verordening
gegevensbescherming en komen neer
op dezelfde voorwaarden als die al van 
kracht waren onder de WBP.

Plötz FB, Bekhof J. Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2915.



Moeten we anonimiseren of is pseudonimiseren toch voldoende?

Mourby M et al. 



Of moeten we innovatief zijn?

de Carvalho Junior MA, Bandiera-Paiva P. Strengthen Electronic Health Records System (EHR-S) Access-Control to Cope 
with GDPR Explicit Consent. J Med Syst. 2020;44:172



En het laatste wat moet… 



Concluderend

• Je moet iets met of van de AVG (GDPR)
• De bedoelingen dienen onze patiënt
• De artikelen van de AVG geven strikte voorwaarden
• Die voorwaarden zijn niet altijd uitgewerkt tot in detail



Maar als van de AVG veel moet, wat kan dan?


