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DISCLOSURE

• GEEN



AVG

• Opvolging van “wet bescherming persoonsgegevens”

• 2 jaar “transitie” tot AVG 

• Feitelijke ingang 24 mei 2018

• Autoriteit persoonsgegevens (AP) is controlerende instantie



AVG wat is belangrijk?

• Doel: bescherming van (herleidbare) persoonsgegevens

• Geen deling TENZIJ…..

• Minimale dataset 

→nodig voor doel/ grondslag

X AE A-XII



Wanneer MOET je wel delen?

Juridische grondslag van DATA delen

→invloed wetgeving  (presentatie deel 2)

→Invloed bijzondere (tijdelijke) omstandigheden



Grondslagen (rechtsgronden)



COVID en DATA deling: zorgbeeldportaal

Tijdelijk beleidskader voor

1. waarborgen van de acute zorg in de COVID-19-pandemie 

2. Kader Passende Inhaalzorg MSZ

Deling van o.a. kanker-incidentie ter monitoring

Tijdelijk karakter, 3 maanden toetsing







Persoonsgegevens

• natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd



AVG; verantwoordelijkheden

• VERWERKERSVERANTWOORDELIJK
Kan gezamenlijk (bijv. IKNL en ziekenhuizen voor IKR)

• VERWERKER

• SUBVERWERKER



AVG in Jip en Janneke

Janneke zet thee

Janneke bepaald:
*soort thee
*sterkte van de thee

Geeft thee aan Jip en 
bepaald hoeveel hij krijgt en 
wanneer



Wat doet PALGA?
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Welke data delen pathologen/laboratoria

• Gebruik PALGA directe patiëntenzorg

→WGBO 

• Gebruik PALGA indirecte “patiëntenzorg”/ algemeen belang

→ Veronderstelde toestemming (opt out)

• IKNL incidentie-melding (IKR)
• Screen-IT (BVO colon, screeningsorganisaties RIVM)
• DICA (MRDM)



Ziekenhuizen/laboratoria

Verwerkingsregister



Wat doet PALGA?



Persoonsgegevens

• Verwerking van geaggregeerde data; aandacht zeldzame tumoren



Persoonsgegevens; 
PALGA “openbare databank” 

PALGA research database: gespeudonimiseerd; 

niet rechtstreeks identificeerbaar maar wel individualiseerbaar

→Beoordeling PALGA onderzoekers

→ wetenschappelijke raad (WR) en PALGA privacy commissie



https://youtu.be/V0IgRaSXfdQ

https://www.palga.nl/over-ons/stichting-palga/



Plaats van PALGA



Discussies in de politiek



Governance kwaliteitsregistraties

• Toenemende registratielast

• Doel zorgverbetering is valide, MAAR
• Nut, noodzaak, overlap

• Dataverzameling / verwerking
• Los van EPD, gebrek aan standaardisatie/ hergebruik

• Geen toezicht

• Financiële prikkels 



Onduidelijkheid of voor de dataverwerkingen

in het kader van kwaliteitsregistraties een 

juridische grondslag bestaat onder de AVG, 

hetgeen leidt tot een veelvoud aan verwerkerscontracten 

en onduidelijkheid over toestemmingsvereiste / pseudonimisering







• Het bevorderen van de volksgezondheid is een verantwoordelijkheid 
van de overheid (Grondwet artikel 22). 

• Creëren van een grondslag voor de verwerking van (bijzondere) 
persoonsgegeven ten behoeve van kwaliteitsregistraties.





PALGA

• Is geen kwaliteits registratie

• Pathologie “EPD”

• Bron van data 

ten behoeve van de registraties



DATA-rollen




