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Aanleiding 

Vanwege het zoeken naar wegen om de Covid-19 pandemie te bestrijden zijn er binnen 

het ministerie van VWS diverse vragen gesteld die betrekking hebben op de AVG. In het 

bijzonder worden twee vragen vaker gesteld. Het gaat om hoe er om dient te worden 

gegaan met artikel 24 UAVG en het beroepsgeheim nu er in het kader van het doen van 

onderzoek naar Covid-19 gegevens van patiënten nodig zijn en hoe om dient te worden 

gegaan met doorgifte van patiëntgegevens aan andere partijen in het kader van 

artificiële intelligentie (AI), bijvoorbeeld in relatie tot het stellen van een diagnose of het 

doen van prognoses. 

Van belang is natuurlijk om te stellen dat iedere oplossing of onderzoek die in het kader 

van het bestrijden van Covid-19 voorgesteld wordt (ook al betreft dit AI1) moet voldoen 

aan basis eisen die de AVG stelt. Er moet sprake zijn van een geldige verwerkings-

grondslag (of uitzondering) en er moet voldaan zijn aan de alle basiseisen die de AVG 

stelt aan alle soorten verwerking, denk aan zorgvuldigheid, informatiebeveiliging, 

mogelijkheid tot bezwaar etc.  

Desalniettemin leidt Covid-19 tot situaties die nog niet eerder aan de orde zijn gekomen, 

zoals triage van patiënten in sporthal of tent, grote getale patiënten die zonder bezoek 

van naasten meerdere weken in comateuze toestand worden verzorgd, etc. Ook de EDPB 

haalt in haar Statement over Covid-19 deze buitengewone tijden aan, zij zegt daarin: 

“De AVG staat niet in de weg aan maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Echter 

zelfs in deze buitengewone tijden moet de verwerkingsverantwoordelijke ervoor zorgen 

dat persoonsgegevens goed beschermd zijn.”  

Kortom, de uitgangspunten van de AVG blijven van toepassing. Zo verwijst de EDPB naar 

de uitzonderingen van artikel 9 lid 2 AVG. Die uitzonderingen moeten echter – zoals de 

EDPB ook benadrukt – in nationale wetgeving worden uitgewerkt. In Nederland moet 

men dan dus kijken naar de UAVG of andere specifieke wetgeving.  

Ondanks deze waarborgen brengt de zoektocht naar onconventionele middelen op 

zichzelf al onrust bij partijen of in de maatschappij. De toezichthouder voor 

gegevensbescherming Wojciech Wiewiórowski roept in zijn statement van 6 april dan ook 

op dat onconventionele maatregelen die worden genomen ter bestrijding van de Covid-

19 crisis in ieder geval moeten voldoen aan de volgende vier eisen:  

 Tijdelijk - ze zijn hier niet om te blijven na de crisis 

 Hun doelen zijn beperkt - we weten wat we doen. 

 De toegang tot de gegevens is beperkt - we weten wie wat doet. 

 We weten wat we gaan doen, zowel met de resultaten van onze operaties als met de 

ruwe gegevens die in het proces worden gebruikt - we weten de weg terug naar de 

normaliteit.  

 

Ondanks dat er gesproken wordt over onconventionele maatregelen neemt niet weg dat 

ook in deze crisissituatie goed en eerst gekeken moet worden naar conventionele 

maatregelen en de mogelijkheden en uitzonderingen die het juridisch kader hiervoor 
                                                
1 Er wordt in het statement van de European Data Protection Board (EDPB) gesproken over moderne 

technieken. AI is hier in ieder geval niet uitgesloten. Echter de EDPB benadrukt ook in haar statement dat ook 
in tijdens deze crisis nog steeds het juridische kader van de AVG geldt. In Nederland moet daarbij de UAVG en 
eventuele sectorale regelgeving ook mee genomen worden. Met betrekking tot AI-toepassingen kan verder 
gekeken worden naar het AP-document `Toezicht op AI en algoritmes´, te vinden op de website van de AP.  

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/2020-04-06_eu_digital_solidarity_covid19_en.pdf


 

 

biedt. In het bijzonder zijn in de onderhavige gevallen de artikelen 24 UAVG en 7:458 

BW relevant. Waar hierna ook op wordt ingegaan.  

In de juridische afweging die voor ieder onderzoek of oplossing moet worden uitgevoerd 

lijken twee juridische vraagstukken op dit moment het meest in het oog te springen, te 

weten (AI)toepassingen met doorgifte van gegevens buiten de EU en wetenschappelijk 

onderzoek.  

 

Anonimiseren 

Door onderzoekers en wetenschappers worden vragen gesteld over hoe er om dient te 

worden gegaan met het doen van onderzoek naar Covid-19 waarvoor gegevens van 

patiënten nodig zijn. Daarbij wordt is van belang dat het anonimiseren van gegevens 

vanwege het karakter van de gegevens soms onmogelijk is omdat deze van nature veel 

informatie over de identiteit van de persoon prijsgeeft. Terwijl in andere gevallen het 

type onderzoek anonimiseren niet passend is, denk aan onderzoeken waarin een zeer 

compleet beeld van de persoon nodig is uit bijvoorbeeld meerdere zorgpaden.  

Hierbij geldt ook dat anonimiseren bij medische gegevens in de basis vaak complex is, 

omdat in veel gevallen toch sprake blijft herleidbaarheid en/of de mogelijkheid moet 

blijven bestaan tot koppelen van gegevens. Zie hiertoe de opinie van de European Data 

Protection Board (EDPB) over anonimiseringstechnieken.2   

 

Wetenschappelijk onderzoek en toestemming 

Het verlenen van zorg aan COVID-19 patiënten geeft veel druk voor zorgverleners terwijl 

patiënten tegelijkertijd (ernstig) ziek zijn. In een aantal gevallen is het desondanks 

mogelijk om voor verschillende handelingen toestemming aan de patiënt te vragen. 

Echter er zijn ook heel veel gevallen waarin dit soms heel erg lastig zo niet onmogelijk is.  

Dat roept de vraag op hoe moet worden omgegaan met het vragen van toestemming 

voor wetenschappelijk onderzoek. Van belang is om te realiseren, dat zoals hierboven al 

werd gesteld moet worden onderbouwd op welke wijze een van de uitzonderingen van 

artikel 9 lid 2 AVG van toepassing is en van welke primaire grondslag voor verwerking 

(artikel 6 AVG) van toepassing is. Vervolgens dient te zijn voldaan aan de eisen van 

artikel 24 UAVG. In algemene zin dienen bovendien de waarborgen te zijn getroffen als 

bedoeld in artikel 89 AVG. 

Daarnaast moeten artsen een beroep kunnen doen op een doorbrekingsgrond t.a.v. hun 

medisch beroepsgeheim (artikel 7:458 BW). Daarbij is een afweging van de hulpverlener 

nodig of het medisch beroepsgeheim in dit geval kan worden doorbroken (en of daarbij 

toestemming van de patiënt kan worden gevraagd). 

In dit kader vragen partijen zich af of er in deze bijzondere situatie een beroep gedaan 

kan worden op de specifieke uitzonderingen in de artikelen 24 UAVG en 7:458 BW die het 

mogelijk maken om medische gegevens van patiënten in te zetten voor wetenschappelijk 

onderzoek (in het algemeen belang). Hier zijn verschillende eisen aan verbonden.  

Beide artikelen stellen onder meer het criterium dat het moet gaan om een onderzoek in 

het algemeen belang. Ook worden in beide artikelen eisen gesteld aan de 

onmogelijkheid en/of onevenredigheid van toestemming. Toestemming is en blijft 

het uitgangspunt, er zijn echter situaties denkbaar waarin dit niet mogelijk is.  

De vraag spitst zich in deze crisissituatie voor beide kaders met name toe op de vraag 

wanneer het vragen van toestemming niet mogelijk wordt geacht. Uit de parlementaire 

                                                
2 Groep gegevensbescherming artikel 29, 2014. Advies 05/2014 over anonimiseringstechnieken  

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp216_nl.pdf


 

 

geschiedenis kan geconcludeerd worden dat beide artikelen uit het BW en de UAVG 

inzake wetenschappelijk onderzoek aan elkaar verbonden zijn.3 Er kan worden gedacht 

aan de situatie dat het niet altijd mogelijk is de betrokkene te achterhalen. Ook zijn er 

gevallen waarin het theoretisch mogelijk zou zijn om de betrokkene op de hoogte te 

stellen, maar waarbij de vereiste inspanning in geen verhouding staat tot het doel dat 

daarmee wordt gediend. Daarnaast is het een afweging of op dit moment de (wettelijke) 

vertegenwoordiger belast kan worden met vraagstukken rondom toestemming voor het 

gebruik van gegevens. Hierbij kan tevens spelen dat op dit moment de druk op de 

gezondheidszorg dusdanig groot is dat toestemming vragen onevenredig wordt geacht.  

De uitzondering in artikel 7:458 BW, benoemt twee situaties:   

a. het vragen van toestemming is in redelijkheid niet mogelijk en er zijn bij de uitvoering 

van het onderzoek waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de patiënt niet 

onevenredig wordt geschaad; 

b. gelet op de aard en het doel van het onderzoek kan het vragen van toestemming in 

redelijkheid niet worden verlangd en de hulpverlener draagt er zorg voor dat de 

gegevens in zodanige vorm worden verstrekt dat herleiding tot individuele personen 

redelijkerwijs wordt voorkomen. 

Onder a. gaat het om omstandigheden bij de patiënt, bij b. om de aard van het 

onderzoek. Onder de aard van het onderzoek is bijvoorbeeld ook begrepen dat het erg 

grote aantallen patiënten betreft.  

De toepassing van deze gronden is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. 

Bespreek daarom ook altijd met de Privacy Officer (PO) of Functionaris 

Gegevensbescherming (FG) van de organisatie hoe in de specifieke situatie gehandeld 

kan worden en leg dit vast in een privacy impact assessment.  

In algemene zin kan in deze crisissituatie namelijk ook gedacht worden aan het hiervoor 

al genoemde criterium van onevenredigheid van toestemming. Er is in de huidige situatie 

van het opnemen van (vermoede) Covid-19 patiënten op de SEH veelal/altijd sprake van 

een situatie waarbij er direct medisch gehandeld moet worden en er geen mogelijkheid is 

om de patiënt om toestemming te vragen als hij in het ziekenhuis binnenkomt. 

Afhankelijk van de toestand van de patiënt is het op een later moment vragen van 

toestemming in veel gevallen ook niet mogelijk, omdat de patiënt naar de IC is 

overgebracht en soms zelfs (langdurig) in coma wordt gehouden. Tegelijkertijd maar ook 

in zelfstandige zin, kan het ook zo zijn de gegevens met spoed noodzakelijk zijn om goed 

onderzoek te kunnen doen naar bijvoorbeeld een te ontwikkelen medicijn of vaccin. Daar 

moet een goede balans in gevonden worden.4  

Ook kan het in sommige gevallen vanwege de betrouwbaarheid van een dataset en/of 

het voorkomen van vooringenomenheid (bias) noodzakelijk zijn om ook gegevens te 

gebruiken van personen die geen toestemming hebben (kunnen) geven, hiervoor wordt 

verwezen naar artikel 7:458 BW. Daarbij wordt opgemerkt dat het is nooit mogelijk is om 

gegevens te gebruiken van patiënten die vooraf bezwaar hebben gemaakt en/of ter 

plekke toestemming weigeren. 

De onmogelijkheid of onevenredige inspanning moet in ieder specifiek geval 

worden onderbouwd door de betrokken zorgverleners en onderzoekers en 

worden afgestemd met FG of PO en vastgelegd in de Privacy Impact 

Assessment.5 

                                                
3 Zie memorie van toelichting Wbp en UAVG. Artikel 24 UAVG is beleidsneutraal vanuit de Wbp overgenomen in 
de UAVG.  
4 Resultaat van deze afweging kan zijn dat in algemene zin geoordeeld wordt dat het vragen van toestemming 

inderdaad onmogelijk of onevenredig is. Andere gronden zoals selectiebias zijn dan niet aan de orde. 
5 De onderbouwing heeft zeker bijzondere aandacht nodig als er omwille van het onderzoek ook gegevens 

moeten worden betrokken van personen die zich niet (onlangs) als patiënt hebben gemeld. Juist in de 
epidemiologie kan het voorkomen dat gegevens van personen die zich juist niet als patiënt hebben gemeld de 



 

 

Toepassingen met doorgifte van gegevens buiten de EU 

In het kader van het voorkomen en bestrijden van Covid-19 is en wordt er door 

wetenschappers en technische veel gewerkt aan digitale oplossingen, waaronder AI. 

Daarbij kan gedacht worden aan AI-toepassingen voor diagnostiek of prognose. 

Aangezien Covid-19 in China als eerst is uitgebroken en vervolgens meerdere Aziatische 

landen heeft aangedaan hebben veel van de aangeboden oplossingen geen Europese 

oorsprong. Dat heeft bij diverse partijen de vraag opgeroepen hoe om te gaan met (AI) 

toepassingen (waarbij er sprake is van doorgifte van patiëntgegevens naar een land 

buiten de EU). Hierbij moet uiteraard gekeken worden naar het medisch beroepsgeheim 

en de eisen uit de WGBO. In dit document zal worden ingegaan op het vraagstuk van de 

doorgifte van gegevens naar derde landen.  

 

Voor doorgifte van gegevens stelt de AVG regels (o.a. artikel 46-49 AVG). Deze regels 

zorgen ervoor dat het door de AVG gewaarborgde beschermingsniveau niet wordt onder-

mijnd. Het derde land moet hetzelfde beschermingsniveau kunnen bieden als de AVG.  

 

Dit betekent concreet dat elke verwerkingsactiviteit moet voldoen aan de relevante 

bepalingen inzake gegevensbescherming. Er moet meervoudige test worden toegepast:  

i. Bepalen van de rechtsgrondslag van de gegevensverwerking 

ii. Toetsen of aan de algemene bepalingen van de AVG wordt voldaan (o.a. 

beveiliging, doelbinding, dataminimalisatie, etc) 

iii. Toetsen bepalingen van hoofdstuk V (doorgifte)  

a. Adequaatheidsbesluit 

Als eerste dient dan ook gecontroleerd te worden of er voor het derde land in 

kwestie een adequaatheidsbesluit genomen is door de Europese Commissie. Als 

er zo’n besluit genomen is, dan mogen op basis daarvan doorgiftes 

plaatsvinden.  

b. Doorgifte op basis van passende waarborgen 

Passende waarborgen kunnen worden gecreëerd worden door bijvoorbeeld het 

sluiten van een overeenkomst met de ontvanger in het derde land op basis van 

Standard Contractual Clauses van de Europese Commissie. In veel gevallen zal 

en bij dergelijke toepassing sprake zijn van een verwerkersovereenkomst, 

omdat een derde partij voor het ziekenhuis een bepaalde handeling verricht. In 

het kader van de verplichting om in die situatie een verwerkersovereenkomst 

te sluiten, kunnen ook de bepalingen voor doorgifte worden meegenomen. Dit 

kan snel gebeuren, er zijn standaard passages voor.6 

c. Specifieke uitzondering indien een adequaatheidsbesluit of passende 

waarborgen niet mogelijk zijn. 

Overwogen kan worden of een beroep gedaan kan worden op de 

uitzonderingen genoemd in artikel 49 AVG. Wanneer de doorgifte echt 

noodzakelijk is voor het stellen van een goede diagnose bij de individuele 

patiënt, kan gedacht worden aan de situatie van artikel 49, lid 1, onder f: de 

doorgifte is noodzakelijk voor de bescherming van de vitale belangen van de 

betrokkene of van andere personen, indien de betrokkene lichamelijk of 

juridisch niet in staat is zijn toestemming te geven. De EDPB heeft guidelines 

gepubliceerd over doorgifte naar derde landen7. 

 

Belangrijk is dat de uitzonderingen van artikel 49 restrictief worden 

geïnterpreteerd, zodat de uitzondering niet de regel wordt. Dit dient dusdanig 

te worden opgevat dat er alleen naar deze uitzondering kan worden gekeken 

als de ‘gewone waarborgen’ niet mogelijk zijn. Dit moet gezien worden als een 

                                                
enige wijze is om inzicht te krijgen in het totaalaantal personen dat niet getroffen is door een ziekte en/of de 
kenmerken die de personen die niet ziek worden vertonen. 
6 Zie bijvoorbeeld de verwerkersovereenkomst BOZ of de Standard Contractual Clauses (EC)  
7 https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/smjernice/guidelines-22018-derogations-article-49-
under-regulation_nl  

https://www.avghelpdeskzorg.nl/documenten/brochures/2018/05/11/verwerkersovereenkomst-voor-de-zorgsector
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/register-for-decisions
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/smjernice/guidelines-22018-derogations-article-49-under-regulation_nl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/smjernice/guidelines-22018-derogations-article-49-under-regulation_nl


 

 

soort last resort. Het gaat dan ook om incidentele doorgiften. In deze 

crisissituatie kan naar deze uitzonderingen gekeken worden, waarbij het 

belangrijk is elke situatie op zichzelf goed te evalueren. Ook hier geldt, overleg 

met de PO of FG en leg dit vast in een privacy impact assessment. Er kan in 

overleg met elkaar bijvoorbeeld worden beoordeeld voor welke specifieke 

(groep van) patiënten de doorgifte echt noodzakelijk is voor de individuele 

vitale belangen van die patiënt. De doorgifte mag dan ook alleen betrekking 

hebben op het individuele belang van de betrokkene en noodzakelijk zijn voor 

een essentiële diagnose. Deze afwijking kan niet worden gebruikt om medische 

persoonsgegevens buiten de EU door te geven als de doorgifte niet bedoeld is 

om het specifieke geval van de betrokkene of dat van een andere persoon te 

behandelen, maar bijvoorbeeld om algemeen medisch onderzoek uit te voeren 

dat pas op enig moment in de toekomst resultaten zal opleveren. Zie hiervoor 

ook de toelichting van de EDPB haar guidelines. 

 

 

Tot slot 

Het is belangrijk om ook in deze crisis te blijven letten op de privacybelangen van de 

patiënt en een goede balans te vinden tussen de privacy van de patiënt enerzijds en de 

bescherming van zijn vitale belang en de volksgezondheid anderzijds. Daartoe zijn er op 

diverse plekken ook al goede initiatieven ontstaan, met bijvoorbeeld een versneld traject 

voor een Privacy impact assessment. Belangrijk is ook de expertise van de FG en PO juist 

in deze tijden hierin te betrekken. Zij kunnen vanuit hun expertise meedenken over het 

vinden van de juiste balans.  


