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Coreon +
Achtergrond en nabije toekomst
Evert-Ben van Veen

COREON: achtergrond

• Spin-off van VvE werkgroep
• Begon al met 2004 Gedragscode “Goed Gebruik”

• Vertaling toenmalige privacywetgeving voor nader gebruik van
patiëntgegevens
• Ging proces aan vooraf
• En werd overigens onder auspiciën van de Federa uitgebracht

• Focus COREON bleef op observationeel onderzoek
• Voor klinisch onderzoek de DCRF
• De ‘rest’ eventueel FEDERA

• In 2011 Gedragscode Goed Gebruik

• (Nader) gebruik van menselijk lichaamsmateriaal bij wetenschappelijk
onderzoek onderzoek

Waarom, toen & nu
• Unieke club van onderzoekers

• Voeten in de modder
• ‘Regelneming’ in plaats van regels over je heen te laten komen

• Werd ook erkend als bijvoorbeeld gesprekspartner bij ZonMW
• Federa kon ambities buiten observationeel onderzoek niet
waarmaken
• Speelveld werd complexer
•
•
•
•

NFU, STZ beleid beter bemand
Health-RI
VWS ook actiever
ELSI servicedesk

Nabije toekomst
• COREON +

• + staat dan voor preklinisch

• Ervaringen van en door onderzoekers

• Van de mensen met de “poten in de klei”

• Zo min mogelijk gefilterd richting beleidsgremia

• Tenzij ‘partijdig’ (als kritische vrienden) van onderzoekers

• Dus: agendavormend
• Met natuurlijke allianties zoals Health-RI voor uitwerking
• met ELSI servicedesk voor praktische vragen
• Voor wanneer consensus is uitgekristalliseerd

Gegevensbescherming bij
gezondheidsonderzoek
Daniel Groos

Algemeen


Wat verstaan we onder gegevensbescherming?



Belangrijkste wetgeving:







Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)



Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming (UAVG)



Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)



Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (WZL)

Hoe wordt nadere invulling aan de wet gegeven?


De toezichthouders: EDPB, AP



Jurisprudentie (HvJEU)



Veldnormen en gedragscodes



In de praktijk

Wat vullen we aan met de Gedragscode?


Wetgeving uitwerken naar concrete, toegankelijke normen voor gezondheidsonderzoek

Persoonsgegevens






Wat zijn persoonsgegevens?


Direct en indirect identificerende gegevens



Bijzondere persoonsgegevens (art. 9 AVG)

Wat is het verschil tussen gepseudonimiseerde
gegevens en anonieme gegevens?


Pseudonimisering: verwerken van persoonsgegevens op
zodat die niet meer aan een specifieke persoon kunnen
worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens
worden gebruikt (mits aanvullende gegevens apart
worden bewaard)



Anonimisering: verwerken van persoonsgegevens op
zodanige wijze dat de persoon niet langer direct of
indirect kan worden geïdentificeerd en aldus niet langer
persoonsgegevens zijn.

Discussie: wanneer zijn gegevens daadwerkelijk
anoniem?


Grens tussen persoonsgegevens en anonieme gegevens
niet eenvoudig te bepalen



Eenweg gecodeerde gegevens mogelijk anoniem



EDPB: ook bij in theorie mogelijke herleiding geen
anonieme gegevens

Uitgangspunten AVG
• Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie

• Rechtmatige grondslag gegevensverwerking (o.a. toestemming, wettelijke plicht)
• Behoorlijke gegevensverwerking (niet misleidend, binnen de redelijke verwachtingen)
• Open en eerlijk over de gegevensverwerking

• Het doelbindingsbeginsel

• Verwerk gegevens voor uitdrukkelijk omschreven doeleinden, en verwerk die gegevens
vervolgens niet verder op een met die doeleinden strijdige wijze

• Minimale gegevensverwerking

• Verwerk niet meer gegevens dan noodzakelijk

Toestemming 1/2
 Wanneer heb ik toestemming nodig van een deelnemer voor
verwerking van diens gegevens?
 Bij onderzoek waar gegevens of lichaamsmateriaal speciaal voor
onderzoek bij deelnemers worden verzameld, moet altijd toestemming
gevraagd worden

 Waar moet toestemming aan voldoen?
 Geïnformeerd
 Specifiek
 Vrij gegeven
 Aantoonbaar gegeven
 Gemakkelijk in te trekken

 Welke informatie hebben potentiële deelnemers nodig om te
voldoen aan AVG-toestemming?
 Achtergrond en doelstellingen van onderzoek
 De ‘privacyverklaring’

Toestemming 2/2
 Hoe toon ik aan dat toestemming is gegeven?


WMO-plichtig onderzoek: schriftelijke handtekening



Niet-WMO-plichtig onderzoek: ook digitaal of mondeling mogelijk

 Discussie: is brede toestemming mogelijk onder de AVG?


EDPB: restrictieve blik op brede toestemming



Literatuur is verdeeld, van een ‘stralende toekomst voor brede
toestemming’ tot ‘dynamic consent heeft de toekomst’



‘Informationele zelfbeschikking’ vs ‘behoorlijke verwerking’



Toestemming voor ‘good research governance’

Nader gebruik
 Verwerking van gegevens en lichaamsmateriaal in
gezondheidsonderzoek die eerder voor een ander doel zijn
verzameld
 Waar moet de onderzoeker op letten bij nader gebruik?
 Informeer betrokkenen
 Biedt betrokkenen de mogelijkheid van zeggenschap

 Wanneer kan worden afgeweken van het uitgangspunt van
toestemming?


Het vragen van toestemming is in redelijkheid niet mogelijk of kan in
redelijkheid niet worden verlangd (o.a. meer dan de helft van de
deelnemers is overleden, actuele communicatiegegevens zijn
onbekend, omvang van groep deelnemers is dermate groot dat
benaderen een onevenredig grote inspanning is)

Agenda COREON
 Wat zijn de voorwaarden en discussies over het koppelen van
gegevens uit verschillende bronnen?
 Nut en noodzaak van koppelen met BSN – en huidige juridisch
verbod: op dit moment geen wettelijke regeling die gebruik BSN
mogelijk maakt voor wetenschappelijk onderzoek.
 Toestemming vragen voor koppelen: deelnemer dient altijd
ingelicht te worden over koppelen. Indien koppelingen niet
noodzakelijk zijn voor hoofddoelstellingen, vraag altijd apart
toestemming.
 De rol van een TTP: een onafhankelijke partij die fungeert als
tussenpersoon voor de uitwisseling van gegevens tussen twee of
meer partijen.

 Onder welke voorwaarden kunnen onderzoekers gegevens
ontvangen uit de basisregistratie personen (BRP)?

Wet zeggenschap
lichaamsmateriaal
Martin Boeckhout

De Wzl: een lang verhaal…
Voor achtergrond, zie o.a.:
Geesink, I. & Steegers, C. (2009) Nader gebruik nader onderzocht.
Zeggenschap over lichaamsmateriaal. Den Haag: Rathenau Instituut;
TA rapport 0901.

Nader gebruik

De novo biobanken

Sinds 2009
• 2010: Conceptwet achter de schermen gecirculeerd
• 2011: nieuwe COREON-Code Goed Gebruik
• 2017: internetconsultatie wetsvoorstel
• 2021: publicatie wetsvoorstel
Nieuwe ontwikkelingen, o.a.:
• Nieuwe toepassingen: organoids, WGS (nevenbevindingen), …
• Strafrechtelijke toegang
• Internationale markt voor lichaamsmateriaal

De Wzl als aanvullende wetgeving
• Lichaamsmateriaal en persoonsgegevens

• Gebruik vrijwel altijd samen met data
• Lichaamsmateriaal als informatiedrager
• Gevoeliger of anders dan data voor aantal toepassingen

• Onderzoek met lichaamsmateriaal

• Nader gebruik: onderdeel van medisch dossier
• Speciaal voor onderzoek afgenomen: WMO… of niet?
• (NB andere contexten: forensische geneeskunde, orgaandonatie, …)

Toestemming en uitzonderingen voor
onderzoek met lichaamsmateriaal
• Toestemming voor speciale afname, beheer en/of gebruik
• “Zo specifiek mogelijk” ( COREON-Gedragscode!)

• Minder specifiek dan WMO
• Sluit aan op (Europese) AVG-toestemming voor gegevensverwerking in onderzoek

• Specifieke toestemming voor “sensitieve toepassingen”
•
•
•
•

Cellijnen en organoids
Aanmerkelijke kans op nevenbevindingen ( veldnorm nodig!)
“Sensitieve mens-diercombinaties”
Amplificatie tot geslachtscellen en embryoachtige structuren

• Toestemming of uitzonderingen voor beheer & nader gebruik
restmateriaal
• Toestemming, tenzij… ( COREON-Gedragscode!)
• Sluit aan op (Nederlandse) UAVG-uitzonderingen

Ethische toetsing
• Toetsing biobanken en afstemming tussen
instellingen/METC’s

• Langlopende discussie, aangezwengeld door
Parelsnoer
• Hangt samen met discussies over toetsing nWMOonderzoek: VWS-Programma Regeldruk

• Oprichting biobank: toetsing afnameprotocol
door erkende (WMO-)METC
• Gebruik lichaamsmateriaal in onderzoek: toetsing
onderzoeksprotocol
• Na akkoord METC op algemeen uitgifteprotocol:
door beheerder zelf
• Geen uitgifteprotocol of onderzoeksprotocol buiten
voorwaarden uitgifteprotocol: door METC

De Wzl en de nieuwe COREON-Gedragscode
• 1 set normen voor onderzoek met lichaamsmateriaal en gegevens

• Integratie van voorwaarden: informatie, toestemming, uitzonderingen, etc.

• Gedragscode Gegevensbescherming gaat niet/beperkt in op:
• Beheer lichaamsmateriaal
• Toetsing
• (Code Goed Gebruik 2011 was daarmee breder)

Inbreng COREON, NFU, HealthRI, FMS bij wetsbehandeling
1. Maak duidelijke regels voor
uitzonderingen op het
vereiste van toestemming.
2. Herdefinieer de
reikwijdte van de
toestemming en ontwikkel
een algemene
toestemmingsprocedure.
3. Beperk de lastendruk.

De Wzl: vervolg
• Wetsbehandeling in Tweede Kamer
• Wetsbehandeling in Eerste Kamer
• Inwerkingtreding
• Overgangsbepalingen

• Eerder verzameld lichaamsmateriaal: toestemming, tenzij… (vgl. UAVG)
• Ook voor sensitieve toepassingen

