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Juridische achtergrond notitie bij de opzet van de NGR  

 

Inleiding  

In deze achtergrond notitie wordt ingegaan op de privacy aspecten van de NGR. De vraag is of de 

NGR, zoals nu opgezet, vanuit de privacywetgeving geoorloofd is. Anders dan veel andere Europese 

landen kent Nederland geen wettelijke regeling voor kwaliteitsregistraties. De commissie van der 

Zande1 heeft daar in 2019 wel voor gepleit. Geconcludeerd werd dat geen van de bestaande 

kwaliteitsregistraties een sluitend juridische grondslag had. Recent werd dat in nog scherpere 

termen herhaald door de ‘kwartiermaker’ voor kwaliteitsregistraties,  Hugo Keuzenkamp, waarbij de 

contouren voor zo’n wettelijke regeling werden geschetst.2 Beide rapporten gaan uit van een 

gedoogconstructie voor de huidige situatie. Dat uitgangspunt is door de regering onderschreven.   

Dat betekent zeker niet dat alles maar kan. De pilot met de NGR is binnen de grenzen van de huidige 

privacywetgeving opgezet. Die bestaat uit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst 

(WGBO), met name artikel 7:457 BW3, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)4 en 

de Uitvoeringswet AVG (UAVG).  

Een en ander wordt hieronder uitgelegd. Onvermijdelijk is deze notitie nogal juridisch. We hebben 

‘jargon’ zo veel in de noten verwerkt.  

 

De NGR in relatie tot het beroepsgeheim  

 Lid 3 van 7:457 BW bepaalt dat patiëntgegevens zonder toestemming van de patiënt uitsluitend 

mogen worden gedeeld met degenen die rechtstreeks bij de uitvoering van de 

behandelingsovereenkomst zijn betrokken. Zo’n persoon wordt hierna ‘de behandelend arts’ 

genoemd maar voor bepaalde functies van de NGR, zoals de data-invoer, kan dat ook andere leden 

van behandelteam betreffen die rechtstreeks bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst 

zijn betrokken, zoals een verpleegkundige.  

Doorgifte aan een derde gebeurt niet bij de NGR. Derden hebben geen toegang tot de gegevens. De 

twee zogenaamde ‘verwerkers’ zijn namelijk geen derden in de zin van de WGBO maar de verlengde 

arm van het behandelteam. Verwerker is een begrip uit de AVG5 maar bestond daarvoor ook al. 

Toen heette het ‘bewerker’. In de eerste lijnszorg zijn verwerkers eerder regel dan uitzondering voor 

de dossiervoering van het primaire proces. Bij de ziekenhuizen draaien de EPD systemen meestal op 

 
1 Adviescommissie governance van kwaliteitsregistraties, 29 maart 2019. 
2 H. Keuzenkamp, Een programma voor regie op kwaliteitsregistraties en verbetering van datagovernance. 
Eindrapport, maart 2020. 
3 De WGBO is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek (BW)  
4 De AVG is de Europese wet over gegevensbescherming. Met uitzondering van  zaken die aan de nationale 
wetgever zijn overgelaten, geldt deze direct. Dat geldt bijvoorbeeld voor de definities. Voor de 
gegevensverwerking met betrekking tot de inrichting van het zorgsysteem en de kwaliteitsregistraties wordt 
de lid staten veel ruimte gelaten (respectievelijk 9.2.h en 9.2.i AVG) 
5 Artikel 4.8 AVG.  
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de eigen servers maar ook daar worden verwerkers voor bepaalde deelfuncties ingeschakeld. 

Bijvoorbeeld Zorgdomein is een verwerker.  

De toestemming van de patiënt is voor het inschakelen van een verwerker niet noodzakelijk. De 

verwerker is immers de verlengde arm van de arts of zorgaanbieder/ziekenhuis. Wel moet het 

transparant zijn dat verwerkers kunnen worden ingeschakeld. Die transparantie moet volgens artikel 

13 van de AVG worden geboden door een, zoals dat meestal wordt genoemd,  ‘privacyverklaring’. 

Elk ziekenhuis heeft een privacyverklaring waarin het inschakelen van verwerkers wordt benoemd. 

Het aantal en de variëteit van deze verwerkers is zo groot dat deze niet alle met naam kunnen 

worden genoemd. In het kader van de NGR kan hierop worden aangesloten.  

De AVG vereist een verwerkersovereenkomst met de verwerker die aan bepaalde voorwaarden 

moet voldoen. De brancheorganisaties in de zorg (BOZ) hebben een model verwerkersovereenkomst 

opgesteld. De met de SBD groep en Zorg TTP gesloten verwerkersovereenkomsten  gaan uit van dat 

model met een aantal wijzigingen. Zo gaat het BOZ model uit van een verwerker ten behoeve van 

het primaire proces (het HIS of EPD systeem) terwijl dat hier niet aan de orde is.  

 

Verantwoordelijken voor de NGR  

Naast het begrip verwerker is het AVG begrip ‘verwerkingsverantwoordelijke’ van belang. Dat is of 

dat zijn de personen of organisaties die alleen of gezamenlijk het doel en de middelen van de 

gegevensverwerking hebben vastgesteld.6 Verwerkingsverantwoordelijke is hier in de eerste plaats 

de behandelend arts. Door zelfstandig in de NGR in te voeren onderschrijft deze het reglement en 

bepaalt deze mede doel en middelen. Er wordt hier gesproken van ‘mede’ omdat de NVOG als 

vereniging het initiatief heeft genomen en alle noodzakelijke voorwaarden heeft geregeld. De NVOG 

is daarmee ook verwerkingsverantwoordelijke. 7 

Uitdrukkelijk heeft de NVOG geen toegang tot de in de NGR opgenomen gegevens. De NVOG krijgt 

uitsluitend sterk generaliseerde en daarmee anonieme overzichten. Het beroepsgeheim wordt door 

het mede verwerkingsverantwoordelijke zijn van de NVOG dus niet doorbroken. 

De verwerkingsverantwoordelijke, heeft volgens de AVG een grondslag nodig. Dat zijn voor de 

behandelend arts de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de WGBO.8 De WGBO vereist dat 

een dossier wordt aangelegd. Maar vereist onder meer ook dat de arts handelt volgens de 

professionele standaard (artikel 7:453 BW).  Daarmee valt de verwerking binnen het 

doelbindingsbeginsel van de AVG.9 De gegevens worden gebruikt om zorg te leveren, zoals 

 
6 Artikel 4.7 AVG  
7 Vergelijk de op het moment van schrijven voorlopige richtlijnen van de European Data Protection Board (dat 
zijn de samenwerkende Europese toezichthouders) omtrent ‘controller and processor’.  
8 Artikel 6.1.b AVG plus artikel 9.2.h juncto artikel 31 UAVG.  
9 Het zogenaamde doelbindingsbeginsel is een belangrijk uitgangspunt in de AVG. Verder gebruik dat 
onverenigbaar is met het oorspronkelijke doel, is niet toegestaan zonder een nieuwe grondslag Verder gebruik 
voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek wordt niet onverenigbaar geacht (artikel 5.1b AVG). Artikel 6.4 
AVG bepaalt de algemene normen wanneer overigens sprake is van verenigbaar gebruik. Onderliggend is dat 
het verdere gebruik overeenkomt met de gerechtvaardigde verwachtingen van de betrokkenen (= patiënten in 
dit geval). (Overweging 50). Zo men zou stellen dat het gebruiken van de patiëntgegevens om het eigen 
handelen waar mogelijk te verbeteren niet al samenvalt met het oorspronkelijke doel, is het daar in ieder geval 
verenigbaar mee. 
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omschreven in de WGBO. Zoals blijkt uit het reglement worden de gegevens in de NGR voorlopig 

niet voor andere doelen gebruikt.  

De positie van de NVOG past volledig binnen het eerder gestelde gedoogbeleid dat onvermijdelijk is 

binnen de huidige Nederlandse wetgeving. Als mede- verwerkingsverantwoordelijke zou de NVOG 

ook een grondslag nodig moeten hebben.  Dat is nu juist de lacune in de Nederlandse wetgeving 

waar de in Inleiding genoemde rapporten op wezen en waar de regering van heeft gesteld deze 

spoedig te dichten en vooralsnog uit te gaan van een gedoog constructie.10 In het geval van de NGR 

wordt overigens aanzienlijk dichter bij de bestaande wetgeving aangesloten dan bij veel andere 

kwaliteitsregistraties. De NVOG heeft, zoals al gesteld, geen toegang tot de in de NGR opgenomen 

persoonsgegevens. Dat is bij de meeste organisatoren van andere kwaliteitsregistraties wel het 

geval.11   

Bij meerdere verwerkingsverantwoordelijken dient het voor de patiënt transparant te zijn tot wie die 

zich kan wenden om diens rechten uit te oefenen.12 Dat is de behandelend arts. Indien de patiënt wil 

weten of en welke gegevens in de NGR zijn opgenomen, kan die zich tot diens behandelend arts 

wenden. Voor de rechten met betrekking tot deze gegevens gelden dezelfde regels als in de WGBO. 

De NGR is van het patiëntdossier een afgeleide.  

 

Gegevensbescherming en -veiligheid  

De AVG vereist dataminimalisatie en gegevensbescherming door ontwerp. De NGR voorziet daarin 

doordat uitsluitend die gegevens worden opgenomen die voor de NGR strikt noodzakelijk zijn en 

door de pseudonimisering van de direct identificerende gegevens van de patiënt en behandelaar. 

Pseudonimisering betekent dat de meer direct identificerende gegevens (patiëntnummer en BSN) 

worden vervangen door een pseudoniem. Het genereren van dat pseudoniem is herhaalbaar zodat 

op één patiënt betrekking hebbende gegevens steeds onder hetzelfde pseudoniem in de NGR 

worden opgenomen. In dit geval gaat het om tweeweg pseudonimisering. Er is een sleutel terug.13 

Maar uitsluitend de behandelend arts kan terug naar de oorspronkelijke patiëntgegevens. Dat kan 

soms nodig zijn om de uitkomsten in de benchmark bij uitbijters te kunnen vergelijken met de veel 

rijkere gegevensset uit het patiëntdossier.  

De AVG hecht terecht grote waarde aan dataveiligheid. Een inbreuk op die veiligheid moet worden 

gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens en onder bepaalde omstandigheden ook aan de 

patiënten. Daarom voldoen de beide verwerkers aan de hoogste veiligheidsnormen. De 

 
10 Ook de toezichtpraktijk van de Autoriteit Persoonsgegevens sluit hier op aan.  
11 Een enkele kwaliteitsregistratie is zo opgezet dat de organisator, of ‘registratiehouder’ in de termen van het 
rapport van Keuzekamp, enkel als verwerker van de deelnemende ziekenhuizen zou optreden. Als verwerker 
heb je immers geen grondslag nodig. Maar de organisatie die in wezen alles organiseert, zij het in grote lijnen 
in overleg met afgevaardigden van de ziekenhuizen, is geen verwerker. Het is een schijnconstructie zoals in 
voornoemde rapporten al wordt opgemerkt.                         
12 Artikel 26 AVG  
13 Deze tweeweg pseudonimisering is ontwikkeld door Zorg TTP in samenwerking met de afdeling biostatistiek 
van het LUMC. Naast 2-weg pseudonimisering is er ook eenweg pseudonimisering. Dan is er geen sleutel terug. 
De pseudonimisering kan maar één kant op. Afhankelijk van hoe dat pseudoniem dan wordt gegenereerd en 
de herleidbaarheid van de gegevens onder het pseudoniem, hoeft er dan niet sprake te zijn van 
persoonsgegevens in de zin van de AVG. Zie onder andere E.B. van Veen, Observational health research in 
Europe: understanding the General Data Protection Regulation and the underlying debate, Eur.J. Cancer 104 ( 
2018) 70-80, DOI https://doi.org/10.1016/j.ejca.2018.09.32 
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verwerkersovereenkomst voorziet erin dat de verwerker een incident meldt aan de NVOG. Een 

incident hoeft bepaald geen zogenaamd ‘datalek’ te zijn.  Het kan ook betekenen dat de server voor 

enige tijd onbereikbaar was. Dat is vervelend als u net op dat moment data wou invoeren of uw 

dashboard wou bekijken maar heeft geen directe consequenties voor de NGR indien dat niet te lang 

duurt.  De arts die vindt dat er een incident heeft plaatsgevonden, dient dit ook aan de NVOG te 

melden. De NVOG houdt de verwerker aan de ‘service level agreement’. In voorkomende gevallen 

wordt dan met de verwerker contact opgenomen.  

In het uiterste geval betreft dit wel een datalek. Bijvoorbeeld de behandelend arts zou inzage krijgen 

in de patiënten van een ander ziekenhuis. Dat betreft dan overigens nooit de namen van de 

patiënten maar de in het andere ziekenhuis aangemaakte patiëntnummers. Overigens heeft zich dit 

bij registraties die van de SBD groep gebruik maken, nog niet voorgedaan. De NVOG heeft een 

protocol opgesteld waarin staat beschreven hoe incidenten worden afgehandeld en in het uiterste 

geval tijdig een melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens wordt gedaan. Gelet op de waarborgen 

wordt dat overigens een uiterst onwaarschijnlijk scenario geacht. Zelfs bij een op zich al 

onwaarschijnlijke hack bij de SBD groep, kan niemand wat met die gegevens vanwege de 

pseudonimisering van zowel de identiteit invoerende behandelaar als van de patiënt.  

 

 

Mr. Evert-Ben van Veen  
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