Stroomschema
gegevensverwerking JZOJP
Op basis van onderzoek ‘Gegevensverwerking voor de juiste zorg op de juiste
plek’ (PrivacyCare, 2022)

Patiëntengegevens delen met andere zorgaanbieders voor de juiste zorg op
de juiste plek?
Patiëntgegevens zijn vertrouwelijk. Uitwisseling is op grond van de WGBO/ AVG is alleen in bepaalde gevallen toegestaan.
Zo mogen noodzakelijke gegevens wel worden uitgewisseld in verband met het verlenen van zorg in een behandelrelatie.
En voor een aantal andere met name genoemde doeleinden, zoals kwaliteitsbeheer en wetenschappelijk onderzoek, onder
voorwaarden. Dat maakt het voor zorgaanbieders mogelijk is onder voorwaarden ook persoonsgegevens te verwerken ten
behoeve van de juiste zorg op de juiste plek. Als de verwerking die daarvoor nodig is, valt onder een van de door de
wetgever genoemde doeleinden, kunnen de noodzakelijke gegevens verwerkt worden. Elk doeleinde kent eigen
voorwaarden.

Breng eerst in kaart:
Wie wil gegevens
met wie delen?
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Doeleinde
gegevensuitwisseling
bepalen
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Past het in de
relevante
doeleinden?

Welke grondslag kun
je daarvoor
gebruiken?

Welke gegevens
mogen daarvoor
maximaal gebruikt
worden?

Gegevensset
vaststellen op basis
van noodzaak

In onderstaand overzicht zijn de relevante doeleinden beschreven waarvoor onder voorwaarden bepaalde gegevens
mogen worden verwerkt ten behoeve van de juiste zorg op de juiste plek
Verwerking valt onder het doeleinde:
Delen ten behoeve van de
behandelingsovereenkomst, door
bevoegde personen (verlenen van
zorg) *p 11
Beheer van de betreffende instelling
of beroepspraktijk: voor onder
andere het waarborgen van kwaliteit
van de verleende zorg en
intercollegiale toetsing door
hulpverleners onderling
*p 11 en 12
Gebruik voor
managementinformatie/
beleidsontwikkeling: in beginsel
hoeven hier geen herleidbare
gegevens te worden verwerkt.

Wetenschappelijk onderzoek en
statistiek
(Kwaliteitsdoeleinden, waarbij meer
gevraagd wordt dan past onder de
grondslag van kwaliteitsbeheer. Dan
kan soms ook de ‘CBS route’
gevolgd worden.)
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Welke gegevens mogen verwerkt
(indien noodzakelijk)?
Herleidbare gegevens
*p. 14

Indien noodzakelijk gegevens uit het
zorgproces gebruiken voor
koppeling. Deze gegevens
pseudonimiseren en/of zo snel
mogelijk in het proces anonimiseren.
Daarna mag data volledig anoniem
bewaard blijven.
*p. 12 2e alinea
AVG: voor beleids- en
managementinformatie wordt in
beginsel alleen niet-herleidbare data
gebruikt.

Conform wet en gedragscodes
Wetenschappelijk onderzoek en
Statistiek (wisselend).
Conform CBS wetgeving als via het
CBS verwerkt.
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Wie ontsluit gegevens?

Toestemming patiënt/cliënt

Wettelijk kader

Zorgverlener, medewerker onder
verantwoordelijkheid zorgverlener
met geheimhoudingsplicht.

Verondersteld, wel geïnformeerd en
mogelijkheid tot maken van bezwaar.

AVG/UAVG

In uitwisselingssysteem beschikbaar
stellen: toestemming nodig.

*p. 11

Verondersteld (p 12), wel
geïnformeerd en mogelijkheid tot
maken van bezwaar (p. 13 2e alinea)

AVG, UAVG, Wkkgz, WGBO

Een zorgverlener of medewerker
onder verantwoordelijkheid
zorgverlener met
geheimhoudingsplicht, (met toegang
tot de gegevens) haalt uitsluitend
niet herleidbare data uit systeem.
Vergelijking vindt plaats op
geaggregeerd niveau.
Conform gedragscodes.

Niet nodig

AVG, WGBO

Conform wet en gedragscodes.

Via trusted party voor onderzoek
zoals CBS voor koppeling van data,
en pseudonimiseren. CBS heeft
wettelijke bevoegdheid.

Uitgangspunt toestemming, maar
uitzonderingen.

Conform regels voor
wetenschappelijk onderzoek en
statistiek in de wetgeving
(AVG/UAVG, WGBO, gedragscodes)

Zorgverlener, onder
verantwoordelijkheid zorgverlener
met geheimhoudingsplicht,
bijvoorbeeld een
kwaliteitsmedewerker.

WGBO, Wabvpz

*p. 12-13

*p. 14, derde alinea

