verwerken gezondheidsgegevens
versie september 2018

Omgaan met gezondheidsgegevens: regelgevend kader
Deze pagina is gericht aan de dokters die een opdracht van controlearts hebben ontvangen van
Fidea.
Verwerkersovereenkomst
Vooreerst wordt verwezen naar het standpunt van Assuralia waarin dokters als controlearts een
verwerker van de verzekeraar zijn in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming.
Een aanstelling als controlearts voor Fidea veronderstelt uw akkoord met de
verwerkersovereenkomst van Fidea, die gelijkloopt met of minstens geïnspireerd is op wat is
voorgesteld door Assuralia. Mocht u, om welke reden ook, geen verwerkersovereenkomst
ontvangen en/of getekend hebben, gelieve dan contact op te nemen met legal@fidea.be.
We wijzen erop dat de dokter, naast een functie als verwerker voor de verzekering als hij als
controlearts optreedt, vaak - zoniet in de meeste gevallen – beschouwd wordt als
verwerkingsverantwoordelijke en daardoor nog ruimere verplichtingen heeft in het kader van
gegevensbescherming.
In al die gevallen is de dokter gebonden door zijn beroepsgeheim.
Algemene Verordening Gegevensbescherming
De Algemene Verordening Gegevensbescherming is een overkoepelende norm op Europees niveau.
Deze kan worden teruggevonden (in verschillende talen) op
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

GEZONDHEIDSGEGEVENS
Considerans 35 (over gezondheidsgegevens)
(35) Persoonsgegevens over gezondheid dienen alle gegevens te omvatten die betrekking hebben op
de gezondheidstoestand van een betrokkene en die informatie geven over de lichamelijke of
geestelijke gezondheidstoestand van de betrokkene in het verleden, het heden en de toekomst.
Dit omvat informatie over de natuurlijke persoon die is verzameld in het kader van de
registratie voor of de verlening van gezondheidszorgdiensten als bedoeld in Richtlijn
2011/24/EU van het Europees Parlement en de Raad aan die natuurlijke persoon; een aan een
natuurlijke persoon toegekend cijfer, symbool of kenmerk dat als unieke identificatie van die
natuurlijke persoon geldt voor gezondheidsdoeleinden; informatie die voortkomt uit het testen
of onderzoeken van een lichaamsdeel of lichaamseigen stof, met inbegrip van genetische
gegevens en biologische monsters; en informatie over bijvoorbeeld ziekte, handicap,
ziekterisico, medische voorgeschiedenis, klinische behandeling of de fysiologische of
biomedische staat van de betrokkene, ongeacht de bron, zoals bijvoorbeeld een arts of een
andere gezondheidswerker, een ziekenhuis, een medisch hulpmiddel of een in-vitrodiagnostiek.
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Artikel 4 (definities)
13) „genetische gegevens”: persoonsgegevens die verband houden met de overgeërfde
of verworven genetische kenmerken van een natuurlijke persoon die unieke informatie
verschaffen over de fysiologie of de gezondheid van die natuurlijke persoon en die met name
voortkomen uit een analyse van een biologisch monster van die natuurlijke persoon;
14) „biometrische gegevens”: persoonsgegevens die het resultaat zijn van een
specifieke technische verwerking met betrekking tot de fysieke, fysiologische of
gedragsgerelateerde kenmerken van een natuurlijke persoon op grond waarvan eenduidige
identificatie van die natuurlijke persoon mogelijk is of wordt bevestigd, zoals
gezichtsafbeeldingen of vingerafdrukgegevens;
15) „gegevens over gezondheid”: persoonsgegevens die verband houden met de
fysieke of mentale gezondheid van een natuurlijke persoon, waaronder gegevens over
verleende gezondheidsdiensten waarmee informatie over zijn gezondheidstoestand wordt
gegeven;
Artikel 9 (Verwerkingen van bijzondere categorieën van persoonsgegevens)
1. Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen,
religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond
blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de
unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met
betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid zijn verboden.
2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer aan een van de onderstaande voorwaarden is
voldaan:
a)

de betrokkene heeft uitdrukkelijke toestemming gegeven voor de verwerking
van die persoonsgegevens voor een of meer welbepaalde doeleinden, behalve
indien in Unierecht of lidstatelijk recht is bepaald dat het in lid 1 genoemde
verbod niet door de betrokkene kan worden opgeheven;

b)

de verwerking is noodzakelijk met het oog op de uitvoering van verplichtingen
en de uitoefening van specifieke rechten van de verwerkingsverantwoordelijke
of de betrokkene op het gebied van het arbeidsrecht en het socialezekerheidsen socialebeschermingsrecht, voor zover zulks is toegestaan bij Unierecht of
lidstatelijk recht of bij een collectieve overeenkomst op grond van lidstatelijk
recht die passende waarborgen voor de grondrechten en de fundamentele
belangen van de betrokkene biedt;

(…)
f)

de verwerking is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing
van een rechtsvordering of wanneer gerechten handelen in het kader van hun
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rechtsbevoegdheid;
(…)
h)

de verwerking is noodzakelijk voor doeleinden van preventieve of
arbeidsgeneeskunde, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de
werknemer, medische diagnosen, het verstrekken van gezondheidszorg of sociale
diensten of behandelingen dan wel het beheren van gezondheidszorgstelsels en diensten of sociale stelsels en diensten, op grond van Unierecht of lidstatelijk
recht, of uit hoofde van een overeenkomst met een gezondheidswerker en
behoudens de in lid 3 genoemde voorwaarden en waarborgen;

i)

de verwerking is noodzakelijk om redenen van algemeen belang op het gebied van
de volksgezondheid, zoals bescherming tegen ernstige grensoverschrijdende
gevaren voor de gezondheid of het waarborgen van hoge normen inzake kwaliteit
en veiligheid van de gezondheidszorg en van geneesmiddelen of medische
hulpmiddelen, op grond van Unierecht of lidstatelijk recht waarin passende en
specifieke maatregelen zijn opgenomen ter bescherming van de rechten en
vrijheden van de betrokkene, met name van het beroepsgeheim;

(…)
3. De in lid 1 bedoelde persoonsgegevens mogen worden verwerkt voor de in lid 2,
punt h), genoemde doeleinden wanneer die gegevens worden verwerkt door of onder de
verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar die krachtens Unierecht of lidstatelijk
recht of krachtens door nationale bevoegde instanties vastgestelde regels aan het
beroepsgeheim is gebonden, of door een andere persoon die eveneens krachtens Unierecht
of lidstatelijk recht of krachtens door nationale bevoegde instanties vastgestelde regels tot
geheimhouding is gehouden.
4. De lidstaten kunnen bijkomende voorwaarden, waaronder beperkingen, met betrekking
tot de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens of gegevens over
gezondheid handhaven of invoeren.
VERPLICHTINGEN VAN EEN VERWERKER
Naast de verplichtingen afgesproken in de overeenkomst tussen verwerkingsverantwoordelijke en
verwerker, zoals vereist door artikel art. 28 §3 AVG, heeft een verwerker autonome verplichtingen
zoals:
-

Het bijhouden van een verwerkingsregister, meestal “light” (art. 30 §2, §3 en §5 AVG)
2. De verwerker, en, in voorkomend geval, de vertegenwoordiger van de verwerker houdt
een register van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten die zij ten behoeve van een
verwerkingsverantwoordelijke hebben verricht. Dit register bevat de volgende gegevens:
a) de naam en de contactgegevens van de verwerkers en van iedere
verwerkingsverantwoordelijke voor rekening waarvan de verwerker handelt,
en, in voorkomend geval, van de vertegenwoordiger van de
verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker en van de functionaris voor
gegevensbescherming;
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b) de categorieën van verwerkingen die voor rekening van iedere
verwerkingsverantwoordelijke zijn uitgevoerd;
c) indien van toepassing, doorgiften van persoonsgegevens aan een derde
land of een internationale organisatie, onder vermelding van dat derde land
of die internationale organisatie en, in geval van de in artikel 49, lid 1,
tweede alinea, bedoelde doorgiften, de documenten inzake de passende
waarborgen;
d) indien mogelijk, een algemene beschrijving van de technische en
organisatorische beveiligingsmaatregelen als bedoeld in artikel 32, lid 1.
3. Het in de leden 1 en 2 bedoelde register is in schriftelijke vorm, waaronder in
elektronische vorm, opgesteld.
5. De in de leden 1 en 2 bedoelde verplichtingen zijn niet van toepassing op
ondernemingen of organisaties die minder dan 250 personen in dienst hebben, tenzij het
waarschijnlijk is dat de verwerking die zij verrichten een risico inhoudt voor de rechten en
vrijheden van de betrokkenen, de verwerking niet incidenteel is, of de verwerking bijzondere
categorieën van gegevens, als bedoeld in artikel 9, lid 1, of persoonsgegevens in verband
met strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten als bedoeld in artikel 10 betreft.
-

Enkel verwerken uitsluitend in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke (art. 29 AVG)
o De verwerker en eenieder die onder het gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of van
de verwerker handelt en toegang heeft tot persoonsgegevens, verwerkt deze uitsluitend in
opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke, tenzij hij Unierechtelijk of lidstaatrechtelijk
tot de verwerking gehouden is.

-

Het opzetten van adequate beveiliging van de verwerking (art. 32 AVG)
o Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard,
de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst
uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen, treffen de
verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker passende technische en organisatorische
maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, (…)

-

Respecteren van regels rond werken met onder-verwerkers (art. 28 §2 en §4 AVG, naast de
verwerkersovereenkomst)
o §2 De verwerker neemt geen andere verwerker in dienst zonder voorafgaande specifieke of
algemene schriftelijke toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke. In het geval van
algemene schriftelijke toestemming licht de verwerker de verwerkingsverantwoordelijke in
over beoogde veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van andere verwerkers,
waarbij de verwerkingsverantwoordelijke de mogelijkheid wordt geboden tegen deze
veranderingen bezwaar te maken.
o §4 Wanneer een verwerker een andere verwerker in dienst neemt om voor rekening van
de verwerkingsverantwoordelijke specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten, worden
aan deze andere verwerker bij een overeenkomst of een andere rechtshandeling krachtens
Unierecht of lidstatelijk recht dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming opgelegd
als die welke in de in lid 3 bedoelde overeenkomst of andere rechtshandeling tussen de
verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker zijn opgenomen, met name de verplichting
afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en
organisatorische maatregelen te bieden opdat de verwerking aan het bepaalde in deze
verordening voldoet. Wanneer de andere verwerker zijn verplichtingen inzake
gegevensbescherming niet nakomt, blijft de eerste verwerker ten aanzien van de
verwerkingsverantwoordelijke volledig aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen
van die andere verwerker.
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-

Het melden van datalekken aan de verwerkingsverantwoordelijke (art. 33 §2 AVG)
o “ De verwerker informeert de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging
zodra hij kennis heeft genomen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens.”

-

Het eventueel aanstellen van de DPO (art. 37 AVG)

-

Respecteren van de beperkingen bij doorgifte naar derde landen (art. 46 AVG)
o Bij ontstentenis van een besluit uit hoofde van artikel 45, lid 3, mag een doorgifte van
persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie door een
verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker alleen plaatsvinden mits zij passende
waarborgen bieden en betrokkenen over afdwingbare rechten en doeltreffende
rechtsmiddelen beschikken.

ALGEMENE VERDERE INFORMATIE IN BELGIË
Voor algemene verdere informatie in België verwijzen we naar:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
In het bijzonder verwijzen we naar :
-

Het thema “gevoelige gegevens” (een referentie naar “bijzondere categoriën van gegevens)
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/gevoelige-gegevens

-

het thema “informatiebeveiliging”
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/informatiebeveiliging

-

De algemene referentiemaatregelen inzake beveiliging
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/sites/privacycommission/files/documents/refe
rentiemaatregelen_voor_de_beveiliging_van_elke_verwerking_van_persoonsgegevens_0.pdf

Andere wettelijke en reglementaire verplichtingen
Verdere geven we u via deze website nuttige verwijzingen naar (bronnen over) de wettelijke en
reglementaire verplichtingen die u moet naleven bij de verwerking van gezondheidsgegevens. We
claimen geen volledigheid, maar pogen u hiermee wel te ondersteunen. Mocht u nog andere
interessante relevante bronnen kennen, geef die gerust door aan legal@fidea.be.
• Website van de Orde der artsen http://www.ordomedic.be/nl/home/
• Art. 61. Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen - Medische informatie
De door de verzekerde gekozen arts kan de verzekerde die erom verzoekt de geneeskundige
verklaringen afleveren die voor het sluiten of het uitvoeren van de overeenkomst nodig zijn. Deze
verklaringen beperken zich tot een beschrijving van de huidige gezondheidstoestand.
Deze verklaringen mogen uitsluitend aan de adviserende arts van de verzekeraar worden bezorgd.
Deze mag de verzekeraar geen informatie geven die niet-pertinent is gezien het risico waarvoor de
verklaringen werden opgemaakt of betreffende andere personen dan de verzekerde. Het medisch
onderzoek, noodzakelijk voor het sluiten en het uitvoeren van de overeenkomst, kan slechts steunen
op de voorgeschiedenis van de huidige gezondheidstoestand van de kandidaat- verzekerde en niet
op technieken van genetisch onderzoek die dienen om de toekomstige gezondheidstoestand te
bepalen.
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Mits de verzekeraar aantoont de voorafgaande toestemming van de verzekerde te bezitten, geeft de
arts van de verzekerde aan de adviserende arts van de verzekeraar een verklaring af over de
doodsoorzaak.
Wanneer er geen risico meer bestaat voor de verzekeraar, bezorgt de adviserende arts de
geneeskundige verklaringen, op hun verzoek, terug aan de verzekerde of, in geval van overlijden,
aan zijn rechthebbenden.
• De rechten van de patiënt
www.patiëntenrechten.be
• Website RIZIV-Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
http://www.riziv.fgov.be/homenl.htm
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