
Worden er 
persoonsgegevens 

verwerkt?      

Ja, (U)AVG 
van 

toepassing

Uit artikel 9 AVG volgt een 
verbod op het verwerken 

van bijzondere 
categorieën van 

persoonsgegevens, zoals 
gegevens over de 

gezondheid, tenzij er is 
voldaan aan een van de 
grondslagen uit de AVG 
(zie hieronder de in het 

algemeen meest 
passende): 

Nee, (U)AVG niet 
van toepassing

1. er uitdrukkelijke 
toestemming is 
verkregen van de 
betrokkene (art. 9 

lid 2 sub a AVG), OF

2. de verwerking met het 
oog op wetenschappelijk 
belang is onderworpen 
aan passende 
waarborgen (art. 9 lid 2 
sub j AVG)

Hier gelden aanvullende eisen op grond van art. 24 UAVG en art. 7:458 WGBO, namelijk dat:
2.1. de verwerking is noodzakelijk met het oog op wetenschappelijk onderzoek en kan niet zonder 
desbetreffende gegevens worden uitgevoerd;
2.2. het onderzoek algemeen belang dient;
2.3. het vragen van uitdrukkelijke toestemming onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost;
2.4. bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen (zoals pseudonimisering en dataminimalisatie) dat 
de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad;
2.5. de betrokkene tegen verstrekking niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt. 

Gaat het (ook) om 
het verwerken van 
genetische 
gegevens? Dan 
zijn er op basis van 
art. 28 UAVG maar 
twee grondslagen 
mogelijk, namelijk:

1. een 
zwaarwegend 
geneeskundig 

belang prevaleert 
(art. 9 lid 2 sub g 

AVG); OF

2. de verwerking 
noodzakelijk is ten 

behoeve van 
wetenschappelijk 

onderzoek dat een 
algemeen belang 

dient of ten 
behoeve van 

statistiek, indien:

2 (a) de betrokkene 
uitdrukkelijke 

toestemming heeft 
gegeven, EN

2 (b) bij de uitvoering is 
voorzien in zodanige 
waarborgen dat de 

persoonlijke levenssfeer van 
de betrokkene niet 

onevenredig wordt geschaad.

Toestemming als 
bedoeld onder 2 (a), 
is niet vereist, indien 
het vragen van 
uitdrukkelijke 
toestemming 
onmogelijk blijkt of 
een onevenredige 
inspanning vergt.
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Definities en aanvullende informatie

Met verwerken wordt bedoeld: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van 
persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, 
bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter 
beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

Onder bijzondere categorieën vallen: persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of 
levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken; genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog 
op de unieke identificatie van een persoon; gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid; of gegevens over 
gezondheid (d.w.z. 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).

In algemene zin zijn er ook andere mogelijke grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens (waaronder vitale belangen van de 
betrokkene, een algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid of noodzakelijk voor een rechtsvordering), maar deze zijn in het kader 
van deze beslisboom buiten beschouwing gelaten. 

Met “waarborgen” wordt onder andere pseudonimisatie en minimalisering van gegevensverwerking bedoeld. 

 Met genetische gegevens worden bedoeld: 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. Uit overweging 34 AVG volgt mede: Genetische gegevens 
moeten worden gedefinieerd als persoonsgegevens met betrekking tot de overgeërfde of verworven genetische kenmerken van een natuurlijke 
persoon die blijken uit een analyse van een biologisch monster van de persoon in kwestie, met name een chromosoomanalyse, een analyse van 
desoxyribonucleïnezuur (DNA) of van ribonucleïnezuur (RNA) of uit een analyse van andere elementen waarmee soortgelijke informatie kan 
worden verkregen.

De Gedragscode Gezondheidsonderzoek geeft nadere invulling op het gebied van het niet kunnen verkrijgen van toestemming (wanneer 
onredelijk of onmogelijk).
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