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WGBO, AVG EN MEDISCH BEROEPSGEHEIM

Bob van der Kamp 



Inleiding

• Een eerste intro..

• Blok 1: toepassingsbereik WGBO, WKKGZ, AVG (30 min)

• Blok 2: vragen (30 min)

Doel vandaag : enig comfort bieden, angst wegnemen, onderscheid 

helder krijgen, informatie ophalen voor een vervolg
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Een intro…

• Ontwikkelingen:

• Digitalisering 

• Integrale zorg en informatie uitwisseling

• Zorg op afstand; volgsystemen

• Werk in netwerken; rol van de stakeholder, patiënt, eindgebruiker

• Belang medisch beroepsgeheim (algemeen, individueel)

• www.avghelpdekszorg.nl

• Centrale vraag: hoe werken zorginhoudelijke normen door in de dagelijkse 

operatie?
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http://www.avghelpdekszorg.nl/
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De WGBO



Toepassingsbereik WGBO

• Toepassingsbereik WGBO is gedefinieerd in terminologie behandelovereenkomst: 

• De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling is de overeenkomst waarbij een 

natuurlijke persoon of een rechtspersoon, de hulpverlener, zich in de uitoefening van een 

geneeskundig beroep of bedrijf tegenover een ander, de opdrachtgever, verbindt tot het 

verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst, rechtstreeks betrekking 

hebbende op de persoon van de opdrachtgever of van een bepaalde derde. Degene op wiens 

persoon de handelingen rechtstreeks betrekking hebben wordt verder aangeduid als de 

patiënt.
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Toepassingsbereik WGBO

Onder handelingen op het gebied van de geneeskunst worden verstaan:

• Alle verrichtingen - het onderzoeken en het geven van raad daaronder begrepen - rechtstreeks 

betrekking hebbende op een persoon en ertoe strekkende hem van een ziekte te genezen, hem voor 

het ontstaan van een ziekte te behoeden of zijn gezondheidstoestand te beoordelen, dan wel deze 

verloskundige bijstand te verlenen;

• Andere dan de onder a bedoelde handelingen, rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon, 

die worden verricht door een arts of tandarts in die hoedanigheid.

• Tot de handelingen, bedoeld in lid 1, worden mede gerekend het in het kader daarvan verplegen en 

verzorgen van de patiënt en het overigens rechtstreeks ten behoeve van de patiënt voorzien in de 

materiële omstandigheden waaronder die handelingen kunnen worden verricht.
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Toepassingsbereik WGBO

Onder handelingen op het gebied van de geneeskunst worden verstaan:

• Geen behandelingsovereenkomst is aanwezig, indien het betreft handelingen ter beoordeling 

van de gezondheidstoestand of medische begeleiding van een persoon, verricht in opdracht van 

een ander dan die persoon in verband met de vaststelling van aanspraken of verplichtingen, de 

toelating tot een verzekering of voorziening, of de beoordeling van de geschiktheid voor een 

opleiding, een arbeidsverhouding of de uitvoering van bepaalde werkzaamheden.

• De scheidslijn tussen het wel en niet toepassen van de WGBO-bepalingen is derhalve dun als 

een cliënte zelf aanklopt. Problematiek richt zich op (vroeg) diagnostiek en advies. 

• In geval van twijfel oordeelt de rechter met een ruime discretionaire bevoegdheid. 

• Dwingend recht (468) en analogische toepassing van 464. 
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Toepassingsbereik WGBO

Dus… toepassing op concrete situatie: 

- In wiens opdracht handel je, waaruit bestaan je werkzaamheden en jegens wie, WGBO 

toepassing wordt snel aangenomen; analogische toepassing in geval van twijfel

- Functiegebouw, populatie, medische geschoold personeel

- Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en toezicht op naleving richtsnoeren toepasselijke 

beroepsgroep; opnamen in arbeidsovereenkomst

- Toepassing patiënten rechten: goed hulpverlenerschap, professionele standaard, protocollen, 

bewaartermijn
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Toepassingsbereik WGBO

Rechten en plichten vanuit perspectief  patiënt; hoe vertaalt zich dat in jullie operatie?

• recht op duidelijke informatie over onderzoeken, behandelingen en uw gezondheidstoestand;

• recht op overleg met uw arts of hulpverlener en samen te beslissen over de behandeling;

• recht om ook ‘nee’ te zeggen tegen een voorgestelde behandeling;

• recht om geen informatie te willen;

• recht om uw medisch dossier in te zien en recht op een kopie daarvan;

• recht om fouten in uw medisch dossier te herstellen;

• recht om een eigen verklaring aan uw medisch dossier toe te laten voegen;

• recht om gegevens uit uw medisch dossier te laten vernietigen;

• recht op privacy en geheimhouding van medische gegevens (beroepsgeheim);

• recht op een second opinion (tweede mening) van een andere arts dan uw behandelend arts.

• Plichten: goede informatie verstrekken, je houden aan aanwijzingen

• Bewaartermijn: 20 jaar
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy/uw-medisch-dossier/mag-ik-mijn-medisch-dossier-inzien
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy/uw-medisch-dossier/kopie-medisch-dossier
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy/uw-medisch-dossier/aanpassen-gegevens-medisch-dossier
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy/vraag-en-antwoord/wilsverklaring-opstellen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy/uw-medisch-dossier/medische-gegevens-vernietigen
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/gezondheid/medische-gegevens-gebruiken-en-delen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy/vraag-en-antwoord/wat-is-een-second-opinion-in-de-zorg
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De WKKGZ



Toepassingsbereik WKKGZ

• Toepassingsbereik WKKGZ

• De zorgaanbieder biedt goede zorg aan.

• Onder goede zorg wordt verstaan zorg van goede kwaliteit en van goed niveau:

• die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is, tijdig wordt verleend, en is afgestemd op de reële 

behoefte van de cliënt;

• waarbij zorgaanbieders en zorgverleners handelen in overeenstemming met de op hen rustende verantwoordelijkheid, 

voortvloeiende uit de professionele standaard en de kwaliteitsstandaarden; en

• waarbij de rechten van de cliënt zorgvuldig in acht worden genomen en de cliënt ook overigens met respect wordt 

behandeld.
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De AVG



De AVG in vogelvlucht…

• Algemene Verordening Gegevensverwerking 

• Inwerkingtreding op 25 mei 2018

• Opvolger van Wet Bescherming Persoonsgegevens

• Directe werking

• Boete op overtredingen: maximaal €20 miljoen of 4% van de wereldwijde 

jaaromzet 

… maar waarover gaat het eigenlijk…?
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De AVG in vogelvlucht…

• Doelstelling: rechtmatige & zorgvuldige omgang PG ter (i) bescherming 

individu en (ii) bevordering vrij verkeer van persoonsgegevens

• Lees ‘m’ eens door..

• AVG & UAVG

• Structuur:  

• Onderwerp en doelstellingen

• Materieel en territoriaal toepassingsgebied

• Definities

• Beginselen 

• Rechtmatigheid van de verwerking (verwerkingsgrondslagen)

• Voorwaarden voor toestemming (vrije wil, specifiek en op informatie berust)

• Verwerking van bijzondere cat. van persoonsgegevens

• Rechten betrokkene

• Verwerkingsverantwoordelijke

• Register, e.o. 
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Beginselen AVG…

• Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie

• Doelbinding

• Minimale gegevensverwerking

• Juistheid

• Opslagbeperking

• Integriteit en vertrouwelijkheid

• Verantwoordingsplicht
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Wat is…

• Een persoonsgegeven: “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare 

natuurlijke persoon” (naam, BSN, adres, bloedgroep)

• Verwerken: geautomatiseerde bewerking (of handmatig in een bestand) van 

persoonsgegevens (verzamelen, opslaan, ordenen, raadplegen…)

• Verwerkingsverantwoordelijke: stelt doel en middelen voor de verwerking van 

persoonsgegevens vast (i.t.t. verwerker..) 

• Betrokkene: de natuurlijk persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt
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Dus in vraagvorm.. 

1. Verwerk ik gegevens? 

2. Zijn deze gegevens persoonsgegevens?

3. Verwerk ik deze gegevens geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd, of 

zijn ze opgenomen in een bestand (of daartoe bestemd)?

4. Val ik onder het bereik van de AVG?

5. Ben ik verwerkingsverantwoordelijke of verwerker? 

6. Voldoe ik aan de beginselen van de AVG en een van de zes AVG 

grondslagen..

Wat zijn die grondslagen?
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Verwerkingsgrondslagen

• Toestemming van de betrokken persoon;

• Toestemmingsverklaring bij de behandelingsovereenkomst?

• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;

• Behandelingsovereenkomst?

• Opgenomen in privacyverklaring, privacybeleid, verwerkingsregister?

• In behandelingsovereenkomst verwezen naar de privacyverklaring?

• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke 

verplichting;

• De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen;

• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag;

• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde 

belangen;

.. maar proportionaliteit (staan middelen in verhouding tot doel) en 

subsidiariteit (kan het minder ingrijpend geregeld worden) ... 
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https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#wanneer-mag-u-zich-baseren-op-de-grondslag-toestemming-6331
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#wanneer-mag-u-zich-baseren-op-de-grondslag-gerechtvaardigd-belang-6330


Herhaling…

Mag u persoonsgegevens verwerken? 

• Nee, niet zomaar… (beginselen AVG, een van zes grondslagen) 

• Aanvulling: bijzondere persoonsgegevens.. (verbod maar: beginselen, grondslagen en

wettelijke uitzondering)

• Wat zijn bijzondere gegevens en wat zijn de wettelijke uitzonderingen?
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Bijzondere persoonsgegevens

Persoonsgegevens die door hun aard bijzonder gevoelig zijn:

• Persoonsgegevens waaruit ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, 

religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken, lidmaatschap van 

een vakvereniging blijkt;

• Gegevens over gezondheid;

• Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele 

gerichtheid;

• Genetische en biometrische gegevens met het oog op de unieke 

identificatie van een persoon.
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Verwerking bijzondere persoonsgegevens..

Nee, tenzij gerechtvaardigd beroep op een van de uitzonderingen waaronder ..

• iemand uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de verwerking van 

zijn/haar persoonsgegevens;

• Toestemmingsverklaring bij de behandelingsovereenkomst?

• de verwerking noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van verplichtingen en 

de uitoefening van specifieke rechten van u of de betrokken persoon (bijv. 

arbeidsrecht);

• de verwerking betrekking heeft op persoonsgegevens die kennelijk door de 

betrokkene openbaar zijn gemaakt;

• de verwerking noodzakelijk is met oog op diagnostiek, het verstrekken van 

gezondheidszorg, om redenen van algemeen belang op het gebied van 

volksgezondheid; 

• Persoon is niet bij machte om toestemming te geven.

• De verwerking noodzakelijk is met het oog op wetenschappelijk of statistisch 

onderzoek. 
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Medisch 
Beroepsgeheim



Medisch beroepsgeheim in vogelvlucht

• Artikel 88 Wet BIG

• Artikel 7:457 lid 1 BW (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) 

• Elementen medisch beroepsgeheim: 

• Zwijgplicht

• Verschoningsrecht

• Analogische toepassing AVG: artikel 90

• Ook: arbeidsovereenkomst, overeenkomst van opdracht, beroepscodes, anders? 

… wat is de reikwijdte van het medisch beroepsgeheim?...  
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Reikwijdte medisch beroepsgeheim

• Het medisch beroepsgeheim in de Wet BIG geldt voor BIG-geregistreerde

beroepsbeoefenaren.

• De werkingssfeer van het medisch beroepsgeheim in de WGBO is zeer ruim: 

hieronder vallen alle hulpverleners die op grond van een behandelingsovereenkomst 

met de patiënt handelingen op het gebied van de geneeskunst verrichten. Een 

hulpverlener in de zin van de WGBO kan zowel een individuele hulpverlener als een 

organisatie zijn.

• De arts heeft de plicht om te zwijgen over alles wat hem bekend wordt tijdens de 

uitoefening van zijn vak in het kader van de behandeling van een patiënt. Dat 

kunnen ook niet-medische zaken zijn, zoals de gezinssituatie of 

privéomstandigheden. Het enkele feit dat een patiënt een afspraak heeft met een 

hulpverlener valt ook onder het geheim. 

• Medewerkers die bij de zorgverlening betrokken zijn, maar niet vanwege hun eigen 

handelen een medisch beroepsgeheim hebben, hebben een van de hulpverlener 

afgeleid medisch beroepsgeheim. Dit geldt dan voor zover deze personen 

beroepsmatig op de hoogte raken van behandelgegevens van de patiënt 

(bijvoorbeeld bestuurders, (dokters)assistenten, secretaresses, bewakingspersoneel, 

ICT-medewerkers en schoonmakers).

• Het medisch beroepsgeheim werkt door na het overlijden van de patiënt. 
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Overlap medisch beroepsgeheim en AVG 

• Medisch beroepsgeheim ziet op ALLES wat bekend wordt over de patiënt tijdens 

de behandeling.

• AVG ziet specifiek op persoons- en gezondheidsgegevens.

• Bepaalde situaties/gegevens kunnen dus onder de reikwijdte van het medisch 

beroepsgeheim en de AVG vallen. 
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Uitzonderingen op het medisch beroepsgeheim

• Toestemming van de patiënt 

• Toestemmingsverklaring bij behandelingsovereenkomst?

• Wettelijke plicht tot gegevensverstrekking 

• Overleg met betrokken hulpverleners

• Conflict van plichten 

• Wetenschappelijk onderzoek

• Wettelijk vertegenwoordigers

… noodzakelijk en subsidiair? … 
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Praktijk 



Leren omgaan met normen in de praktijk

• Hoe verloopt het primaire proces?

• Veelal medisch en afgeleide dan wel herleidbare informatie tot een natuurlijk persoon

• Valt onder medisch beroepsgeheim (en veelal evenzeer onder reikwijdte AVG)

• Toestemming betrokkene? Via behandelovereenkomst, privacy verklaring. 

• Is doorbreking anderszins noodzakelijk en subsidiair?

• Antwoord: zonder toestemming van betrokkene wellicht risicovol.  
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Faxen en/of mailen van medisch informatie

• Risicovol: wie zit aan de andere kant? Betrokken hulpverleners. Bel even. 

• Medisch beroepsgeheim van toepassing; idem voor geheimhouding onder AVG. 

• Er zijn diverse toepassingen in omloop teneinde risico te ondervangen, bijv. “secure e-

mail”.  
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Telefonisch doorgeven van (medische) informatie aan familie

• Nee, tenzij..

• Wettelijk vertegenwoordigers, verificatie? 

• Familie: wie van familie. Uitgangspunt is dat het medisch beroepsgeheim geldt. Idem 

voor verwerkte persoonsgegevens. Toestemmingsverklaring van patient om 

gegevens te delen met derden? 

• Idem:  voor een overleden patiënt. 

• Zie ook, KNMG-richtlijn “Omgaan met medische gegevens”
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Vragen?
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