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Medisch Ethische Commissie UZ Leuven

Erkende Ethische Commissie Onderzoek UZ/KULeuven
– onderzoeksprojecten aangaande medisch-wetenschappelijke en 

gezondheidszorg gerelateerde onderwerpen (klinisch onderzoek)
– 24 leden
– Net geen 1300 adviezen + net geen 1200 amendementen in 2018
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Functie DPO:
- Informeren en adviseren over GDPR
- Toezicht op de naleving van GDPR, zowel beleidsmatig als in dagelijkse werking 
- Advies verstrekken m.b.t. DPIA en toezien op de naleving ervan
- Contactpersoon voor de GBA

Kortom… awareness over GDPR creëren, GDPR-compliance 
trachten te bereiken en je organisatie inspireren… 

óók in de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek.



Medisch ethische commissie

Medisch ethische commissie is verankerd in:
- Internationale Good Clinical Practice standards
- Europese Clinical Trial Regulation
- Nationale wetgeving rond wetenschappelijk onderzoek waaronder Belgische Wet 

Experimenten Menselijk Persoon

=> In België is ethische toetsing wettelijk vereist voor prospectieve studies 
(observationeel en interventioneel), niet voor retrospectieve studies.
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(Medisch) ethische commissie is niet
verankerd in GDPR. 

EC en DPO wel deels dezelfde bezorgdheid 

=> vinden elkaar in verplichting 
“privacy-toets”
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Privacytoets

Wanneer vereist?

als gezondheidsgegevens worden verwerkt, privacytoets altijd verplicht onderdeel 
van EC goedkeuring.

 Onafhankelijk van rol van het ziekenhuis 
(controller / processor – sponsor / site)

 Onafhankelijk van type studie 
(grote klinische studie, klein onderzoeksproject, PhD thesis, Masterproef,…)

 Onafhankelijk van type wetenschappelijk onderzoek 
(prospectief / retrospectief, interventioneel / observationeel)

• In 2018 EC UZ/KULeuven 500+ studies die onder WEPM vallen, 
700+ studies die niet onder WEMP vallen. 
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Privacytoets

Wie beoordeelt de privacytoets?

Semiautomatisch, maar vooral een kwestie van samenwerking

– Bepaalde antwoorden op bepaalde vragen worden bij voorafgaande toetsing 
gemarkeerd als rode vlag (bijvoorbeeld gebruik van geanonimiseerde gegevens)

– Volledig ingevulde vragenlijst = voorwaarde voor ontvankelijkheid bij indiening EC

– Samenwerking tussen EC, CTC en DPO 
• Jurist CTC kijkt bepaalde aspecten na (standaard of steekproefsgewijs) vóór indiening EC
• Privacytoets = onderdeel van bespreking bij EC
• DPO wordt niet altijd rechtstreeks betrokken, maar escalatie is mogelijk (vooraf of achteraf) 
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Privacytoets

Waarom gekozen voor een formele privacytoets in deze vorm? Meerdere redenen:

– Wettelijke verplichting voor EC om privacytoets uit te voeren (los van GDPR)

– Register van de gegevensverwerkingen 

– Informatieplicht betrokkenen
• Vertaalt zich in verplichting PI om korte omschrijving van de studie in lekentermen te voorzien die 

gebruikt kan worden om automatisch aan patiënt / deelnemer te bezorgen

– Verplichting tot uitvoering van een Data Protection Impact Assessment (DPIA / GEB)
• Medisch wetenschappelijk onderzoek met gezondheidsgegevens bijna altijd high risk

– Aanwezigheid van Twee factoren nog vermelden?
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Privacytoets versus Data Protection Impact Assessment

10Beslissingsboom Art 29 WP – Guidelines on DPIA (04/2017)



Privacytoets versus Data Protection Impact Assessment

Belangrijke elementen:
– Waarschijnlijk hoog risico?

• In geval van medisch wetenschappelijk onderzoek gewoonlijk:
– Gevoelige gegevens
– Grote schaal
– Overige factoren zie: Art 29 WP – Guidelines on DPIA (04/2017)

– Toepassing van Artikel 35? Vergeet lijsten van nationale toezichthouders met verwerkingen waarvoor DPIA verplicht is 
niet. 

In UZ Leuven gekozen voor “template DPIA” als onderdeel van de privacytoets:

– PI kan zich conformeren aan maatregelen opgenomen in de template DPIA

– PI kan afwijking op template DPIA vragen door escalatieprocedure op te starten (JUR, CTC, DPO & IT worden 
betrokken) 

• Typisch wanneer het doel of opzet van het onderzoek een aanpassing vereist aan de voorgestelde maatregelen

– Opgemaakt voor retrospectief onderzoek enerzijds, prospectief onderzoek anderzijds 
• vanuit de PIA tool CNIL (i.s.m. verschillende leden RUZB)
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Privacytoets

Wat houdt de privacytoets in?

Dynamische vragenlijst in te vullen door onderzoeker
– Deel van het registratieproces bij Clinical Trial Center
– Noodzakelijke voorwaarde voor ontvankelijkheid bij EC

Inhoud is gebaseerd op vragenlijst voor wetenschappelijk 
onderzoek zoals opgemaakt binnen de VLIR

Kleine aanpassingen louter te maken met toespitsing op medisch 
wetenschappelijk onderzoek
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Privacytoets – Inhoudelijk belangrijkste aspecten

• Anonimisatie en pseudonimisatie
• Proportionaliteit van de gegevensverwerking
• Rechtsgrond voor de gegevensverwerking
• Recht op informatie van de betrokkene
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Anonimisatie en pseudonimisatie

Strikte interpretatie GDPR zorgt (nog steeds) voor verwarring
Grootste misvattingen: 

• anoniem voor u, maar niet voor mij
• anonimisatie = de-identificatie in HIPAA

Heel vaak geen anonimisatie, maar pseudonimisatie GDPR wel van toepassing
N.B. HIPAA identificatoren goede maatstaf voor pseudonimisatie
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Proportionaliteit van de gegevensverwerking

Vragenlijst registreert enkel types van gegevens. Proportionaliteit 
moet blijken uit protocol.
 Interdisciplinaire blik nodig om bv. inhoud van eCRF te beoordelen 15



Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

• Vragenlijst peilt enkel naar artikel 6 – artikel 9 altijd wetenschappelijk onderzoek

• Peilt altijd naar rechtsgrond van de primaire verwerking

• Rechtsgrond wordt altijd bepaald door data controller
- Maakt dat we hier verschillende opties moeten aanbieden
- Als UZ Leuven data controller, keuze voor public interest
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Recht op informatie voor de betrokkene

Transparantie als allerbelangrijkste waarborg 
naast pseudonimisatie.
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Recht op informatie voor de betrokkene
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