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WERKPUNTENVERZAMELEN

 Stellingen op basis van feedback van bevraging en voer voor discussie
 Stelling 1 - Hoe meer gegevens je schrapt, hoe anoniemer het record is
 Stelling 2 - We moeten pseudonieme en/of anonieme gegevens kunnen delen in het kader van 

een publicatie
 Stelling 3 - We verwerken pseudonieme gegevens in onderzoek, dus we hebben minder 

verplichtingen
 Stelling 4 - Sommige data kunnen we niet anonimiseren omwille van de aard
 Stelling 5 - Werken met human samples onder de GDPR is moeilijk
 Enkele andere vragen over anonimiseren
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 Mogelijke punten voor een call to action op basis van de feedback van de bevraging
 Kunnen we richtlijnen/best-practices maken om “anoniem” te kwalificeren? 
 Kunnen we best-practices opstellen voor anonimiseren/pseudonimiseren in het kader van 

publicaties of bestaan deze al? 
 Advies rond omgaan met pseudonieme gegevens en de GDPR verplichtingen in het kader van 

onderzoek zoals rechten van de betrokkene, hergebruik van informatie en delen van 
informatie met derden. 

 Wanneer kies je voor anoniem en hoe doe je dat dan of wanneer kies je voor pseudoniem en 
wat zijn dan best practices. 

 Bestaan er best practices of richtlijnen over werken met human samples? 
 Bestaan er richtlijnen en/of best-practices gericht op anonimiseren/pseudonimiseren in 

onderzoek ?
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 Stelling: Hoe meer gegevens je schrapt, hoe anoniemer het record is

 Contradictio in terminis
 Anoniem in het kader van de GDPR wil zeggen dat het onmogelijk is om een persoon te identificeren 

binnen redelijke grenzen van kost en effort
 Anoniem is niet identificeerbaar zijn maar wat is meer anoniem zijn?

 We verlagen de kans op identificatie door de kost en effort om iemand te identificeren te 
verhogen  risico benadering
 Wat voor ons anoniem is, is daarom niet anoniem voor een andere partij

 Vraag: Kunnen we richtlijnen/best-practices maken om “anoniem” te kwalificeren?
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 Stelling:  We moeten pseudonieme en/of anonieme gegevens kunnen delen in het kader 
van een publicatie

 Anonieme gegevens delen  ja, maar wie bepaalt of iets anoniem is?
 Pseudonieme gegevens delen  ja, maar binnen de grenzen van de GDPR dus ook informatie 

plicht

 Raakvlak met open data in onderzoek

 Vraag: Kunnen we best-practices opstellen voor anonimiseren/pseudonimiseren in het 
kader van publicaties of bestaan deze al?
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 Stelling:  We verwerken pseudonieme gegevens in onderzoek, dus we hebben minder 
verplichtingen

 Pseudonieme gegevens zijn nog steeds persoonsgegevens en dus onderhevig aan de GDPR 
zoals informatie plicht, proportionaliteit van bewaring, doelbinding, ... Maar binnen aannemelijke 
grenzen van effort en kost om deze verplichtingen te vervullen.

 Vraag: Advies rond omgaan met pseudonieme gegevens en de GDPR verplichtingen in het 
kader van onderzoek zoals rechten van de betrokkene, hergebruik van informatie en 
delen van informatie met derden.
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 Stelling:  Sommige data kunnen we niet anonimiseren omwille van de aard

 Anonimiseren gaat meestal wel maar is afhankelijk van het nut
 Video opnames kun je blurren en vertalen naar events waardoor ze anoniem zijn direct na opname
 Geluidsopnames kun je vervormen waardoor ze anoniem zijn direct na opname
 Hartritmes kunnen we anonimiseren
 GPS data kun je anonimiseren door ze te laten vertalen naar labels zoals thuis, werk, sportclub, ...

 MAAR dit gaat dus niet voor alle onderzoeken 
 Video opnames van bewegingsanalyse, stemopnames voor voice recognition, hartritmes voor nervositeitsanalyse, 

...
 GPS locaties in het kader van bewegingen in een stad 

 Vraag:  Wanneer kies je voor anoniem en hoe doe je dat dan of wanneer kies je voor 
pseudoniem en wat zijn dan best practices.
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 Stelling:  Werken met human samples onder de GDPR is moeilijk

 Wat moet ik doen om dit soort gegevens te kunnen wisselen met medewerkers (in sommige 
gevallen industriële partners / partners buiten de EU)?

 Onder welke omstandigheden kan ik genetische gegevens publiceren?
 Hoe kan ik testen of de donor kan worden geïdentificeerd op basis van genetische gegevens of 

niet?

 Vraag:  Bestaan er best practices of richtlijnen over werken met human samples?
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 Enkele andere vragen over anonimiseren
 Moet je toestemming vragen om te anonimiseren? Anonimiseren is een processing activiteit.
 Wie mag anonimiseren/pseudonimiseren? Enkel een persoon met een therapeutische relatie, 

of ook een studiemedewerker van de persoon met de therapeutische relatie onder specifieke 
(welke?) voorwaarden?

 Concreet programma om te anonimiseren/pseudonimiseren. Is er een dat aanbevolen, of op 
termijn zelf verplicht, wordt? 

 Vraag:  Bestaan er richtlijnen en/of best-practices gericht op 
anonimiseren/pseudonimiseren in onderzoek ?
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