Ambtelijk concept: 19 juli 2019

Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met
het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde
persoonsgegevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en
veiligheid van de gezondheidszorg
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz.
enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is dat met het oog op het bevorderen
van de kwaliteit van zorg en het voldoen aan EU-rechtelijke verplichtingen, de verwerking van
gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van enkele registraties die het oogmerk
hebben om bij te dragen aan de kwaliteit van zorg te voorzien van de daartoe noodzakelijke
wettelijke grondslagen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij
deze:

Artikel I
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 1, eerste lid, worden in de alfabetische rangschikking de volgende begripsomschrijvingen
ingevoegd:
- acute zorg: zorg in verband met een ervaren of geobserveerde mogelijke ernstige of een op korte
termijn levensbedreigende situatie als gevolg van een gezondheidsprobleem of letsel dat plotseling
is ontstaan of is verergerd;
- Algemene verordening gegevensbescherming: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees
Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (PbEU 2016, 119);
- burgerservicenummer: burgerservicenummer als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet
algemene bepalingen burgerservicenummer;
- regio: gebied waarbinnen een traumacentrum verantwoordelijk is voor het leveren van
traumazorg;- traumacentrum: krachtens artikel 8, tweede lid, van de Wet op bijzondere medische
verrichtingen als traumacentrum aangewezen ziekenhuis;
B
Het opschrift van Hoofdstuk 5 komt te luiden:
Hoofdstuk 5. Monitoring en evaluatie
C
Voor artikel 31 worden twee paragrafen ingevoegd, luidende:
§ 1. Monitoring beleid en kwaliteit
Artikel 30a
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1. Een zorgaanbieder die verslavingszorg verleent, verstrekt ten behoeve van statistische
doeleinden, beleidsvorming, kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering van de verslavingszorg
aan Onze Minister kosteloos alle daartoe noodzakelijke gegevens, waaronder persoonsgegevens,
waaronder begrepen gegevens over de gezondheid als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15, van de
Algemene verordening gegevensbescherming en het burgerservicenummer van de cliënt.
2. Onze Minister verwerkt de in het eerste lid bedoelde gegevens voor de in dat lid genoemde
doeleinden en is bevoegd tot verstrekking van deze gegevens ter verstrekking aan derden indien
deze verstrekking overeenkomt met de in het eerste lid genoemde doeleinden.
3. Onze Minister verwerkt op grond van het tweede lid slechts persoonsgegevens als daarop
pseudonimisering als bedoeld in artikel 4, onderdeel 5, van de Algemene verordening
gegevensbescherming is toegepast en vervolgens onafgebroken is gecontinueerd.
4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald:
a. welke gegevens, bedoeld in het eerste en tweede lid, door zorgaanbieders en Onze Minister
worden verstrekt;
b. op welke wijze de verstrekking als bedoeld in het eerste en tweede lid en verwerking als bedoeld
in het tweede lid plaatsvindt;
c. op welke wijze deze gegevens door passende technische en organisatorische maatregelen
worden beveiligd tegen verlies of onrechtmatige verwerking; en
d. wat de bewaartermijn van de op grond van het eerste lid aan Onze Minister verstrekte gegevens
is.
Artikel 30b
1. De daartoe bij algemene maatregel van bestuur aangewezen zorgaanbieders die acute zorg
verlenen, verstrekken ten behoeve van beleidsvorming, kwaliteitsbewaking en -bevordering van de
acute zorg, aan traumacentra kosteloos alle daartoe noodzakelijke gegevens, waaronder
persoonsgegevens, waaronder begrepen gegevens over de gezondheid als bedoeld in artikel 4,
onderdeel 15, van de Algemene verordening gegevensbescherming en het burgerservicenummer
van de cliënt.
2. Traumacentra zijn bevoegd om de in het eerst lid bedoelde gegevens te verwerken voor de in
het eerste lid omschreven doeleinden in de regio.
3. Traumacentra zijn, onverminderd het bepaalde in het tweede lid, bevoegd om de in het eerste
lid bedoelde gegevens te verwerken ten behoeve van landelijke monitoring en benchmarking.
4. Traumacentra verwerken de op grond van het eerste lid ontvangen persoonsgegevens slechts
als daarop pseudonimisering als bedoeld in artikel 4, onderdeel 5, van de Algemene verordening
gegevensbescherming is toegepast en vervolgens onafgebroken is gecontinueerd.
5. Traumacentra zijn voor de in het derde lid bedoelde verwerking van gegevens gezamenlijk
verantwoordelijke.
6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald:
a. welke gegevens, bedoeld in het eerste lid, door zorgaanbieders aan traumacentra worden
verstrekt;
b. op welke wijze de verstrekking als bedoeld in het eerste lid en de verwerking als bedoeld in het
tweede en derde lid plaatsvindt;
c. op welke wijze deze gegevens door passende technische en organisatorische maatregelen
worden beveiligd tegen verlies of onrechtmatige verwerking; en
d. wat de bewaartermijn van de op grond van het eerste lid aan traumacentra verstrekte gegevens
is.
§2. Evaluatie
Artikel II
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende
artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries,
autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand
zullen houden.

De minister voor Medische Zorg,

De Staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport,
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