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Privacybescherming bij
datasamenwerkingen

• Advies

• Privacy by Design

• DPIA ondersteuning

• Pseudonimiseren

• Onomkeerbaar

• Omkeerbaar (TRES)

• Proportioneel data delen

• Datakoppelingen

• Pre-match voor studies
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Patiënt en 
Behandeling

• WGBO

• Persoonsgegevens

• Toegang beperkt

Onderzoek & 
Statistiek

• AVG

• Code Goed Gebruik

• METC

Structuur & 
Toezicht

• AVG

• Financiering

• Kwaliteits-
indicatoren

Persoonsgegevens

Kaders gebruik zorgdata

Pseudoniem

Anoniem

Hoe verder van 

het primaire 

proces, hoe 

meer 

beveiligings-

maatregelen

vereist.



Transparantie



Technische en organisatorische 
maatregelen

• Technisch
• Privacy by Design opzet (domeinen)

• Gelaagd beveiligingsmodel 

• State of the Art cryptografische technieken

• Organisatorisch
• Compliance op orde (certificeringen, audits, periodieke scans)

• Contracten (dienstverlening- en verwerkersovereenkomst)

• Functiescheiding tussen pseudonimiseren van en werken met 
gepseudonimiseerde gegevens

Voorbeelden van maatregelen



Aantoonbaarheid

Alle verwerkingen aantoonbaar via de TTP



Pseudonimiseren



Wat is het niet? – ISO 25237
• de-identification the general 

term for any process of 
removing the association 
between a set of identifying 
data and the data subject

• anonymisation the process 
that removes the association 
between the identifying data 
set and the data subject

De-identification

techniques

Anonymisation Pseudonymisation



Wat is wel?
pseudonymisation is:

• a particular type of anonymisation,

• that both removes the association with a data subject

• and adds an association between a particular set of 
characteristics relating to the data subject and one or more 
pseudonyms

Verouderde definitie in ISO 25237 als je kijkt naar de AVG



Wat zegt de AVG? Artikel 4 onder 5
het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat

• de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene 
kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens 
worden gebruikt, 
• mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en 

• technische en organisatorische maatregelen worden genomen om 
ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een 
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden 
gekoppeld.



Wat betekent dit in de praktijk?
• Anonieme data = geaggregeerde data

• Juridische trend: individualiseerbaar = identificeerbaar

• Pseudonieme data = data op individueel niveau, beschermd 
tegen ongeautoriseerde herleiding zoals vereist in de AVG. 



Eigenschappen van een pseudoniem
• Voor dezelfde input steeds dezelfde pseudocode

• Verschillende verschijningsvormen:
• Omkeerbaar

• Onomkeerbaar

Keuze hangt af van studie opzet en compliance eisen. 



Spanningsveld bruikbaarheid en privacy



Pseudonimisering voor 
PALGA



Wat doet ZorgTTP voor PALGA?

COMPLIANCE SECURITY RESEARCH 
SUPPORT



PVM PALGA Lab PVM PALGA CHZ

CMT

DRM PALGA

Excerpt Cohort

Onderzoeksdatabase

Cohort zoekvragen
• Door excerpten uit de 

laboratoria en 
onderzoekscohorten te 
voorzien van dezelfde 
pseudocode kan gekoppeld 
worden zonder dat PALGA en 
de onderzoeker van elkaar 
weten welke data ze hebben. 

• Daarmee wordt voldaan aan de 
AVG eisen van 
dataminimalisatie en 
proportionaliteit. 



Pseudonimisatieketen ZorgTTP
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Dubbele pseudonimisatie met meerdere beveiligingslagen
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Splitsen van ID data en overige data aan de bron en 1e pseudonimisatie
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Definitieve pseudonimisatie voor Palga, overige data op slot langs de TTP
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Palga ontvangt pseudoniemen, verwijdert transportbeveiliging met rode sleutel



Wat merkt de onderzoeker hier van?
1. Software downloaden

2. Bestand aanbieden in 
voorgeschreven format

3. In cohort moet input aanwezig 
zijn om PALGA pseudoniemen 
aan te maken. 

4. Door PALGA wordt voor 
overlap tussen cohort en 
onderzoekdatabase data 
geleverd aan de onderzoeker. 



Voorbeeld input en output



PALGA pseudoniemen
Prefix Afkorting Brongegevens

PA2N NGGV Geboortenaam (8 karakters), geboortedatum, geslacht en voorletter

PA2M NGG Geboortenaam (8 karakters), geboortedatum en geslacht.

PA2K NGGV-kort
Genormaliseerde geboortenaam (max 4 karakters), geboortedatum, 

geslacht en voorletter 

PA2O NGG-kort
Genormaliseerde geboortenaam (max 4 karakters), geboortedatum en 

geslacht.

PA2B BSN Burger Service Nummer

PA2E BE Geboortedatum en BSN

PA2G GG Geboortedatum en geslacht

PA2T T Postcode4, geboortedatum en geslacht

PA2C C Postcode6, geboortedatum en geslacht

Verschillende pseudoniemen als zoeksleutels bij koppeling



Hoe werkt de koppel procedure?
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Vragen?
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