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BERAADSLAGING NR.  03/06 VAN 4 FEBRUARI 2003 M.B.T. DE MEDEDELING DOOR 
DE KRUISPUNTBANK AAN DE VAKGROEP HUISARTSGENEESKUNDE EN 
EERSTELIJNSGEZONDHEIDSZORG (UG) VAN GECODEERDE SOCIALE GEGEVENS 
VAN PERSOONLIJKE AARD IN HET KADER VAN HET ONDERZOEKSPROJECT 
“TOEGANKELIJKHEID VAN DE GEZONDHEIDSZORG” 
 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de 
sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 2de lid; 
 
Gelet op de aanvraag van de vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg van de faculteit 
Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent overgemaakt door de 
Kruispuntbank op 15 januari 2003; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 13 december 2002; 
 
Gelet op het verslag van de heer Foulek Ringelheim. 
 
 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 
In het kader van het onderzoeksproject “Toegankelijkheid van de gezondheidszorg” en op verzoek 
van de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen wenst de vakgroep Huisartsgeneeskunde en 
Eerstelijnsgezondheidszorg – een vakgroep van de Faculteit Geneeskunde en 
Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent – een koppeling tot stand te brengen tussen, 
enerzijds, gegevens uit de Gezondheidsenquête en, anderzijds, gegevens met betrekking tot de 
medische consumptie van de sociaal verzekerden die aan de Gezondheidsenquête hebben 
meegewerkt. Door middel van deze koppeling wenst de vakgroep de gegevens van de 
gezondheidsenquête te valideren, specifieke probleemgroepen met betrekking tot de 
toegankelijkheid van de gezondheidszorg op te sporen en de bestaande modellen ter verklaring van 
verschillen in medische consumptie wetenschappelijk te toetsen. 
 
De door de verzekeringsinstellingen te leveren consumptiegegevens hebben betrekking op de 
personen die in 1997 deelnamen aan de door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS), het 
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en de Universiteit van Luik georganiseerde 
Gezondheidsenquête van wie het rijksregisternummer kan worden achterhaald (dit nummer is 
immers nodig om de koppeling te kunnen realiseren) en op de periode van 1 januari 1996 tot 31 
december 1997. Het betreft uiteindelijk een zevenduizendtal personen. 
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Volgende werkwijze zou gevolgd worden. Vooreerst bezorgt het WIV de individuele 
enquêtegegevens aan het NIS. Vervolgens zoekt het NIS voor de betrokken personen het 
rijksregisternummer op aan de hand van de door haar beheerde concordantietabel met 
enquêtenummers en INSZ, voegt dit toe aan de individuele enquêtegegevens en maakt het geheel 
aan de Kruispuntbank over. De Kruispuntbank stuurt de rijksregistergegevens (zonder de 
individuele gegevens van de Gezondheidsenquête) vervolgens via het Nationaal Intermutualistisch 
College (NIC) door naar de bevoegde verzekeringsinstellingen. Deze sturen hun gegevens via het 
NIC naar de Kruispuntbank, die ze op basis van het rijksregisternummer koppelt aan de individuele 
gegevens van de Gezondheidsenquête, het rijksregisternummer vervangt door een codenummer en 
het geheel ten slotte overhandigt aan de vakgroep Huisartsgeneeskunde en 
Eerstelijnsgezondheidszorg. De Kruispuntbank bewaart de link tussen het rijksregisternummer en het 
codenummer. 
 
De mededeling door de Kruispuntbank heeft derhalve slechts gedeeltelijk betrekking op sociale 
gegevens van persoonlijke aard – dit zijn persoonsgegevens die nodig zijn voor de toepassing van de 
sociale zekerheid en omwille van die reden door de instellingen van sociale zekerheid worden 
verwerkt. Hoewel het Toezichtscomité zich in principe enkel over de mededeling van sociale 
gegevens van persoonlijke aard dient uit te spreken, is het niettemin wenselijk dat het zich zou 
uitspreken over de gehele mededeling en aldus ook de verenigbaarheid van de mededeling van de 
gegevens uit de Gezondheidsenquête met de wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking 
tot de bescherming van de integriteit van de persoonlijke levenssfeer zou onderzoeken. 
 

 
2. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 

Bij de Gezondheidsenquête werd geïnformeerd naar diverse thema’s met betrekking tot gezondheid 
en medische consumptie (zie verder). In de brief die voorafgaandelijk aan de proefpersonen werd 
overgemaakt, werd het statistisch geheim en het vertrouwelijk karakter benadrukt: “Wij waken er 
ten stelligste over dat de gegevens die u ons toevertrouwt confidentieel blijven. De 
verzamelde informatie wordt anoniem behandeld. Geen enkele persoon kan geïdentificeerd 
worden. De resultaten van de onderzoeken worden zodanig voorgesteld dat er geen enkele 
naam of adres kan aan verbonden worden.”. Hoewel het schrijven geen melding maakt van de 
mogelijkheid om de ingezamelde informatie (later) te koppelen aan gegevens uit de 
socialegegevensbanken, lijkt de voorgestelde werkwijze als dusdanig niet onverenigbaar met het 
vertrouwelijkheidsbeginsel. Er dient evenwel te worden nagegaan of door de koppeling van de 
diverse gegevens geen risico ontstaat van mogelijke heridentificatie van de betrokkenen en of de 
mededeling beantwoordt aan het evenredigheidsbeginsel (m.a.w. zijn de meegedeelde gegevens 
toereikend, ter zake dienend en niet overmatig, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden 
meegedeeld). 
 
De verzekeringsinstellingen stellen volgende gegevens ter beschikking: het INSZ van de betrokkene 
(wordt door de Kruispuntbank gebruikt voor de koppeling), de begindatum van de prestatie, de 
nomenclatuurcode van de prestatie, het boekjaar en de boekmaand van de prestatie, de 
boekhoudcode van de prestatie, de bron waarin de uitgave wordt ingebracht, het aantal prestaties, 
het aantal gefactureerde dagen, het bedrag terugbetaald door de verzekeringsinstelling, het 
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identificatienummer van de zorgverstrekker die de prestatie heeft verricht, het identificatienummer 
van de zorgverstrekker die de prestatie heeft voorgeschreven, het erkenningsnummer van het 
etablissement waar de prestaties werden verricht, de code van de dienst waar de patiënt verbleef, 
de plaats waar de prestatie werd verricht, het regime waaronder de uitgave ressorteert (verplichte of 
vrije verzekering), de verzekeringstoestand van betrokkene, het identificatienummer van het 
etablissement dat de facturering heeft verricht, de datum van opname, de datum van het einde van de 
hospitalisatie, het type factuur, de datum van de laatste prestatie, de individuele code van het 
farmaceutisch product, de prestatienorm, de aanduiding of de prestatie al dan niet ’s nachts, tijdens 
het weekend of op een feestdag werd verstrekt, de gefactureerde nomenclatuurcode, de datum van 
het voorschrift, het remgeld, het door het lid van de verzekeringsinstelling betaalde supplement en het 
nummer van het implantaat. 
 
Deze zullen worden gekoppeld aan de gegevens van de Gezondheidsenquête. 
 
Socio-demografisch statuut: de plaats in het huishouden, de leeftijdsklasse, het geslacht, de 
burgerlijke stand, de nationaliteitsklasse, de geboortelandklasse en de verzekeringsinstelling waarbij 
betrokkene is aangesloten. 
 
Huishouden: het type huishouden, het aantal personen die bijdragen tot het beschikbaar inkomen, 
het totaal beschikbaar inkomen per maand, de omschrijving van de woning, de hoedanigheid van de 
betrekking van de woning en het aantal slaapkamers in de woning, de gezondheidsuitgaven van het 
huishouden, de toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor het huishouden (eventueel uitstel van 
bepaalde ingrepen omwille van financiële redenen) en de contacten met de medische wereld 
(huisartsen, specialisten, tandartsen en ziekenhuizen). 
 
Subjectieve gezondheidsbeleving: de algemene gezondheidsbeleving en de evolutie van de 
gezondheid. 
 
Opleiding en beroep: het al dan niet schoollopen, de huidige studierichting, het hoogstbehaalde 
diploma, de leeftijd bij beëindiging van de studies, het onderwijsniveau, het al dan niet verrichten van 
betaald werk, de reden van tijdelijke werkonderbreking, het statuut en de sector van de werknemer, 
de beroepscategorie, de economische activiteit, de arbeidstijdregeling, het aantal werkuren, de 
combinatie met andere activiteiten, de activiteiten als zelfstandige, de redenen van niet-tewerkstelling, 
de al dan niet vroegere tewerkstelling, de maand en het jaar van de laatste tewerkstelling, de 
beroepscategorie van de laatste tewerkstelling, de NACE-code en de hoogste beroepscategorie 
binnen het huishouden. 
 
Inkomen: het persoonlijk maandelijks inkomen (in categorieën), de vermindering van remgelden en 
de instantie die de vermindering toekent en de verzekerbaarheid inzake geneeskundige verzorging en 
uitkeringen. 
 
Ziektebeeld: het voorkomen van bepaalde ziektebeelden (regelmatig hoesten, hartkloppingen, 
maagontregeling, slapeloosheid, spierpijn, pijn in borst- en hartstreek, moeheid, hoofdpijn, 
zenuwachtigheid,…), het al dan niet voorkomen van lichamelijke pijnen tijdens de vier afgelopen 
weken en het aantal gezondheidsklachten. 
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Lichamelijke en geestelijke gesteldheid: het gewicht en de lengte, de voedingsgewoonten, de 
tandverzorging, de consumptie van tabak, de consumptie van alcoholische dranken, de lichamelijke 
activiteit, de langdurige ziekten, aandoeningen of handicaps, de kortdurende functiebeperkingen, de 
langdurige lichamelijke beperkingen, de ziekten en aandoeningen van de laatste twaalf maanden, de 
gebeurde ongevallen, de immunisatie, de gemoedstoestand en de sociale contacten (o.a. de 
religieuze overtuiging). 
 
Gezondheid van moeder en kind: het verstrekken van borstvoeding, de postnatale verzorging en 
de familieplanning. 
 
Contacten met de medische wereld: de opvattingen over AIDS en het al dan niet ondergaan 
hebben van HIV-testen (en de redenen daarvoor), de cardiovasculaire preventie, de 
kankerpreventie (vrouwen), de contacten met de huisarts (en de redenen daarvoor), de specialist of 
polikliniek waarnaar doorverwezen wordt, de contacten met de specialist (en de redenen daarvoor), 
de contacten met de tandarts (en de redenen daarvoor), de ziekenhuisopnames (en de redenen 
daarvoor en de betrokken diensten), het gebruik van medicatie (en de aard daarvan), het gebruik 
van eerstelijnsgezondheidszorg. 
 
De aanvrager motiveert het groot aantal gewenste gegevens met een verwijzing naar de aard van het 
onderzoek en de aangewende methodologie. Het betreft een explorerend verklarend onderzoek, 
waarbij op zoek wordt gegaan naar de samenhang tussen de medische consumptie en een groep 
verklarende variabelen, zoals sociaal-economische status en gezondheidsopvattingen. De 
onderzoekers willen, ter wille van de objectiviteit van het onderzoek, vermijden vooraf reeds een 
selectie van de verklarende variabelen door te voeren. 
 
De onderzoekers willen een zicht krijgen op de factoren die de verschillen inzake medische 
consumptie bepalen. De complexe keuzeprocessen die al dan niet tot medische consumptie leiden, 
spelen zich af op het niveau van het individu. Er kan derhalve niet volstaan worden met de 
mededeling van anonieme gegevens. Door aggregatie dreigen beleidsrelevante verschillen immers te 
verdwijnen.  
 
De mededeling gebeurt voor een wettelijk doeleinde, met name een onderzoek naar de 
toegankelijkheid van de gezondheidszorg. De meegedeelde gegevens lijken, uitgaande van dat 
doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig. Daar het evenwel per betrokkene om een groot 
aantal – vaak gevoelige – gegevens gaat, moet men er in het bijzonder op toezien dat elke mogelijke 
heridentificatie door de onderzoekers wordt voorkomen. 
 
De onderzoeker benadrukt in dit verband dat de gegevens van de Gezondheidsenquête betrekking 
hebben op vaak voorkomende aandoeningen en niet-uitzonderlijke vormen van medische 
consumptie, waardoor betrokkene niet louter aan de hand daarvan ge(her)identificeerd kan worden. 
 
De mee te delen socio-demografische gegevens en de gegevens met betrekking tot de opleiding en 
het beroep lijken evenmin van aard om de onderzoekers in staat te stellen de identiteit van de 
betrokkene te achterhalen. 
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In zijn rapport heeft het Auditoraat van de Kruispuntbank evenwel terecht bedenkingen 
geformuleerd bij de mededeling van volgende gegevens:  
 
- de verzekeringsinstelling waarbij betrokkene is aangesloten; 
- het identificatienummer van de zorgverstrekker die de prestatie heeft verricht; 
- het identificatienummer van de zorgverstrekker die de prestatie heeft voorgeschreven; 
- het erkenningsnummer van het etablissement waar de prestaties werden verricht; 
- de code van de dienst waar de patiënt verbleef; 
- de plaats waar de prestatie werd verricht; 
- het identificatienummer van het etablissement dat de facturering heeft verricht. 
 
De onderzoekers lieten weten bereid te zijn in hun aanvraag volgende aanpassingen door te voeren. 
 
De verwijzing naar de verzekeringsinstelling waarbij betrokkene is aangesloten, kan worden 
vervangen door, enerzijds, een verwijzing naar de betrokken landsbond, en, anderzijds, een 
verwijzing naar de betrokken regio (dit is een geografische omschrijving op het niveau tussen 
gemeente en arrondissement). 
 
De verwijzing naar de identiteit van de zorgverstrekker of het etablissement waar de zorgen werden 
verstrekt, kan als volgt genuanceerd worden. 
 
Wat betreft het identificatienummer van de zorgverstrekker die de prestatie heeft verricht of 
voorgeschreven: de onderzoekers dienen niet te kunnen nagaan bij welke zorgverstrekker de patiënt 
op consultatie ging; ze dienen wel te kunnen nagaan of de patiënt steeds bij dezelfde zorgverstrekker 
langsging, dan wel bij verschillende zorgverstrekkers. Bijgevolg kan de gevraagde informatie worden 
vervangen door het uniek gecodeerd identificatienummer van de zorgverstrekker en diens 
specialisatie (de laatste drie cijfers van het RIZIV-nummer). 
 
De onderzoekers dienen voorts te kunnen nagaan of de patiënt al dan niet in verschillende 
etablissementen/diensten werd opgenomen. Het erkenningsnummer van het etablissement waar de 
prestaties werden verricht en de code van de dienst waar de patiënt verbleef, kunnen aldus worden 
vervangen door het uniek gecodeerd identificatienummer van de betrokken dienst, met vermelding 
van het soort dienst. 
 
De plaats waar de prestatie werd verricht, kan worden meegedeeld aan de hand van de postcode. 
 
Ten slotte kan het identificatienummer van het etablissement dat de facturering heeft verricht 
weggelaten worden. 
 
Om de mogelijkheid van heridentificatie van de patiënt maximaal te vermijden, is het evenwel 
aangewezen om bovenop de voormelde aanpassingen alle plaatsvermeldingen te vervangen door een 
verwijzing naar een voldoende ruime geografische indeling (bijvoorbeeld de betrokken provincie). 
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De UG dient er zich contractueel toe te verbinden alle mogelijke middelen te zullen inzetten om te 
vermijden dat de identiteit van de personen op wie de meegedeelde gecodeerde sociale gegevens 
van persoonlijke aard betrekking hebben, zou worden achterhaald. In elk geval is het de UG 
verboden om handelingen te stellen die ertoe strekken de meegedeelde gecodeerde sociale 
gegevens van persoonlijke aard om te zetten in niet-gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke 
aard. 
 
De UG mag de meegedeelde gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard bewaren zolang 
hun verwerking noodzakelijk is in het kader van het voormelde onderzoek en maximaal tot achttien 
maanden na de ontvangst ervan; daarna dienen zij te worden vernietigd. 
 
 
 
 

Bijgevolg verleent 
 
het Toezichtscomité 
 
een machtiging aan de Kruispuntbank – onder voorbehoud dat het NIS in staat is de gevraagde gegevens 
te verschaffen en op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met bovenvermelde opmerkingen – om aan 
de UG de onder punt 2. vermelde gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard mee te delen, met 
het oog op een onderzoek met betrekking tot de toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Tussen de 
Kruispuntbank en de UG dient een contract te worden afgesloten waarin de nodige veiligheidsmaatregelen 
worden voorzien. 
 
De meegedeelde gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard mogen door de UG worden bewaard 
zolang dit noodzakelijk is in het kader van voormeld onderzoek en maximaal tot achttien maanden na de 
ontvangst ervan; daarna dienen zij te worden vernietigd. 
 
De UG dient er zich contractueel toe te verbinden alle mogelijke middelen te zullen inzetten om te 
vermijden dat de identiteit van de personen op wie de meegedeelde gecodeerde sociale gegevens van 
persoonlijke aard betrekking hebben, zou worden achterhaald. In elk geval is het de UG verboden om 
handelingen te stellen die ertoe strekken de meegedeelde gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke 
aard om te zetten in niet-gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard. 
 
De Kruispuntbank mag de gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard slechts meedelen nadat ze, 
overeenkomstig artikel 13 van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 
8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking 
van persoonsgegevens, in het bezit werd gesteld van het door de Commissie voor de Bescherming van de 
Persoonlijke Levenssfeer uitgereikte ontvangstbewijs van de door de UG verrichte aangifte van de 
verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. 
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F.  Ringelheim 
Voorzitter 


