
 

 

  
 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZ/12/277 

 

 

ADVIES NR. 12/162 VAN 2 OKTOBER 2012 MET BETREKKING TOT EEN 

ONDERZOEK VAN HET NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE 

MUTUALITEITEN EN DE CONSUMENTENORGANISATIE TEST-AANKOOP 

AANGAANDE DE KOSTEN VAN CATARACTINGREPEN 
 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op de aanvraag van het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten van 16 juli 

2012; 

 

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 1 augustus 

2012; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. Het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten en de consumentenorganisatie 

Test-Aankoop willen samen nagaan welke kosten een cataractingreep (intramuraal dan wel 

ambulant) met zich brengt (zowel voor de patiënt als voor de Belgische ziekteverzekering) 

en in welke mate de patiënt tevreden is over de ingreep (cataract, ook wel grijze staar of 

grauwe staar genoemd, is een vertroebeling van de ooglens waardoor het zicht vermindert). 

 

2. Vooreerst zouden de adviserende geneesheren van de medische directies aan de hand van 

de beschikbare individuele dossiers overgaan tot het selecteren van de leden van het 

Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten die tussen 1 januari 2010 en 31 

december 2011 een cataractingreep hebben ondergaan. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ooglens
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3. Deze leden zouden vervolgens door de geneesheren-directeurs (een Nederlandstalige en een 

Franstalige) worden aangeschreven en worden verzocht om deel te nemen aan een 

schriftelijke bevraging door middel van een vragenlijst die bij de brief van de medische 

directies zou worden gevoegd. 

 

4. De geïnteresseerde leden zouden hun ingevulde vragenlijst daarna, zonder vermelding van 

hun identiteit, terugsturen naar de respectieve medische directies, waar onder het toezicht 

van de adviserende geneesheren zou worden gecontroleerd of de antwoorden daadwerkelijk 

geen identificatie van patiënten en zorgverstrekkers mogelijk maken. 

 

5. Ten slotte zouden de (anonieme) ingevulde vragenlijsten voor verdere verwerking aan Test-

Aankoop worden overgemaakt. De resultaten van de analyse zouden door het Nationaal 

Verbond van Socialistische Mutualiteiten en Test-Aankoop gezamenlijk worden besproken 

en gevalideerd. 

 

6. De conclusies van het onderzoek zouden in het voorjaar van 2013 aanleiding geven tot een 

gemeenschappelijke publicatie. 

 

 

B. BEHANDELING 

 

7. Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid stelt vooreerst vast dat 

de selectie van de doelgroep van het onderzoek – de leden van het Nationaal Verbond van 

Socialistische Mutualiteiten die tussen 1 januari 2010 en 31 december 2011 een 

cataractingreep hebben ondergaan – zou geschieden door één enkele instelling van sociale 

zekerheid, aan de hand van haar eigen persoonsgegevens, zonder tussenkomst van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Bijgevolg is een voorafgaand advies bedoeld in 

artikel 5 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid niet noodzakelijk. 

 

8. Vervolgens gaat het onderzoek niet gepaard met een mededeling van persoonsgegevens 

door een instelling van sociale zekerheid aan een derde. Het Nationaal Verbond van 

Socialistische Mutualiteiten zal zijn eigen persoonsgegevens aanwenden om de doelgroep 

van het onderzoek te selecteren maar zal deze persoonsgegevens zelf niet aan andere 

instanties (zoals Test-Aankoop) bezorgen. Aldus dient het sectoraal comité evenmin met 

toepassing van artikel 15 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een voorafgaande machtiging 

te verlenen. 

 

9. Het sectoraal comité bezit evenwel de bevoegdheid om na te gaan of het onderzoek wel 

degelijk beantwoordt aan de beginselen vervat in de wet van 15 januari 1990 houdende 

oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de wet van 8 

december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens en hun uitvoeringsbesluiten. 

 

10. Overeenkomstig de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de 

landsbonden van ziekenfondsen hebben de ziekenfondsen onder meer tot opdracht het 
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informeren van hun leden over de meest gepaste behandeling van aandoeningen, het 

verlenen van voorlichting met het oog op het bevorderen van het welzijn en het toezien op 

het optimale gebruik van de middelen van de Belgische ziekteverzekering. 

 

11. Het verder gebruik van de persoonsgegevens waarover het Nationaal Verbond van 

Socialistische Mutualiteiten in het kader van zijn opdrachten beschikt voor het verrichten 

van een onderzoek dat aansluit bij die opdrachten beantwoordt aan het finaliteitbeginsel. 

Het latere doeleinde van de verwerking van de persoonsgegevens is verenigbaar met het 

initiële doeleinde van de verwerking van de persoonsgegevens. 

 

12. Het Sectoraal comité acht het evenwel aangewezen dat het Nationaal Verbond van 

Socialistische Mutualiteiten, gelet op zijn wettelijke bevoegdheden ter zake, zelf de door 

haar leden ingevulde vragenlijsten analyseert. Na de uitvoering van de analyse onder diens 

verantwoordelijkheid, kan het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten de 

geaggregeerde en strikt anonieme resultaten van de uitgevoerde analyse publiceren, 

bijvoorbeeld in samenwerking met Test-Aankoop. 

 

  

Om deze redenen, adviseert 

 

het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 

 

dat de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onderzoek aangaande de kosten van 

cataractingrepen uitsluitend onder verantwoordelijkheid van het Nationaal Verbond van 

Socialistische Mutualiteiten wordt uitgevoerd zoals hoger beschreven. 

 

 

 

 

 

 

 

Yves ROGER 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kantoren van 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op volgend adres : Sint-Pieterssteenweg 375 – 1040 Brussel (tel. 32-2-

741 83 11) 


