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ADVIES NR. 16/40 VAN 6 SEPTEMBER 2016 OVER DE MEDEDELING VAN
ANONIEME GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE
ZEKERHEID AAN HET CENTRUM VOOR KANKEROPSPORING VOOR HET
VERGELIJKEN VAN HET SOCIO-ECONOMISCH PROFIEL VAN DEELNEMERS EN
NIET-DEELNEMERS VAN DE VLAAMSE BEVOLKINGSONDERZOEKEN EN
VERVOLGONDERZOEKEN INZAKE BAARMOEDERHALS-, DIKKEDARM- EN
BORSTKANKER
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5, § 1;
Gelet op de aanvraag van het Centrum voor Kankeropsporing van 5 juli 2016;
Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 11 juli 2016.

A. ONDERWERP
1.

Het Centrum voor Kankeropsporing (het voormalig consortium van erkende regionale
screeningcentra) coördineert momenteel een onderzoek waarbij het socio-economisch profiel
van deelnemers en niet-deelnemers van de Vlaamse bevolkingsonderzoeken en
vervolgonderzoeken inzake baarmoederhals-, dikkedarm- en borstkanker wordt vergeleken
en het wil daartoe opnieuw gebruik maken van anonieme gegevens uit het netwerk van de
sociale zekerheid, zoals bij eerdere projecten dienaangaande (zie advies nr. 12/188 van 6
november 2012 en advies nr. 15/08 van 3 maart 2015, gewijzigd op 5 mei 2015, van het
sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid).

2.

De studie heeft in het bijzonder tot doel het analyseren van de socio-economische en
demografische kenmerken van de niet-deelnemers van het bevolkingsonderzoek inzake
borstkanker, de niet-deelnemers van het proefproject zelfafname in het kader van het
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bevolkingsonderzoek inzake baarmoederhalskanker en de personen die geen
vervolgonderzoek hebben gepland na een afwijkend resultaat bij hun deelname aan het
bevolkingsonderzoek inzake dikkedarm- en borstkanker. De te onderzoeken periode is 20132014 voor het onderzoek inzake dikkedarm- en borstkanker en 2016 voor het proefproject
zelfafname in het kader van het bevolkingsonderzoek inzake baarmoederhalskanker.
3.

De volgende kenmerken van de deelnemers en de niet-deelnemers zouden worden
vergeleken: het geslacht, de leeftijdsklasse, de nationaliteit bij geboorte (in klassen), de
huidige nationaliteit (in klassen), de werkintensiteit op huishoudniveau, het al dan niet recht
hebben op de verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering en het sociaaleconomisch statuut.

4.

De onderzoekers wensen te kunnen beschikken over anonieme gegevens (kruistabellen)
aangaande de Vlaamse bevolking (mannen en vrouwen) van vijfentwintig tot en met
vierenzeventig jaar oud (daarin zijn immers de doelgroepen van de voormelde
bevolkingsonderzoeken inbegrepen). Per hieronder vermelde groep zou het totaal aantal
betrokkenen worden meegedeeld, verder ingedeeld in functie van de hogervermelde criteria.
Daarenboven zou per groep het totaal aantal betrokkenen per gemeente ter beschikking
worden gesteld (zonder verdere indeling). Het Centrum voor Kankeropsporing zou daartoe
vooraf aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid per groep het identificatienummer
van de sociale zekerheid van de betrokkenen overmaken.
-

de personen die hebben deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek inzake
dikkedarmkanker en een coloscopie hebben ondergaan na een afwijkend resultaat;
de personen die hebben deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek inzake
dikkedarmkanker en geen coloscopie hebben ondergaan na een afwijkend resultaat;
de personen die wel hebben deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek inzake
borstkanker;
de personen die niet hebben deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek inzake
borstkanker;
de personen die wel hebben deelgenomen aan het vervolgonderzoek inzake borstkanker
na een mammografie;
de personen die niet hebben deelgenomen aan het vervolgonderzoek inzake borstkanker
na een mammografie;
de personen die wel hebben deelgenomen aan het proefproject zelfafname in het kader
van het bevolkingsonderzoek inzake baarmoederhalskanker;
de personen die niet hebben deelgenomen aan het proefproject zelfafname in het kader
van het bevolkingsonderzoek inzake baarmoederhalskanker.
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B. BEHANDELING
5.

Krachtens artikel 5, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie
van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verzamelt de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid gegevens bij de instellingen van sociale zekerheid, slaat ze op, voegt ze samen en
deelt ze mee aan de personen die ze nodig hebben voor het verrichten van onderzoeken die
nuttig zijn voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale zekerheid. Voor zover
de mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens dient de afdeling sociale zekerheid
van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid in beginsel vooraf
een advies te verlenen.

6.

De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, te weten het vergelijken van het
socio-economisch profiel van deelnemers en niet-deelnemers van de Vlaamse
bevolkingsonderzoeken en vervolgonderzoeken inzake baarmoederhals-, dikkedarm- en
borstkanker.

7.

De mededeling heeft wel degelijk betrekking op anonieme gegevens, dat wil zeggen
gegevens die door de bestemmeling niet kunnen herleid worden tot persoonsgegevens.

8.

Voor het overige dienen alle betrokken partijen rekening te houden met 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, hun uitvoeringsbesluiten en elke andere
regel tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Om deze redenen, verleent
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
een gunstig advies voor de mededeling van de hogervermelde anonieme gegevens aan het
Centrum voor Kankeropsporing en zijn betrokken afdelingen voor het onderzoeken van het
socio-economisch profiel van deelnemers en niet-deelnemers van de Vlaamse
bevolkingsonderzoeken en vervolgonderzoeken inzake baarmoederhals-, dikkedarm- en
borstkanker.

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: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-741 83
11).

