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Toestemmingsmodaliteiten PWD 

 

 

 

 

Wat Toestemmingsmodaliteit Hokje in dossier 

systeem 

Uitleg 

gegevensoverdracht 

vanuit bronsysteem 

 geen specifieke 

aanpassing 

 

Gegevensoverdracht naar 

opvolgend hulpverlener 

bij verwijzing 

Veronderstelde toestemming Geen Patiënt kan ad hoc bezwaar 

maken  

Gegevensoverdracht naar 

Praktijk-Beheer-Deel PRN 

Veronderstelde toestemming Geen Patiënt kan ad hoc bezwaar 

maken 

Gegevensverwerking via 

Peridos in het kader van 

deelname aan de Down- 

en SEO-screening 

Toestemming voor deze 

gegevens is impliciet aan de 

informed consent voor 

deelname 

Geen Patiënt kan geen bezwaar maken.  

Achteraf vernietigen, zoals bij elk 

dossier 

gegevensoverdracht 

vanuit bronsysteem 

 wel specifieke 

aanpassing 

 

Gegevens aan Peridos 

van niet-deelnemers aan 

de screening 

Uitdrukkelijke toestemming  Toestemming Het betreft een beperkte 

gegevensset ten behoeve van de 

monitoring van het programma  

Opstellen dossier voor 

pull door een eventuele 

opvolgende hulpverlener  

Uitdrukkelijke toestemming 

(ook te nuanceren voor welke 

mogelijke hulpverleners en 

welke gegevens)  

Hokjes met 

toestemming, die 

moet kunnen 

worden 

genuanceerd 

Vanwege de complicaties van dit 

systeem gaat het PWD hier 

voorshands niet van uit. 

Dit hoeft dus (nog) niet te worden 

ingebouwd.  

gegevensoverdracht 

m.n. vanuit Peridos/PRN 

   

Anonieme gegevens ten 

behoeve van 

wetenschappelijk 

onderzoek 

Geen toestemming voor nodig Geen Geldt voor alle toepassingen 

(screening, behandeling, PRN 

etc.)  

Niet-anonieme gegevens 

ten behoeve van 

wetenschappelijk 

onderzoek 

In beginsel toestemming per 

project, op basis van 

informatie over het project 

Omdat dit ad hoc 

is, geen 

algemeen 

toestemmingsvin

kje 

 

Niet-anonieme gegevens 

ten behoeve van 

wetenschappelijk 

onderzoek, bij 

uitzondering (zie rechter 

kolom) 

Geen bezwaar  Bezwaar In uitzonderingssituaties kan op 

basis van geen bezwaar  zulk 

onderzoek worden verricht (zie 

7:458 BW). Het bezwaar is een 

algemeen bezwaar dat geldt voor 

elk van dit type onderzoek. De 

patiënt moet het initiatief nemen 

tot dit bezwaar. 

Daartoe dient de patiënt wel te 

weten dat dit mogelijk is, 

bijvoorbeeld via een algemene 

voorlichtingsfolder.  

 


