Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)
Op 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) in werking getreden. De
strekking van de WBP is privacy van personen te beschermen door onrechtmatig gebruik van
persoonsgegevens tegen te gaan.
De WBP richt zich op de verwerking van persoonsgegevens. Onder die verwerking valt onder
meer het verkrijgen, verzamelen, opvragen, raadplegen en wijzigen van gegevens. De verwerker
moet bij het totale proces van gegevensverwerking, dus ook bij het verkrijgen en verzamelen
van persoonsgegevens, rekening houden met bepaalde regels.
De WBP kent een zekere overlap met de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
(WGBO) waar het gaat om vastleggen, inzien en verstrekken van persoonsgegevens. De WGBO
is vooral gericht op de versterking van de positie van de patiënt; de WBP waarborgt de privacy
rond vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.
Uitgangspunten van de WBP
De WBP heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens en stelt daarbij dat ‘persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op zorgvuldige wijze worden verwerkt’ (artikel 6 WBP) en dat ‘persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld’ (artikel 7 WBP).
De wet geldt voor iedereen in Nederland die een persoonsregistratie voert. Onder persoonsregistratie valt ook het bijhouden van patiëntgegevens in een dossier of met een geautomatiseerd
systeem. In een aantal wetsartikelen wordt geregeld dat persoonsgegevens niet zonder meer
geregistreerd mogen worden, dat de verzamelde gegevens veilig bewaard dienen te worden en
dat persoonsgegevens alleen onder bepaalde voorwaarden verstrekt mogen worden aan derden.
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identiﬁceren, maar slechts in een vorm die noodzakelijk is voor de verwerkelijking van
de doeleinden waarvoor ze worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden mogen persoonsgegevens langer worden
bewaard wanneer de nodige voorzieningen zijn getroffen, teneinde te verzekeren dat de desbetreffende gegevens uitsluitend voor deze specifieke doeleinden worden gebruikt (artikel 10
WBP).
Diegene die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens neemt passende
technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies
of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (artikel 13 WBP).
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Bewerking van patiëntgegevens
De verwerking van bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid en dergelijke, is in de WBP in
een aparte paragraaf geregeld.
Persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid mogen alleen worden verwerkt door
hulpverleners, instellingen of voorzieningen voor gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening, voor zover dit noodzakelijk is voor een goede behandeling of verzorging. Patiëntgegevens mogen alleen worden verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk
voorschrift, dan wel krachtens een overeenkomst, tot geheimhouding zijn verplicht (artikel 21
WBP).
Informatieverstrekking aan de patiënt
De betrokkene over wie persoonsgegevens worden verzameld, in de gezondheidszorg meestal
de patiënt, wordt op de hoogte gebracht van het soort gegevens dat wordt verwerkt en ook van
de doeleinden van verwerking (artikel 33 WBP).
De patiënt heeft het recht te weten of er persoonsgegevens over hem worden bewerkt (artikel
35 WBP). Ook kan de patiënt verzoeken de verwerkte persoonsgegevens te verbeteren, aan te
vullen, te verwijderen of af te schermen, indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel van de
verwerking onvolledig of niet terzake dienend zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk
voorschrift worden verwerkt (artikel 36 WBP).
Op 25 mei 2018 komt deze wet te vervallen en zal deze vervangen worden door de wet Algemene Verordening gegevensbescherming.
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