Regels ‘niet-herleidbaarheid’
1.

Inleiding

De Regels ‘niet-herleidbaarheid’ zijn een bijlage bij en een nadere uitwerking van artikel
3.2, lid b, van de “Regels Perined-gebruik, Regels rond gebruik en bewerking van
gegevens van de Perinatale Registratie, versie 2.3, januari ‘11”. Dit artikel luidt: “Over de
herleidbaarheid van gegevens en de validiteit van de toestemmingsprocedure brengt de
Privacycommissie advies uit aan het Bestuur. Dit advies is bindend.” Het beheer van de
Regels ‘niet-herleidbaarheid’ en het doen van uitspraken op basis hiervan behoort
derhalve tot de verantwoordelijkheid van de Privacycommissie van Perined, die hierover
bindend advies aan het Bestuur uitbrengt.
Niet-herleidbaarheid sluit overigens toevalsherkenning niet uit. Bestanden zijn nietherleidbaar wanneer records slechts na disproportionele inspanning, c.q. bij toeval
herleidbaar zijn. Deze Regels betreffen niet-herleidbaarheid ten aanzien van in de
Registratie opgenomen vrouwen en/of kinderen. Deze Regels zien niet toe op nietherleidbaarheid ten aanzien van geregistreerde berichtgevers (zorgverleners en
instellingen).
De opbouw van praktijkervaring rond ‘niet-herleidbaarheid’ heeft waarschijnlijk tot
gevolg dat de Privacycommissie regelmatig zal overgaan tot aanpassing van de Regels.
Voor u ligt versie 1.0 van december 2011.
De Regels ‘niet-herleidbaarheid’ bestaan uit regels om bestanden te anonimiseren en
regels over het beheer en gebruik van op deze wijze geanonimiseerde bestanden.

2.
2.1

Het anonimiseren van bestanden
Basisvereisten

Bestanden zijn ‘niet-herleidbaar’ wanneer tegelijkertijd tenminste aan alle van de
volgende vereisten is voldaan:
De geboortedatum van de vrouw ontbreekt: alleen de leeftijd is opgenomen.
De geboortedatum van het kind ontbreekt: alleen het jaar van geboorte, alsmede de
weekdag waarop de geboorte plaats vond is opgenomen.
Van de postcode zijn alleen de eerste drie cijfers opgenomen.
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2.2

Aanvullende vereisten

Naast bovengenoemde basisvereisten dienen voor ‘niet-herleidbaarheid’ tevens de
volgende bewerkingen uitgevoerd te worden:
Exacte waarden dienen zoveel mogelijk vervangen te worden door categorieën: zo dient
bij tijdstippen het exacte moment vervangen te worden door een interval waarin dit
moment valt, en bij geboortegewicht het exacte gewicht in grammen door een
gewichtscategorie van bv. 100 gram.
Voor relatief zeldzaam voorkomende waarden zal specifieke ‘niet-herleidbaarheid’
toegepast moeten worden.

2.3

Uitzonderingen

Het behoort tot de mogelijkheden ten aanzien van bovengeschetste basale en
aanvullende vereisten een andere mix toe te passen, zodat toch voldaan wordt aan het
criterium ‘niet-herleidbaarheid’. Zo kan het ‘minder herleidbaar’ maken van een item
wellicht gecombineerd worden met het ‘meer herleidbaar’ maken van een ander. Het
geheel weglaten van de postcode kan bijvoorbeeld betekenen dat rond geboortedata een
andere bewerking mogelijk zou zijn.
Uitzonderingen dienen altijd vooraf aan de Privacycommissie ter beoordeling te worden
voorgelegd.

3.

Het beheer en gebruik van geanonimiseerde bestanden

Omdat ‘niet-herleidbaarheid’ een relatief begrip is, geldt voor het beheer van deze
bestanden dat beveiliging plaats vindt volgens NEN-norm 7511, alsmede dat maatregelen
worden getroffen conform de normen voor de verwerking van medische
persoonsgegevens WBP klasse II (zie bijgevoegd overzicht).
Geanonimiseerde bestanden mogen niet met andere bestanden gekoppeld worden, c.q.
met extra gegevens aangevuld worden.
Uitzonderingen op bovengenoemde regels zijn slechts mogelijk na goedkeuring vooraf
door de Privacycommissie.
Utrecht, december ’11

Perined Privacycommissie
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