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THEMA’S

• gebruik social media

• dossiervoering; mede ivm nieuwe 
klachtregeling €25.000 
schadevergoeding 

• wilsverklaring
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LEVENSTESTAMENTEN

De opvattingen van de patiënt geuit in schriftelijke vorm
toen hij nog in staat was om zijn wil te bepalen:
‘inhoudende een weigering van toestemming’ worden 
opgevolgd.

Afwijken:

De hulpverlener kan hiervan afwijken indien hij daartoe 
gegronde redenen heeft.
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UITSPRAAK LEVENSTESTAMENT 2

• De hulpverlener dient zich ervan te 
vergewissen dat het geschrift afkomstig is 
van de patiënt;

• Voorts dient de hulpverlener de vraag te 
beantwoorden wat de betekenis is van het 
behandelverbod en onder welke 
omstandigheden de patiënt - toen hij deze 
verklaring opstelde – niet behandeld wilde 
worden. 



AVG overweging 4

Verwerking van persoonsgegevens moet ten
dienste van de mens staan

Het recht op bescherming van persoonsgegevens 
heeft geen absolute gelding, maar moet worden 
beschouwd in relatie tot de functie ervan in de 
samenleving (…)
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Een paar kenmerken AVG

• accountability
• doelbinding
• data-minimalisatie
• juistheid
• grondslagen
• veiligheid
• governance
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Rijbanen; toestemming als vluchtstrook

• wettelijke plicht 
• overeenkomst
• publiekrechtelijke taak
• vitaal belang
• gerechtvaardigd belang

• toestemming
(metafoor mr S. Katus)
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Eisen aan toestemming
• Betrokkene moet informatie ontvangen over 

te verwerken persoonsgegevens.

• Informatie moet zodanig zijn dat betrokkene 
info kan begrijpen en consequenties overzien

• betrokkene moet vrij zijn om nee te zeggen

• nee mag geen nadelige gevolgen hebben

• op elk moment toestemming weer intrekken
8



9

Hoofdregel AVG 

• verwerken gegevens met toestemming 
betrokkene

• recht te weten wat er waar vastligt en wat 
wordt uitgewisseld tussen wie =

‘transparantie-beginsel’



Aanbevolen literatuur

mr drs Jeroen Terstegge, dr Koen Versmissen
Wolters Kluwer
ISBN: 9789013139204
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http://www.wolterskluwer.nl/auteur/auteur-profiel?auteurid=6290
http://www.wolterskluwer.nl/auteur/auteur-profiel?auteurid=269956
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