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Convenant gegevensuitwisseling 
bevolkingsonderzoek darmkanker

De Stichtingen Bevolkingsonderzoek Noord, Oost, Midden-West, Zuid-West en Zuid (hierna: de 
screeningsorganisaties) 

De Nederlandse Vereniging van Maag-, Darm- en Leverartsen (NVMDL)

De Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP)

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie (NVKC)

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)

SPKS Darmkanker Nederland

De Stichting Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) 

De Stichting Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA)

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu- Centrum voor Bevolkingsonderzoek (RIVM-CvB) 

Hierna te noemen Partijen, 

Overwegende dat:
1.  Op basis van een advies van de Gezondheidsraad van 17 november 2009 de minister van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport het RIVM in 2010 gevraagd heeft een uitvoeringstoets invoering 
bevolkingsonderzoek darmkanker op te stellen; 

2.  De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 1 juni 2011 besloten heeft tot een gefaseerde 
invoering van het bevolkingsonderzoek bij alle personen van 55-75 jaar, door middel van een 
tweejaarlijkse zelfafnametest. Het bevolkingsonderzoek is in januari 2014 van start gegaan en wordt 
tot 2019 gefaseerd ingevoerd;

3.  Het RIVM-CvB krachtens het Besluit van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Sport van 21 
december 2012 (Staatscourant 2012, 227) belast is met de landelijke regie, aansturing en begeleiding 
op de (voorbereidingen van) het bevolkingsonderzoek darmkanker en daartoe een landelijke 
organisatie opgezet heeft met een Landelijke Commissie en werkgroepen (Bijlage 1);

4.  Het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt uitgevoerd door de screeningsorganisaties in het kader 
van de subsidiering krachtens de subsidieregeling publieke gezondheid en een vergunning krachtens 
de Wet op het Bevolkingsonderzoek, waarbij het RIVM-CvB door Minister voor Volksgezondheid is 
gemandateerd om deze opdracht te verlenen;

5.  Het bevolkingsonderzoek darmkanker zoals elk bevolkingsonderzoek gepaard gaat met gegevens-
verwerking die zoals in dit geval bepaald in de Uitvoeringstoets invoering bevolkingsonderzoek 
darmkanker, het hele proces moet omvatten van uitnodigen, het screeningsonderzoek, de vervolg-
diagnostiek, kwaliteitsborging, monitoring;

6.  Ten behoeve van de evaluatie en wetenschappelijk onderzoek ook gegevens over de behandeling 
van darmkanker moeten worden betrokken;

7.  Alle hier aan de orde zijnde gegevens met publieke middelen zijn verkregen en mede om die reden 
ook voor andere publieke belangen moeten kunnen worden ingezet;

8.  Geen van de Partijen daarom een exclusief recht op die gegevens kan doen gelden, onverlet de 
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redelijke vergoeding die een Partij toekomt voor het ontsluiten van de gegevens ten behoeve van 
een publiek belang;

9.  Deze gegevensverwerking voorts moet plaatsvinden met in achtneming van de geldende regels 
omtrent privacybescherming;

10. Partijen alle in een bepaalde hoedanigheid betrokken zijn dan wel belang hebben bij deze 
gegevensverwerking; 

11. Deze hoedanigheid verschilt naar gelang hun betrokkenheid bij het bevolkingsonderzoek variërend 
van direct bij de uitvoering betrokken, dan wel een koepelorganisatie van betrokkenen bij de 
vervolgdiagnostiek of behandeling tot een partij die over gegevens beschikt waarmee de evaluatie 
en het wetenschappelijk onderzoek mede mogelijk wordt;

12. Deze koepelorganisaties met het onderschrijven van dit Convenant de betrokken zorginstellingen of 
beroepsbeoefenaren niet rechtstreeks kunnen binden maar daarmee uitsluitend willen aangeven de 
hier neergelegde uitgangspunten te onderschrijven;

13. Zij het van belang vinden om de uitgangspunten voor de gegevensverwerking in de onderhavige 
afspraken vast te leggen.

En gelet op met name:
• De uitvoeringstoets bevolkingsonderzoek naar darmkanker, RIVM 2011;
• De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals opgenomen in de artikelen 7:446- 

7:468 van het Burgerlijk Wetboek;
• De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP);
• De Wet op het bevolkingsonderzoek;
• De Kwaliteitswet zorginstellingen; 
• De Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg;
• De Wet op het RIVM; 
• NEN Norm 7510 en volgende NEN normen;
• Wet op de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA); en uitvoeringsmaat-regelen 

bij de voornoemde regelgeving,
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Zijn het volgende overeengekomen

Artikel 1 Definities 

Bevolkingsonderzoek Het bevolkingsonderzoek darmkanker

Persoonsgegevens Alle gegevens betrekking hebbende op een geïdentificeerde of identificeerbare 
persoon 

Verantwoordelijke De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de 
WBP, zijnde de natuurlijke persoon, rechtspersoon die of het bestuursorgaan dat, 
alleen of tezamen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking 
vaststelt.

Bewerker De bewerker van persoonsgegevens in de zin van de WBP, zijnde degene die ten 
behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan diens 
rechtstreeks gezag onderworpen te zijn.

Vervolgdiagnostiek De intake bij het coloscopiecentrum, de coloscopie en eventueel direct daarop 
aansluitend pathologisch en/of radiologisch onderzoek (CT-colografie) bij een 
volgens de iFOBT positief bevonden deelnemer.

Monitoring Het opstellen van statistische overzichten over het bereik en het functioneren van 
het bevolkingsonderzoek, zoals over opkomst, verwijzingen naar coloscopiecen-
tra, doorlooptijden en dergelijke. Voor de monitoring worden uitsluitend 
gegevens gebruikt die ten behoeve van het primaire proces van het bevolkingson-
derzoek, zoals omschreven in art. 3 lid 1 onder a, zijn verzameld. Monitoring van 
het bevolkings-onderzoek vindt plaats door de screeningsorganisaties die 
daarover periodiek rapporteren aan het RIVM.
Daarnaast is er de landelijke monitor waar het RIVM verantwoordelijk voor is. 
RIVM gunt deze opdracht aan een externe partij (of onderzoeksinstelling). Deze 
monitor zal op basis van vastgestelde indicatoren worden uitgevoerd. De 
gegevens voor deze indicatoren komen zowel uit het ColonIS als mogelijk uit 
andere bronnen.

Hulpverlener De hulpverlener in de zin van art. 7:446, eerste lid BW (WGBO) dan wel een aan 
een zodanige hulpverlener, indien deze rechtspersoon is, verbonden beroepsbe-
oefenaar die rechtstreeks betrokken is bij de uitvoering van de behandelingsover-
eenkomst met een Deelnemer.  

Evaluatie Bij evaluatieonderzoek wordt gericht nagegaan òf en in welke mate de doelstel-
lingen van het beleid (of programma) gerealiseerd worden. Hieronder wordt 
zowel een epidemiologische effect evaluatie (bijvoorbeeld wordt gezondheids-
winst bereikt), als proces of organisatorische vraagstukken bedoeld.
Voor de evaluatie zullen ook andere gegevensbronnen  kunnen worden gebruikt 
dan de voor het bevolkings-onderzoek aangelegde registratie. Evaluatie van het 
bevolkingsonderzoek vindt periodiek plaats door een onderzoeksinstelling die de 
opdracht daartoe door het RIVM is gegund.

Screeningsorganisatie De rechtspersoon die een vergunning heeft krachtens de Wet op het bevolkings-
onderzoek tot het uitvoeren van het bevolkingsonderzoek 

Programmacommissie bevolkingson-
derzoek darmkanker

De landelijke commissie met vertegenwoordiging van alle betrokken partijen, die 
door het RIVM is ingesteld als klankbord en adviesorgaan betreffende de 
uitvoering van het bevolkingsonderzoek. Gedurende de fase van de invoering was 
deze commissie genaamd LCIBD, de landelijke commissie invoering bevolkings-
onderzoek darmkanker

Uitvoeringskader Het in art. 2, tweede lid beschreven document 
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Artikel 2 De uitgangspunten

1.  De in Bijlage 1 opgenomen adviesstructuur is bepalend voor de wijze waarop partijen met elkaar 
overleggen over de invoering van het bevolkingsonderzoek. 

2.  Het RIVM heeft een uitvoeringskader bevolkingsonderzoek darmkanker vastgesteld (na advies van 
de LCIBD) waarin de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de verschillende bij het bevolkings-
onderzoek en aansluitende diagnostiek en behandeling betrokken partijen zijn vastgelegd. Partijen 
onderschrijven dit uitvoeringskader als een juiste beschrijving van de rollen etc. als bedoeld in de 
vorige volzin, onverminderd eventuele aanvullingen en nadere invulling die tengevolge van het 
overleg tussen partijen nog zullen worden aangebracht. Het uitvoeringskader is bijgevoegd als 
Bijlage 2 bij dit Convenant. 

3.  Ten behoeve van het RIVM is de volgende Notitie opgesteld: “Toestemming en bezwaar bij de 
gegevensuitwisseling bij de uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker” (versie 1.0). 
Partijen onderschrijven dat deze notitie adequaat de juridische uitgangspunten beschrijft voor de 
gegevensuitwisseling bij het bevolkingsonderzoek darmkanker. De notitie is bijgevoegd als Bijlage 3 
bij dit Convenant. 

4.  Partijen onderschrijven de in dit Convenant en de bijlagen beschreven uitgangspunten voor de 
gegevensuitwisseling ten behoeve van het bevolkingsonderzoek. Partijen onderschrijven voorts de 
in Bijlage 1 en dit Convenant beschreven wijze van besluitvorming terzake van deze gegevensuitwis-
seling. Zij  zullen naar vermogen hun leden adviseren om daarin te participeren.

Artikel 3 De reikwijdte en het doel van dit Convenant 

1.  Dit Convenant heeft de volgende reikwijdte:
a. gegevensuitwisseling  ten behoeve van de uitvoering van het bevolkingsonderzoek: 

uitnodigen, screeningsonderzoek, de vervolgdiagnostiek en kwaliteitsborging van het 
bevolkingsonderzoek een en ander voorzover het voor de betrokken partijen noodzakelijk 
is om voor de uitvoering van hun taken deze gegevens uit te wisselen;

b. het beschikbaar stellen van gegevens ten behoeve van de landelijke monitoring van het 
bevolkingsonderzoek; 

c. het beschikbaar stellen van gegevens uit het bevolkingsonderzoek ten behoeve van de 
landelijke evaluatie van het bevolkingsonderzoek; 

d. het beschikbaar stellen van gegevens uit het bevolkingsonderzoek ten behoeve van 
wetenschappelijk onderzoek.

2.  Het doel van dit Convenant is de uitgangspunten voor de gegevensverwerking rond het bevolkings-
onderzoek vast te leggen en om daarmee bij te dragen aan transparantie rond de gegevensverwer-
king alsmede aan de besluitvorming over en controle op de gegevensverwerking. In dat kader biedt 
dit Convenant  tevens de grondslag voor het instellen en functioneren van de in artikel 6 van dit 
Convenant beschreven commissie.   

3.  Een overeenkomstige structuur voor de gegevensuitwisseling als thans voor het bevolkingsonder-
zoekdarmkanker wordt ingevoerd, zal in de toekomst – na gebleken geschiktheid zoals vastgesteld 
in overleg met de betrokken partijen- in overleg met de daarbij betrokken partijen ook voor de 
andere landelijke bevolkingsonderzoeken naar kanker (borst- en baarmoederhalskanker) worden 
ingevoerd. Alsdan zal worden bezien of dit bijvoorbeeld leidt tot overeenkomstige convenanten voor 
die andere bevolkingsonderzoeken of tot een aanpassing van het onderhavige Convenant tot één 
Convenant dat al deze drie bevolkingsonderzoeken omvat.

4.  Te zijner tijd wordt een apart Convenant gesloten inzake de gegevensuitwisseling ten behoeve van 
de monitoring, evaluatie en wetenschappelijk onderzoek waarbij naast de gegevens uit het bevol-
kingsonderzoek zoals verwerkt in ColonIS en waarop het onderhavige Convenant ziet, ook andere 
gegevensbronnen worden gebruikt. Dat Convenant zal geen bepalingen bevatten die tegenstrijdig 
zijn aan het in het onderhavige Convenant bepaalde. De Partijen bij het onderhavige Convenant 
ontvangen van dit andere Convenant een afschrift.
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Artikel 4 De bij het bevolkingsonderzoek darmkanker gebruikte systemen

4a ColonIS
1.  Ten behoeve van de uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt een ICT systeem 

ingericht dat bij de inwerkingtreding van dit Convenant de werknaam ‘ColonIS’ heeft. Een schemati-
sche weergave van dit systeem is opgenomen in Bijlage 4 bij dit Convenant. 

2.  Elk van de screeningsorganisaties is verantwoordelijke voor de persoonsgegevens van die deelne-
mers die via deze screeningsorganisatie voor het bevolkingsonderzoek darmkanker worden 
uitgenodigd en in ColonIS worden verwerkt. Alle screeningsorganisaties zijn tezamen verantwoor-
delijken voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de monitoring door de 
screeningsorganisaties, de landelijke monitoring, de landelijke evaluatie en aanvragen voor 
wetenschappelijk onderzoek die de gegevens uit meerdere werkingsgebieden van de screeningsor-
ganisaties omvatten.

3.  ColonIS voldoet aan NEN Norm 7510 en volgende. Toegang tot ColonIS wordt georganiseerd via een 
systeem van ‘rollen en rechten’. Dit betekent onder meer dat medewerkers van screeningsorganisa-
ties die betrokken zijn bij het uitnodigen en verwijzen van deelnemers met een ongunstige iFOBT-
uitslag toegang hebben tot ColonIS, voorzover dat voor hun aandeel in de zorg aan de deelnemer 
noodzakelijk is. 

4.  ColonIS wordt gevoed door gegevens uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 
(GBA), gegevens van de screeningsorganisaties en gegevens van huisartsen, specialisten, colosco-
piecentra, ziekenhuizen, klinisch chemische laboratoria, het inpakcentrum, pathologie-laboratoria, 
radiologiecentra, de Nederlandse Kanker Registratie (NKR), PALGA en deelnemers. Voeding vindt – 
afgezien van de GBA gegevens - slechts plaats voorzover de deelnemer daartoe impliciet of expliciet 
toestemming heeft gegeven dan wel daartegen geen bezwaar heeft gemaakt, overeenkomstig de 
beschrijving van de toestemmingsmodaliteiten uit de Notitie ‘Toestemming en bezwaar’ (bijlage 3). 
Zie artikel 5 van dit Convenant voor een nadere uitwerking.

5.  Het doel van ColonIS is het mogelijk maken van:
a. de gegevensuitwisseling tussen de bij het primair proces betrokken hulpverleners 

ten behoeve van een goede uitvoering van het bevolkingsonderzoek en de eventuele 
vervolgdiagnostiek;

b. het kunnen vaststellen of een potentiële deelnemer al dan niet voor een volgende 
screeningsronde dient te worden uitgenodigd;

c. het verwerken van gegevens ten behoeve van de kwaliteitsborging van het 
bevolkingsonderzoek en de vervolgdiagnostiek in het coloscopie centrum;

d.  inzicht door de zorgverzekeraars welke coloscopiecentra overeenkomsten hebben 
gesloten met de screeningsorganisaties. Deze verwerking, die plaatsvindt in een apart 
“compartiment” van ColonIS, betreft geen persoonsgegevens van deelnemers aan het 
bevolkingsonderzoek en zal hier niet verder worden uitgewerkt;

e. Het opgeven van tijdslots door de coloscopiecentra ten behoeve van de planning van 
intake-afspraken bij positief bevonden deelnemers door de screeningsorganisaties. 
Deze verwerking, die plaatsvindt in een apart “compartiment” van ColonIS, betreft geen 
persoonsgegevens en zal hier verder niet worden uitgewerkt;

f. monitoring en bijdragen aan de evaluatie van het bevolkingsonderzoek;
g. faciliteren van wetenschappelijk onderzoek. 

4b Beveiliging 
1.  ColonIS voldoet aan de geldende beveiligingsnormen, dat wil zeggen NEN Norm 7510: 2011 en 

eventueel toepasselijke ISO normen voorzover niet begrepen onder NEN Norm 7510.
2.  Voor de gegevensuitwisseling tussen hulpverleners als bedoeld in art. 4a lid 5 onder a wordt gebruik 

gemaakt van beveiligde verbindingen en beveiligd berichtenverkeer.
3.  Zoals voorgeschreven in NEN Norm 7510 wordt periodiek een audit uitgevoerd over de dataveiligheid 

en normconformiteit van ColonIS en de uitwisseling met andere partners, zoals in dit Convenant 
beschreven, van de voor het bevolkingsonderzoek darmkanker gebruikte ICT systemen. Voor de audit 
op normconformiteit zijn de in dit Convenant en de bijlagen vastgestelde uitgangspunten leidend.
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Artikel 5 Nadere bepalingen over verwerking van persoonsgegevens 

5a  Verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van het bevolkingsonderzoek  
en de vervolgdiagnostiek ( doel a van art. 4a, lid 5.) 

1. Toegang tot ColonIS zelf wordt verleend aan medewerkers van de screeningsorganisaties en door 
hen ingeschakelde derden ( medewerkers van de organisaties a en b uit art. 5.c lid 1.), volgens de 
rollen- en rechtentabel. 

2. Daarnaast zal de screeningsorganisatie gegevens uitwisselen met de huisarts en, via HL7 
berichtenverkeer, met het coloscopiecentrum, het pathologie-laboratorium, het radiologiecentrum, 
het inpakcentrum en de iFOBT-laboratoria. Voorts zullen de huisarts en/of specialisten met het 
coloscopiecentrum gegevens uitwisselen voorzover dat voor een goede vervolgdiagnostiek dan 
wel de begeleiding door de huisarts noodzakelijk is en de deelnemer daartegen geen bezwaar heeft 
gemaakt.  

3. Daartoe aangewezen medewerkers van het coloscopiecentrum kunnen door de 
screeningsorganisatie worden geautoriseerd voor toegang tot ColonIS, volgens de rollen- en 
rechtentabel ten behoeve van het invoeren van gegevens over de intake van positief bevonden 
deelnemers.

4. Wanneer het HL7 berichtenverkeer tussen een coloscopiecentrum, pathologielaboratorium of 
radiologiecentrum en de screeningsorganisatie nog niet is gerealiseerd, zal het desbetreffende 
coloscopiecentrum, pathologielaboratorium of radiologiecentrum tijdelijk worden geautoriseerd 
voor toegang tot ColonIS teneinde de uitkomst van de diagnostiek te kunnen invoeren. Hiertoe 
zullen aanvullende afspraken tussen de screeningsorganisatie en het coloscopiecentrum, 
pathologielaboratorium of radiologiecentrum worden gemaakt. 

5b Gegevensverwerking ten behoeve van het al dan niet uitnodigen van een potentiële deelnemer bij 
een volgende ronde van het bevolkingsonderzoek (doel b van art. 4a lid 5) 

1. De behandelend arts meldt volgens de normen van het uitvoeringskader aan de 
screeningsorganisatie wanneer een patiënt die onder surveillance is geweest en/of is behandeld 
voor darmkanker, niet meer voor nacontrole wordt opgeroepen en weer als deelnemer kan worden 
geïncludeerd, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming heeft gegeven. 

5c  Gegevensverwerking ten behoeve van de kwaliteitsborging (doel c als beschreven in art. 4a lid 5) 
1. Ten behoeve van de kwaliteitsborging van het bevolkingsonderzoek behoeven daartoe speciaal 

gekwalificeerde en benoemde functionarissen van de screeningsorganisatie gegevens:
a. uit het inpakcentrum 
b. uit de iFOBT-laboratoria 
c. uit de coloscopiecentra 
d. uit de radiologiecentra
e. uit de pathologielaboratoria
f. vanuit de ziekenhuizen of diagnostische centra over zogenaamde intervalkankers.

2. De gegevensuitwisseling ten behoeve van kwaliteitsborging met organisaties genoemd in 
lid 1 bij a tot en met e heeft twee doelen. In de eerste plaats de controle op kwaliteitsborging 
van die organisaties door de screeningsorganisaties. Organisaties a en b verschillen daarbij 
in zoverre van de andere dat zij als opdrachtnemer van de screeningsorganisaties werken. De 
coloscopiecentra zijn voor de hun aandeel in het bevolkingsonderzoek toegelaten op basis 
van een samenwerkingsovereenkomst. Onderdeel van de toelating is bepaalde afspraken 
met de organisaties d en e. Voor de organisaties c tot en met e zullen voor de controle op de 
kwaliteitsborging door de screeningsorganisaties met elk van deze organisaties afspraken worden 
gemaakt overeenkomstig het uitvoeringskader en zal een protocol worden opgesteld dat garandeert 
dat in eerste instantie uitsluitend anonieme of tenminste niet rechtstreeks herleidbare gegevens 
aan de bedoelde functionarissen worden verstrekt en dat kennisname van patiëntgegevens pas zal 
plaatsvinden als daar gerede aanleiding toe is. 

3. In de tweede plaats betreft het de kwaliteitsborging van de screeningsorganisaties zelf en van 
de werking van het bevolkingsonderzoek. Daartoe dienen de screeningsorganisaties bepaalde 
patiëntgegevens terug te ontvangen uit de organisaties genoemd in lid 1 bij c tot en met e, naast de 
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gegevens die zij op grond van hun opdrachtgeverschap ontvangen van de organisaties genoemd in 
lid 1 bij a en b. Deze terugkoppeling uit organisaties c tot en met e vindt uitsluitend plaats voorzover 
de deelnemer daartegen geen bezwaar heeft gemaakt.  

4. De in het eerste lid genoemde functionarissen dienen ten behoeve van de kwaliteitsborging van het 
bevolkingsonderzoek tevens op de hoogte te worden gesteld van een intervalkanker. Hiertoe wordt 
in overleg met de Stichting PALGA en het IKNL een apart protocol opgesteld.  

5d Gegevensverwerking ten behoeve van de monitoring (doel f als beschreven in art. 4a lid 5)
1. Op verzoek van het RIVM worden door de screeningsorganisaties overzichten gegenereerd over het 

bereik en het functioneren van het bevolkingsonderzoek ten behoeve van de monitoring van het 
bevolkingsonderzoek.

2. Voor de landelijke monitor stellen de screeningsorganisaties op verzoek van het RIVM ook gegevens 
beschikbaar aan de partij die daartoe door het RIVM de opdracht is gegund, overeenkomstig het 
voor de landelijke monitor vastgestelde onderzoeksplan. 

3. De uitkomsten van de monitoring uit het eerste en tweede lid worden aan het RIVM beschikbaar 
gesteld en bevatten geen persoonsgegevens. De commissie als bedoeld in artikel 6 beoordeelt of 
de overzichten geen persoonsgegevens bevatten. Deze commissie kan bepalen dat een bepaalde 
vaste gegevensset aan een dergelijk criterium voldoet en derhalve niet opnieuw behoeft te worden 
beoordeeld. 

5e Gegevens ten behoeve van de eerste landelijke monitoringsopdracht en de evaluatie 
1. De gegevensverwerking ten behoeve van de landelijke monitoring en evaluatie door een door 

het RIVM aangewezen partij wordt tevoren aan de commissie als bedoeld in lid 6 voorgelegd. De 
commissie beoordeelt de beoogde gegevensverwerking op de volgende aspecten: 

a. Is de beoogde gegevensverwerking redelijkerwijs noodzakelijk voor de doelen van eerste 
monitoring en periodieke evaluatie dan wel kan met minder gegevens of met meer 
globale gegevens worden volstaan; 

b. Mogen de gegevens op grond van de geldende regels voor de privacybescherming van de 
betrokkenen voor deze doelen worden verwerkt; 

c. Heeft de partij aan wie de gegevens beschikbaar worden gesteld, voldoende maatregelen 
genomen ter beveiliging van de gegevens. 

2. Het bepaalde in lid 5f lid 5 onder b is op het ten behoeve van diens oordeel aan de commissie over 
te leggen protocol van overeenkomstige toepassing.

3. Indien het onderzoek al door een andere daartoe competente instantie is beoordeeld (zoals 
een METC of  een wetenschapscommissie van een Universitair Medisch Centrum) beoordeelt de 
commissie als bedoeld in artikel 6 die aspecten die al eerder zijn beoordeeld, zoals blijkt uit het 
besluit van de desbetreffende instantie, niet ten gronde. Voor de beoordeling van het criterium 
onder b is de Gedragscode Gezondheidsonderzoek van 2004 (Staatscourant 2004, 82) leidend of 
een zoveel latere versie als van het College Bescherming Persoonsgegevens een verklaring van 
overeenstemming op grond van art. 25 Wet bescherming persoonsgegevens heeft verkregen.

4. Voor deze landelijke monitoring en de periodieke evaluatie kunnen vaste gegevenssets worden 
vastgesteld. De commissie kan een eenmalige goedkeuring geven tot het beschikbaarstellen van 
zulke gegevens.

5f  Gegevensverwerking ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek (doel g als beschreven in art. 4a lid 5).
1. De in ColonIS opgenomen gegevens kunnen op aanvraag voor wetenschappelijk onderzoek aan 

derden beschikbaar worden gesteld. Onder derden dient in dit verband te worden verstaan elke 
andere dan degene die op grond van de rollen en rechtenstructuur (zie artikel 4a) toegang heeft tot 
gegevens van (bepaalde) deelnemers.

2. De aanvraag wordt beoordeeld door de commissie als bedoeld in art. 6, naast de beoordeling van de 
betrokken screeningsorganisaties op de uitvoerbaarheid van het verzoek. 

3. De commissie beoordeelt een aanvraag op de volgende aspecten: 
a. Kan het voorgenomen onderzoek redelijkerwijs bijdragen aan nieuwe inzichten op het 

gebied van de preventie of behandeling van kanker en wordt in de vraagstelling van het 
onderzoek niet al voorzien door de opdracht aan de partij die de landelijke monitoring en 
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evaluatie uitvoert;
b. Zijn de gevraagde gegevens redelijkerwijs noodzakelijk voor het voorgenomen 

onderzoek;
c. Bezit de aanvrager de middelen (competenties, capaciteit) om het voorgenomen 

onderzoek tot een goed einde te brengen;
d. Mag het onderzoek op grond van de geldende regels voor privacybescherming van de 

betrokkenen worden uitgevoerd, daaronder begrepen het beschikbaarstellen van de 
gevraagde gegevens aan de onderzoeker;

e. Heeft de aanvrager voldoende maatregelen genomen ter beveiliging van de beschikbaar 
gestelde gegevens;

f. Zal de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd naar redelijkerwijs mag worden 
aangenomen geen negatieve gevolgen kunnen hebben voor de uitvoering (en deelname 
aan) het bevolkingsonderzoek of één van de andere bevolkingsonderzoeken naar kanker.

4. Indien het onderzoek al door een andere daartoe competente instantie is beoordeeld (zoals 
een METC of  een wetenschapscommissie van een Universitair Medisch Centrum) beoordeelt de 
commissie als bedoeld in artikel 6 die aspecten die al eerder zijn beoordeeld, zoals blijkt uit het 
besluit van de desbetreffende instantie, niet ten gronde. Voor de beoordeling van het criterium 
onder d is de Gedragscode Gezondheidsonderzoek van 2004 (Staatscourant 2004, 82) leidend of 
een zoveel latere versie als van het College Bescherming Persoonsgegevens een verklaring van 
overeenstemming op grond van art. 25 Wet bescherming persoonsgegevens heeft verkregen. 
Onderdeel f zal door de commissie altijd ten gronde worden beoordeeld.

5. De aanvrager legt de commissie twee documenten over: 
a. Een verklaring van de betrokken screeningsorganisaties dat de uitvoering van het 

voorgenomen onderzoek voor hen administratief, organisatorisch en technisch 
uitvoerbaar is en geen onevenredige belasting vormt voor de uitvoering van het 
bevolkingsonderzoek. De procedure die daartoe door de screeningsorganisaties 
wordt gevolgd, wordt door de screeningsorganisaties bekend gemaakt. De 
screeningsorganisaties kunnen de reële kosten voor de beoordeling van de 
uitvoerbaarheid van het voorgenomen onderzoek aan de aanvrager doorberekenen;

b. een protocol van het voorgenomen onderzoek waarin tenminste is vermeld: 
• Het doel en de wetenschappelijke verantwoording van het onderzoek;
• Welke gegevens uit ColonIS daartoe volgens de aanvrager noodzakelijk zijn;
• Welke gegevens uit andere bronnen eventueel nog meer voor het onderzoek zullen 

worden gebruikt, of koppeling tussen de verschillende gegevenssets zal plaatsvinden, 
welke privacy bevorderende maatregelen daarbij worden genomen en in hoeverre met 
de houders van de andere gegevensbronnen overeenstemming is bereikt over het 
eventuele beschikbaar stellen van gegevens uit die bronnen;

• Welke maatregelen worden genomen voor de bescherming van verstrekte gegevens en 
waarom deze gegevensverstrekking ten behoeve van het voorgenomen onderzoek niet 
op bezwaren van privacybescherming stuit;

• De bewaartermijn van de verstrekte gegevens;
• Op welke wijze over het onderzoek zal worden gepubliceerd;
• Welke instanties het voorgenomen onderzoek eerder hebben beoordeeld alsmede het 

besluit van die instanties. 
6. Zonder de overlegging van beide documenten wordt een aanvraag niet ontvankelijk verklaard. 
7. Overigens verdient het aanbeveling om eerst met het secretariaat van de commissie contact op 

te nemen alvorens verdere stappen te nemen. Indien de commissie in de afgelopen twee jaar een 
sterk vergelijkbare aanvraag heeft goedgekeurd, dan wel een sterk vergelijkbare aanvraag al in 
behandeling heeft, zal de commissie (mede in het licht van het in lid 3 onder a genoemde criterium) 
de aanvrager daarop wijzen en verzoeken om eerst met de eerdere aanvrager contact op te nemen 
teneinde dubbel werk te voorkomen en zoveel mogelijk synergie in het onderzoek te bereiken. De 
aanvrager zal genoegzaam moeten aantonen dat ondanks de start van het recente eerdere sterk 
vergelijkbare onderzoek (dat in die periode mogelijk nog niet tot publicaties heeft geleid), diens 
aanvraag ook tot nieuwe inzichten zal kunnen leiden. 

8. De commissie als bedoeld in artikel 6 kan de aanvraag geheel of gedeeltelijk afwijzen of de 
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aanvrager verzoeken om een nieuwe aanvraag in te dienen, bijvoorbeeld waarin om een wel 
aanvaardbare gegevensset wordt verzocht. 

9. Bij een positieve beoordeling komt een overeenkomst tot stand tussen de screeningsorganisaties en 
de aanvrager. Het model van deze overeenkomst is als bijlage 5 bij dit Convenant opgenomen. De 
aanvrager zullen kosten worden berekend bestaande uit de daadwerkelijke gemaakte kosten voor 
het ontsluiten van de gegevens, waaronder begrepen de daartoe eventueel benodigde extra inzet 
van menskracht, en de verzending als een beveiligd bestand. 

 

Artikel 6 De commissie gegevensverwerking bevolkingsonderzoek darmkanker

1. Partijen stellen een commissie gegevensverwerking bevolkingsonderzoek darmkanker in (hierna: de 
Commissie).

2. Leden van deze commissie (hierna: deelnemers) zijn vertegenwoordigers van de partijen bij dit 
Convenant. Partijen kunnen een plaatsvervangende deelnemer aanwijzen. 

3. De taken van de Commissie zijn:
a. Het bespreken van eventuele door de leden van de deelnemers gesignaleerde problemen 

met de gegevensuitwisseling zoals beschreven in dit Convenant en de bijlagen;
b. Het beoordelen van aanvragen voor het beschikbaar stellen van een (standaard) 

anonieme dataset aan het RIVM als beschreven in art. 5e;
c. Het beoordelen van aanvragen voor het beschikbaar stellen van gegevens ten behoeve 

van de eerste landelijke monitoring, de evaluatie en van wetenschappelijk onderzoek als 
beschreven in de artikelen 5e en f;

d. Het overigens bewaken van de privacy aspecten van de gegevensuitwisseling bij de 
uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker, de monitoring, evaluatie en 
wetenschappelijk onderzoek met behulp van gegevens uit het bevolkingsonderzoek 
darmkanker. 

4. Ten behoeve van laatstgenoemde taak is de Notitie ‘Toestemming en bezwaar’ (Bijlage 3) leidend 
naast de – ingeval van wetenschappelijk onderzoek – in art. 5f lid 4 genoemde Gedragscode, tenzij 
nieuwe wetgeving tot een aanpassing noopt of een andere interpretatie van de huidige wetgeving 
deze aanpassing bepaaldelijk noodzakelijk maakt. 

5. De Commissie kan adviserende leden benoemen en betrokkenen bij de uitvoering van het 
bevolkingsonderzoek darmkanker ad hoc voor de vergaderingen toelaten. Dezen zijn niet 
stemgerechtigd. 

6. De Commissie heeft een onafhankelijke voorzitter. Deze voorzitter wordt gehoord de Partijen 
benoemd door het RIVM. Het secretariaat van de Commissie wordt gevoerd door het RIVM-CvB. 

7. De leden en voorzitter kunnen een vacatiegeld ontvangen overeenkomstig de rijksregeling 
vacatiegelden. 

8. De Commissie komt tenminste éénmaal per jaar bijeen. Zij stelt een huishoudelijk reglement op 
betreffende haar werkwijze en de stemprocedure. Het huishoudelijk reglement voorziet er in dat 
eenvoudige aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek door de voorzitter en de secretaris kunnen 
worden afgedaan. Overigens streeft de Commissie naar consensus. 

Artikel 7 Inwerkingtreding, opzegging en werkingsduur 

1. Dit Convenant treedt in werking na ondertekening door alle Partijen. Zodra het Convenant door een 
Partij is ondertekend, zal deze zich, ook voorafgaande aan ondertekening door alle Partijen, aan de 
bepalingen van dit Convenant gebonden weten.

2. De geldingsduur van dit Convenant is de looptijd van het bevolkingsonderzoek. 4 jaar na de 
inwerkingtreding zal het Convenant worden geëvalueerd en worden eventueel op geleide van de 
uitkomsten van de evaluatie wijzigingen voorgesteld. 

3. Opzegging van de gebondenheid aan dit Convenant dient door een Partij schriftelijk te geschieden. 
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De brief wordt gericht aan het secretariaat van de commissie als bedoeld in art. 6. Alvorens een dergelijk besluit te nemen, stelt 
de betrokken Partij diens bezwaren tegen de gegevensuitwisseling eerst in de genoemde commissie aan de orde. Zonodig wordt 
daartoe een extra vergadering van de commissie bijeengeroepen.  

4. Bij opzegging van gebondenheid door een enkele Partij of enkele Partijen blijft het Convenant voor de overige Partijen 
onverminderd van kracht tenzij een zodanig groot aantal Partijen zich niet meer gebonden weet dat de grondslag onder het 
Convenant is vervallen. Of zich een zodanige situatie voordoet, beslist de commissie als bedoeld in art. 6. 

Artikel 8 Bijlagen

1. Dit Convenant kent de volgende bijlagen.
Bijlage 1 Adviesstructuur project invoering bevolkingsonderzoek darmkanker (Landelijke Commissie Invoering 
Bevolkingsonderzoek Darmkanker met Werkgroepen).
Bijlage 2 Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek darmkanker. ( Is tevens bijlage 2 van de modelsamenwerkingsovereenkomst)
Bijlage 3 Notitie “Toestemming en bezwaar bij de gegevensuitwisseling bij de uitvoering van het bevolkingsonderzoek 
darmkanker”.
Bijlage 4 Schematische weergave ColonIS.
Bijlage 5 Model overeenkomst beschikbaar stellen van gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.
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