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Definitief 

 

Privacyverklaring  
Neonatale hielprikscreening 
 
Algemeen  
Deze privacyverklaring legt uit hoe de gegevensverwerking bij de 
neonatale hielprikscreening (NHS) verloopt. Van wie komen de gegevens, 
waarvoor en waarom worden ze gebruikt, waar gaan ze naartoe. Met deze 
privacyverklaring wordt voldaan aan het bepaalde in de artikelen 13 en 14 
van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Aanvullend op de algemene voorlichting op de RIVM site, hopen wij zo 
optimale transparantie te realiseren. 
 
Waar de Neonatale Hielprikscreening (NHS) voor is bedoeld, leest u in de 
folder Hielprik en gehoortest bij pasgeborenen. 
 
Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de neonatale 
hielprikscreening? 
Met ‘verwerkingsverantwoordelijke’ wordt in de privacywetgeving gedoeld 
op de organisatie die verantwoordelijk is voor een bepaalde 
gegevensverwerking. 
 
Verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens bij de hielprikscreening is 
het RIVM. Voor het adres zie: www.pns.nl/hielprik/contact. 
 
Om welke gegevens gaat het precies en hoe komen de gegevens in 
een informatiesysteem? 
Het begint met de naam, adres en het Burgerservicenummer (BSN) van 
het (pasgeboren) kind. Het RIVM verkrijgt deze gegevens uit de 
Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens komen in het 
informatiesysteem Praeventis, waarvan het RIVM 
verwerkingsverantwoordelijke is. Dit is krachtens de wet geregeld. Dit zijn 
geen medische gegevens. Voor deze verstrekking vanuit de BRP is geen 
toestemming nodig (voor meer informatie zie: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-
persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/wie-krijgen-mijn-
persoonsgegevens-uit-brp). 
Soms krijgt het RIVM ook rechtstreeks een melding van een geboorte van 
de verloskundige of kraamzorg. Ook die melding komt in Praeventis. 
 
Vervolgens gaat vanuit het RIVM een opdracht naar de 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) organisatie om de hielprik af te nemen. Via 
de verloskundig zorgverlener waren ouders al geïnformeerd over de 
hielprikscreening en hebben zij de informatiefolder gekregen. De screener 
vraagt nu de ouders om toestemming tot deelname. Geven de ouders 
toestemming, dan neemt de screener de hielprik af en noteert de screener 
enkele gegevens die nodig zijn voor het beoordelen van de 
laboratoriumuitslagen op de hielprikkaart. Daarnaast vraagt de screener 
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of de ouder toestemming geeft voor het vijf jaar lang bewaren en 
gebruiken van overgebleven hielprikbloed en hielprikgegevens voor 
wetenschappelijk onderzoek om de hielprikscreening te verbeteren, en of 
de ouder het wil weten als uit het bloedonderzoek blijkt dat het kind 
drager is van sikkelcelziekte. 
 
De hielprikkaart wordt verzonden naar een door het RIVM gecontracteerd 
laboratorium. De hielprikkaart bestaat uit twee delen: een formulier en 
het filtreerpapier waarop het bloed wordt opgevangen. Als de hielprikkaart 
in het laboratorium aankomt, dan worden beide delen gescheiden. Het 
deel met de persoonsgegevens wordt doorgestuurd naar het RIVM. Het 
deel met het bloed blijft op het laboratorium voor analyse. Het 
laboratorium registreert de hielprikkaart onder een ‘set-nummer’ in het 
laboratoriuminformatiesysteem NEONAT. In wettelijke termen is het 
laboratorium de verwerker van het RIVM. Het laboratorium zendt de 
hielprikuitslagen via NEONAT naar Praeventis, dus naar het RIVM. Deze 
uitslagen zijn medische gegevens. Op basis daarvan kan de medisch 
adviseur van het RIVM in afstemming met de huisarts verwijzing naar de 
kinderarts in gang zetten, als er een afwijkende uitslag is. 
 
Bij een afwijkende uitslag van de hielprikscreening wordt die uitslag ook 
doorgezet naar een ander informatiesysteem, NEORAH (Neonatale 
Registratie Afwijkende Hielprikscreening) genaamd. Daarvan is het RIVM 
de verwerkingsverantwoordelijke. De ouders van kinderen met een 
afwijkende uitslag ontvangen een apart informatieblad over NEORAH. 
Daarin worden ook hun rechten beschreven met betrekking tot deze 
gegevensverwerking.  
 
Op www.pns.nl/juridische-informatie-screeningen-bij-zwangeren-en-
pasgeborenen vindt u uitgebreider antwoord op de volgende vragen: 
• Hoe en wanneer krijgt u informatie over de screeningen en hoe 

geeft u uw toestemming voor screening? 
• Hoe komen de gegevens in een informatiesysteem? 
• Welke gegevens zitten er in de informatiesystemen? 
 
De wettelijke grondslagen  
Een gegevensverwerking moet volgens de AVG een grondslag hebben. 
Daarbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen de eerste fase van 
het verwerken van gegevens uit de BRP en de fase die daarop volgt, het 
verwerken van de hielprikuitslagen. In de eerste fase is de grondslag 
artikel 6.1.c van de AVG. In de tweede fase zijn dat artikel 6.1.c en 9.2.h 
van de AVG samen met artikel 30 van de Nederlandse Uitvoeringswet 
AVG.  
 
Naar wie gaan de gegevens?  
De gegevens van de hielprik vallen onder het beroepsgeheim en zijn goed 
beveiligd. Alleen zij die dat voor hun functie bij de uitvoering van de 
neonatale hielprikscreening nodig hebben, hebben toegang tot de 
gegevens.  

http://www.pns.nl/juridische-informatie-screeningen-bij-zwangeren-en-pasgeborenen
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Bij een uitslag waarbij verwijzing nodig is, wordt de uitslag ook aan de 
huisarts verstrekt en aan de kinderarts. Dat is nodig voor een zo spoedig 
mogelijk en passend vervolgonderzoek. 
 
In uitzonderingsgevallen zou het RIVM een melding kunnen doen aan 
‘Veilig Thuis’ of de Raad voor de Kinderbescherming als ouders ondanks 
een dringende noodzaak voor de gezondheid van het kind, van 
vervolgonderzoek afzien. Daarbij zal dan het stappenplan van het 
Basismodel Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld worden 
gevolgd. 
 
In theorie is het mogelijk dat op grond van wet- en regelgeving of als 
gevolg van een rechtszaak gegevens uit Praeventis vrijgegeven moeten 
worden. Net als in het verleden zal het RIVM dan eerst een beroep doen 
op het beroepsgeheim. De kans dat gegevens aan een instantie moeten 
worden verstrekt is daarom erg klein. Aan verzoeken van de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg en Jeugd zal in principe wel gevolg worden 
gegeven.  
Meer informatie hierover vindt u op www.pns.nl/juridische-informatie-
screeningen-bij-zwangeren-en-pasgeborenen onder het kopje ‘De 
informatiesystemen en uw privacy’.  
 
Bewaartermijnen  
De hielprikgegevens in Praeventis worden conform de WGBO (Wet 
geneeskundige behandelingsovereenkomst) 20 jaar bewaard. In zeer 
uitzonderlijk gevallen kan deze periode langer zijn, als langer bewaren 
voortvloeit uit goede zorgverlening. 
Als ouders toestemming hebben gegeven voor het gebruiken van 
hielprikgegevens voor wetenschappelijk onderzoek om de 
hielprikscreening te verbeteren, dan kunnen deze gegevens aan 
onderzoekers worden verstrekt. 
Na de hielprikscreening bewaart het laboratorium het overgebleven 
hielprikbloed vijf jaar. Dit gebeurt alleen als de ouder toestemming heeft 
gegeven voor het bewaren van overgebleven bloed voor wetenschappelijk 
onderzoek om de hielprikscreening te verbeteren. In die vijf jaar kan het 
bloed worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Als een 
onderzoeker bij een bepaald wetenschappelijk onderzoek gebruik wil 
maken van de persoonsgegevens van het kind, wordt ouders altijd eerst 
om toestemming gevraagd. Ook kan het overgebleven hielprikbloed, met 
toestemming van ouders, door een kinderarts worden opgevraagd voor 
diagnostiek bij het kind. Als de ouder geen toestemming heeft gegeven 
voor het bewaren van overgebleven hielprikbloed om te gebruiken voor 
wetenschappelijk onderzoek dan wordt het bloed één jaar na de afname 
vernietigd. Eén jaar bewaren is altijd nodig in verband met de 
kwaliteitscontrole van de hielprikscreening.  
 
Uw rechten  
Op grond van de WBGO en de AVG hebben ouders recht op inzage of een 
afschrift, op verbetering van de gegevens als de gegevens onjuist zijn 
en/of op anonimisering van de gegevens bij het RIVM. Deze rechten 
kunnen alleen worden uitgeoefend door de met het gezag belaste ouders, 
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dan wel door de persoon zelf als deze 12 jaar is geworden. Gegevens 
kunnen niet worden vernietigd; ze kunnen wel geanonimiseerd worden. 
Dat betekent dat het RIVM de hielprikuitslagen loskoppelt van de naam 
van uw kind, BSN, adres en geboortedatum. De uitslagen zijn na het 
anonimiseren niet meer herleidbaar naar uw kind. Een verzoek om 
anonimisering zal worden afgewogen tegen het belang van het kind om de 
hielprikuitslag toch voor later beschikbaar te houden. 
 
Meer informatie over uw rechten ten aanzien van anonimisering van 
gegevens vindt u op www.pns.nl/hielprik/juridische-informatie of op 
www.pns.nl/juridische-informatie-screeningen-bij-zwangeren-en-
pasgeborenen onder het kopje ‘De informatiesystemen en uw privacy’. 
 
 
Functionaris Gegevensbescherming 
U kunt onze Functionaris Gegevensbescherming bereiken door een mail te 
sturen aan FG-VWS@minvws.nl.  
 
Klachtrecht 
Indien u het niet eens bent met de gegevensverwerking door het RIVM bij 
de hielprikscreening kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van 
het RIVM, een mail aan onze Functionaris Gegevensbescherming schrijven 
of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-
indienen-bij-de-ap. 
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