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Gaarne zeg ik u dank voor uw brief van 31 mei jl. waarin u reageert op het verzoek om
informatie van de Registratiekamer over de opslag van kaartjes met hielprikbloed van
pasgeborenen. In aansluiting daarop zijn door medewerkers van de Registratiekamer en
mijzelf nog bezoeken gebracht aan het RIVM, waarbij is kennisgenomen van relevante
feiten en omstandigheden.
Hierbij bied ik u het rapport aan dat de Registratiekamer heeft opgesteld op grond van
het door haar uitgevoerde onderzoek naar de opslag van hielprikbloed bij het RIVM.
De belangrijkste conclusies van het rapport zijn:
- dat het RIVM niet beschikt over een DNA-databank van pasgeborenen;
- dat bij het opgeslagen hielprikbloed met unieke setnummers ten dele wel sprake is van
persoonsgegevens;
- dat geen sprake is van een persoonsregistratie in de zin van de WPR, zodat de
bepalingen van deze wet, waaronder de aanmeldingsplicht, niet van toepassing zijn.
De Registratiekamer acht in een nadere beschouwing niettemin enkele maatregelen op
hun plaats:
- ouders over de opslag van hielprikbloed informeren en ten minste de mogelijkheid
bieden om bezwaar te maken;
- de mogelijkheid onderzoeken van expliciete wetgeving met het oog op toekomstige
risico’s bij de opslag van lichaamsmateriaal;
- het vaststellen en bekendmaken van een duidelijke, geformaliseerde bewaartermijn;
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- het scheppen van meer rechtszekerheid over de toepassselijkheid van beroepsgeheim
en verschoningsrecht;
- het realiseren van een adequaat toezicht.
Voor het overige verwijs ik u naar de inhoud van het rapport. Voor de goede orde
vermeld ik nog dat het voornemen bestaat om de inhoud van het rapport in de week van
21 augustus a.s. bekend te maken door plaatsing op de website van de Registratiekamer
(www. registratiekamer.nl).
Een afschrift van deze brief en het rapport zal worden gezonden naar de ministers van
VWS en van Justitie.
Hoogachtend,

mr. P.J. Hustinx
voorzitter

