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Waar gaat het bij nader gebruik om?

• Onderzoek met restmateriaal (=materiaal is niet meer nodig voor 

behandeling patiënt) 

• Materiaal ligt op verschillende afdelingen binnen ziekenhuis opgeslagen 

(pathologie, microbiologie, ziekte specifieke biobanken etc.)

• Onderzoek vindt meestal plaats met (indirect) herleidbaar materiaal 

• Kleine kans op individuele onderzoeksbevindingen 

Waarom een toestemmingssysteem? (1)

• Om maatschappelijke onrust te voorkomen en als ziekenhuis behoorlijk 

en zorgvuldig met patiënten om te gaan  



3

NRC, 27 april 2013 

Op zoek naar verloren stukjes 'ik'

PETRA WOLTHUIS EN ESTHER RASENBERG − Trouw, 26 oktober 2012 26 
oktober 2012 

Huid verwijderd? Botsplinters uit uw knie gehaald? Ziekenhuizen bewaren 
lichaamsmateriaal, meestal zonder medeweten van de patiënt. Wat gebeurt er met 
ons overgebleven weefsel? 

In 1996 werd Esther Rasenberg (destijds 27) geopereerd aan een maagtumor in 
Ziekenhuis Amstelveen, nu Ziekenhuis Amstelland. De tumor werd weggehaald en 
Rasenberg bleef leven. In de periode vlak na de operatie, wilde ze haar onzichtbare 
vijand graag van dichtbij zien. Volgens de artsen kon dat niet. Als een wetenschapper 
van het Academisch Medisch Ziekenhuis St. Radboud haar jaren later om toestemming 
vraagt voor onderzoek van haar tumorweefsel, is ze verbaasd. De tumor was toch in 
1996 al vernietigd? (…)
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Waarom een toestemmingssysteem? (2)

• Om recht te doen aan internationale principes op dit terrein

WMA-Declaration of Helsinki, Brazil 2013

Par. 32

‘For medical research using identifiable human material or data, such as 
research on material or data contained in biobanks or similar repositories, 
physicians must seek informed consent for its collection, storage and/or 
reuse. There may be exceptional situations where consent would be 
impossible or impracticable to obtain for such research. In such situations the 
research may be done only after consideration and approval of a research 
ethics committee.’
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Waarom een toestemmingssysteem? (3)

• Om te voldoen aan eisen die Grondwet en (toekomstige) wetgeving aan 

nader gebruik stellen 

Art. 7:467 BW

1. Van het lichaam afgescheiden anonieme stoffen en delen kunnen worden 
gebruikt voor medisch statistisch of ander medisch wetenschappelijk onderzoek 
voor zover de patiënt van wie het lichaamsmateriaal afkomstig is, geen bezwaar 
heeft gemaakt tegen zodanig onderzoek en het onderzoek met de vereiste 
zorgvuldigheid wordt verricht. 

2. Onder onderzoek met van het lichaam afgescheiden anonieme stoffen en 
delen wordt verstaan onderzoek waarbij is gewaarborgd dat het bij het 
onderzoek te gebruiken lichaamsmateriaal en de daaruit te verkrijgen 
gegevens niet tot de persoon herleidbaar zijn. 
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Kamerbrief wetgeving omtrent zeggenschap 
lichaamsmateriaal d.d. 30 juni 2015

De minister stelt daarin: 

‘(…) Het is van belang dat mensen vrij kunnen kiezen en door middel van 
zelfbeschikking hun belangen op passende wijze gewaarborgd zien. Om die reden zal 
het beginsel van zelfbeschikking ook leidend zijn in het wetsvoorstel omtrent de 
zeggenschap van lichaamsmateriaal. Iedereen van wie lichaamsmateriaal is of wordt 
afgenomen zal in beginsel zelf zeggenschap moeten kunnen hebben over het (nader) 
gebruik van dat materiaal, of dat nu in het kader van een behandeling is, voor 
wetenschappelijk onderzoek, voor onderwijs of andere doeleinden. Het gebruik maken 
van bijvoorbeeld in een ziekenhuis opgeslagen lichaamsmateriaal zonder toestemming 
van degene die het materiaal heeft afgestaan raakt aan diens zelfbeschikking, en aan 
het vertrouwen dat het materiaal niet voor andere doeleinden wordt gebruikt dan 
waarvoor het was afgenomen en bewaard. Het raakt aan de belangen die in het 
medisch beroepsgeheim zijn vastgelegd, en is daarmee verbonden aan de vrije toegang 
tot zorg. Dit benadrukt het belang van zeggenschap over het lichaamsmateriaal door 
degene van wie het materiaal afkomstig is.’

Waarom een toestemmingssysteem? (4)

• Om te verzekeren dat patiënten weten …

- dat ze niet langer kunnen beschikken over hun materiaal (ze ‘doneren’ dat)  

- dat hun materiaal aan onderzoekers (en evt. bedrijf) kan worden uitgegeven 

- hoe hun materiaal is beveiligd tegen misbruik en onbevoegde toegang  

- hoe lang hun materiaal voor ‘nader gebruik’ wordt bewaard

- dat ze hun toestemming altijd kunnen intrekken (en de procedure daarvoor)

- dat er kans is op ‘individuele bevindingen’ en wanneer die worden teruggekoppeld
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Nadere vormgeving? 

• Toestemming vragen ‘aan de poort’ (vgl. toestemming voor EPD)  

• Geen specifieke, maar algemene toestemming 

• Ruimte voor afwijking van toestemmingsvereiste (vgl. art. 7:458 BW) 

• Voor iedereen toegankelijk informatiemateriaal (filmpjes e.d.) 

• Laagdrempelige mogelijkheid om toestemming in te trekken (via 

patiëntportaal o.i.d.; intrekking moet in EPD zichtbaar zijn) 

Discussiepunten 

• Hoe algemeen mag toestemming zijn? 

• Aparte toestemming voor nader gebruik door commerciële partijen?

• In welke situaties mag van toestemmingvereiste worden afgeweken? 

• Ook toestemmingssysteem voor nader gebruik van persoonsgegevens? 

• Voor ‘nader gebruik’ bestemd materiaal bij voorkeur apart bewaren? 

• Hoe om te gaan met ‘nader gebruik’ voor kwaliteitsbewaking?

• Medisch-ethische toetsing of andere vorm van toezicht? 
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Stellingen 

• Toestemmingssysteem doet recht aan juridische kaders, gaat 

zorgvuldig met patiënten om en borgt hun belangen op adequate wijze 

• Bij nadere vormgeving van toestemmingssysteem moet rekening 

worden gehouden met belang van w.o. (algemene toestemming; 

uitzonderingen) en gebruiksvriendelijkheid van het systeem


