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Responsible Research Infrastructure

King Lam

Patholoog, lid Coreon namens NVVP

(mede) namens

Folkert van Kemenade, afdelingshoofd Pathologie

Erasmus MC, Rotterdam

2011 (Code Goed Gebruik & Rathenau rapport)
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En aanbevelingen 

Ratheneau:

 1. Bekendheid ‘nader 
gebruik’: men wil meer info

 2. Maak gebruik van het 
grote vertrouwen bij 
publiek: hou dit vast

 3. Maak heldere afspraken

 4. Maak kader: een wet is 
niet per se nodig

Uitgangspunten Code (pag. 53) voor 

nader gebruik

 Privacy enhancing technologie (PET)

 Optimale privacy bescherming

 Zeggenschap

 Terughoudendheid met bevindingen

 Valorisatie moet mogelijk zijn

 Transparantie + duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is
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mbt zeggenschap en‘nader gebruik’:

aangekleed geen bezwaar systeem:

 ‘globale voorlichting’ over hoe en 
waarom; over eventuele 
commerciële toepassingen; over 
doel bewaren en onderzoek; over 
bezwaar maken; over bevindingen 

 ‘t hebben van een 
klachtenprocedure; 

 regelen van toezicht uitgifte (ECL)

Sta va Za: landelijke folders

 PALGA folder voor patienten

 NVVP folder tbv laboratoria

 (bijna) standaard MTA
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Uit een zorggids voor patiënten:

……. Gezien het academische karakter van 

het Erasmus MC is het mogelijk dat er 

onderzoek wordt uitgevoerd op stukjes 

restmateriaal en/ of met medische gegevens 

welke beschikbaar komen gedurende uw 

behandeling. Indien u hier bezwaar tegen 

maakt, wordt dit op de status genoteerd en 

worden het restmateriaal en de medische 

gegevens niet voor onderzoek gebruikt 1). ….

1). Zie ook Erasmus MC brochure 

‘Restweefsel ten behoeve van medisch 

wetenschappelijk onderzoek’.

Met ook lokale uitwerking

Onderzoek ten behoeve van nader 

gebruik en its “governance”

 Rainbow 8 project BBMRI 1.0 voor het maken van een 
nationale portal nader gebruik.  PALGA aanvragen 
verdrievoudigd/ toename nader gebruik.

 NWO roadmap (BBMRI 2.0) voor het consolideren en 
uitbouwen met linking naar registries (oa DICA, IKNL) 
voor research. Geeft mogelijkheid tot landelijke 
governance van nader gebruik weefselblokjes.

 Bij ZonMW subsidie aangevraagd voor verbeteren 
implementatie ( niet succesvol)
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Nog ontbrekend: 

 Transparante, uniforme uitgifte procedure door PA labs

 Toetsuniformiteit: ECL (Ethische Cie Lichaamsmateriaal)

 Maar zijn ‘standaard jaarverslagen van weefselbanken’ 

nog niet erg gangbaar.

Desondanks menen wij te kunnen 

zeggen:

 Het huidige opt-out (geen bezwaar) systeem functioneert (nog) niet 

optimaal…. 

  Er moet voldoende tijd zijn om het opt-out systeem ‘aan te kleden’.

 of 

  Een opt-out plus (“aangekleed” geen bezwaar systeem systeem), 

waarbij patiënten actief worden benaderd om het geen bezwaar te 

registreren biedt een betere balans tussen beslag op 

onderzoeksmiddelen en patiënt de gelegenheid te geven om geen 

restmateriaal ter beschikking te stellen. 
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 Een te sterk doorgevoerd opt-in systeem waarbij voor elk 

(deel)onderzoek apart weer toestemming moet worden 

gevraagd leidt tot een groot controle apparaat en 

onevenredig groot beslag op de schaarse 

onderzoeksmiddelen. 


