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Mogen wij uw toestemming? 

Toestemming voor gebruik van uw (medische) gegevens, beeldmateriaal en resterend 
lichaamsmateriaal voor medisch wetenschappelijk onderzoek naar de voorkoming, 
behandeling en genezing van kanker en daaraan verbonden oorzaken en gevolgen en/of 
verbetering van zorg 
 

Na het lezen van de folder ‘Informatie voor toestemming aan het AVL voor gebruik van uw (medische) gegevens, 

beeldmateriaal en resterend lichaamsmateriaal voor medisch wetenschappelijk onderzoek naar de voorkoming, 

behandeling en genezing van kanker en daaraan verbonden oorzaken en gevolgen (hierna ook: medisch 

wetenschappelijk onderzoek) en/of verbetering van zorg’ kunt u beslissen of u wel of niet hiervoor toestemming wilt 

geven. Door deze onderzoeken en/of verbetering van zorg kunnen patiënten in de toekomst (beter) geholpen worden. 

Wilt u ook bijdragen aan medisch wetenschappelijk onderzoek en/of verbetering van zorg? Geef dan toestemming 

met dit formulier. Het gaat  alleen om (medische) gegevens, beeldmateriaal en lichaamsmateriaal die in het kader van 

uw behandeling zijn verzameld. Uw gegevens, beeldmateriaal en lichaamsmateriaal worden gecodeerd gebruikt om 

uw privacy te beschermen. Dit betekent dat uw gegevens, beeldmateriaal en lichaamsmateriaal een nummer krijgen 

in plaats van gebruik te maken van uw persoonlijke gegevens zoals uw naam of geboortedatum. Als u het formulier 

getekend heeft, hoeft u verder niets te doen en wordt er ook niets extra’s van u gevraagd. Indien u de folder nog niet 

gelezen heeft, vragen wij u met klem dit alsnog te doen. 

 

Het is belangrijk dat u het volgende weet. AVL (formeel: Stichting Het Nederlands Kankerinstituut – Antoni van 

Leeuwenhoek Ziekenhuis) is, eventueel tezamen met andere medisch wetenschappelijk onderzoekers waarmee we 

samenwerken, de (verwerkings)verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u toestemming 

geeft dan: 

- Mogen wij uw (medische) gegevens, beeldmateriaal en resterend lichaamsmateriaal (bloed, weefsel, etc.), onder 

voorwaarden, gebruiken voor medisch wetenschappelijk (incl. genetisch onderzoek) onderzoek en/of verbetering 

van zorg; 

- Mogen wij uw gecodeerde gegevens aanleveren aan (kwaliteits)registraties en kunnen we gegevens uit  de 

(kwaliteits)registraties koppelen aan uw gegevens bij AVL;  

- Mogen uw gegevens, beeldmateriaal en lichaamsmateriaal ook met andere wetenschappelijk onderzoekers in 

binnen- en buitenland gedeeld worden. Wij zullen uw gegevens alleen delen met partijen in landen buiten de EER 

als we daarover afspraken hebben gemaakt die een aan de EU gelijkwaardig niveau van privacybescherming 

bieden; 

- Kunt u zich binnen twee weken bedenken en uw toestemming alsnog intrekken. Pas na deze twee weken zullen 

wij uw gegevens, beeldmateriaal en lichaamsmateriaal daadwerkelijk kunnen gaan gebruiken. Maar ook na deze 

twee weken kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Uw toestemming blijft namelijk geldig zolang u deze 

niet intrekt. Via de website www.avl.nl wordt u regelmatig geïnformeerd over de voortgang van de diverse 

onderzoeken; 
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- Kunt u door uw arts benaderd worden als in dit medisch wetenschappelijk onderzoek iets gevonden wordt dat 

relevant is voor uw persoonlijke gezondheid en uw contactgegevens bij ons bekend zijn. Dit gebeurt zeer zelden. 

 

Als u geen toestemming wilt geven, heeft dit verder geen negatieve gevolgen voor uw behandeling.  

 

Voor vragen over de bescherming van uw gegevens kunt u uw behandelend arts benaderen of het Centrum 

Patiënteninformatie (020-5129111). 

 

Kruis het antwoord aan dat van toepassing is: 

o Ja, ik geef toestemming voor gebruik van mijn (medische) gegevens, beeldmateriaal en lichaamsmateriaal 

voor medisch wetenschappelijk onderzoek naar de voorkoming, behandeling en genezing van kanker en 

daaraan verbonden oorzaken en gevolgen en/of verbetering van zorg. 

o Nee, ik geef geen toestemming voor gebruik van mijn (medische) gegevens, beeldmateriaal en 

lichaamsmateriaal voor medisch wetenschappelijk onderzoek naar de voorkoming, behandeling en genezing 

van kanker en daaraan verbonden oorzaken en gevolgen en/of verbetering van zorg. 

 

 

Naam patiënt : _________________________    

Geboortedatum : _________________________ 

E-mail : _________________________ 

Handtekening : _________________________ [elektronische handtekening] 

Datum : ___ /___ /___ 
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Mogen wij uw toestemming? 

Informatie over toestemming aan het AVL voor gebruik van uw (medische) 
gegevens, beeldmateriaal en resterend lichaamsmateriaal voor medisch 
wetenschappelijk onderzoek naar de voorkoming, behandeling en genezing 
van kanker en daaraan verbonden oorzaken en gevolgen en/of verbetering 
van zorg 
 

Indien u onder behandeling bent bij het AVL (formeel: Stichting Het Nederlands Kankerinstituut – Antoni van 

Leeuwenhoek Ziekenhuis), is het noodzakelijk dat wij allerlei persoonsgegevens van u verwerken. Dit doen wij op basis 

van de behandelingsovereenkomst tussen u en het AVL. De gegevens betreffen informatie over uzelf, beelden (bijv. 

röntgenfoto’s echo’s en scans) en informatie/gegevens die worden afgeleid uit lichaamsmateriaal (bijv. bloed, 

weefsel). Na uw behandeling bewaren wij uw gegevens, uw beelden en uw lichaamsmateriaal. Het eerste doel van het 

bewaren is om onderzoek te kunnen doen als u met nieuwe klachten naar het AVL komt. Maar uw gegevens, beelden 

en het resterende lichaamsmateriaal en de daaruit afgeleide gegevens kunnen ook van groot belang zijn voor medisch 

wetenschappelijk onderzoek naar de voorkoming, behandeling en genezing van kanker en daaraan verbonden 

oorzaken en gevolgen (hierna kortweg: medisch wetenschappelijk onderzoek) dat wij -alleen of met andere 

organisaties- uitvoeren. Dit is belangrijk omdat we zo meer kunnen leren over ziekte en gezondheid en zo toekomstige 

patiënten beter kunnen behandelen en betere zorg kunnen geven. Om uw persoonsgegevens voor deze onderzoeken 

te mogen gebruiken, gelden strikte voorwaarden. 

 

Waarover gaat deze folder? 

Deze folder is bedoeld om achtergrondinformatie te geven over medisch wetenschappelijk onderzoek en de 

persoonsgegevens die we daarvoor gebruiken. Tevens leggen wij uit waarvoor wij uw toestemming vragen. Het is 

daarom noodzakelijk dat u deze folder leest voordat u toestemming geeft voor het gebruik van uw persoonsgegevens. 

Ook wijzen wij u op het Privacy Statement (https://www.avl.nl/footer/privacy-statement/) waarin u kunt lezen hoe wij 

met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Aan het begin van deze folder is het 

Toestemmingsformulier opgenomen dat u gevraagd wordt in te vullen zodra wij uw toestemming vragen (dit gebeurt 

in principe bij uw eerste bezoek aan de polikliniek). Deze folder is niet van toepassing voor medisch wetenschappelijk 

onderzoek met mensen. Dit is een apart gereguleerd type onderzoek waarvoor een andere procedure geldt. Indien u 

op basis van deze folder geen toestemming geeft voor de medisch wetenschappelijke onderzoeken en/of verbetering 

van zorg, kunt u in specifieke gevallen nog wel benaderd worden om mee te werken aan medisch wetenschappelijk 

onderzoek met mensen. 

 
In deze folder vindt u de volgende informatie: 

Informatie over toestemming aan het AVL voor gebruik van uw (medische) gegevens, beeldmateriaal en resterend 

lichaamsmateriaal 

 Wat is medisch wetenschappelijk onderzoek en waarom is het nuttig en belangrijk? 

 Welk medisch wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd? 
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 Welke persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor medisch wetenschappelijk onderzoek? 

 Wie voert medisch wetenschappelijk onderzoek uit? 

 Welke regels gelden voor medisch wetenschappelijk onderzoek met (medische) gegevens, beeldmateriaal en 

resterend lichaamsmateriaal? 

 Hoe beschermen wij uw privacy bij medisch wetenschappelijk onderzoek? 

 Geen winstoogmerk voor medisch wetenschappelijk onderzoek. 

 Wat gebeurt er met uw gegevens? 

 Waarvoor vragen wij uw toestemming? Welke voor- en nadelen zijn er aan wel of geen toestemming geven? 

 

Wat is medisch wetenschappelijk onderzoek en waarom is het nuttig en 

belangrijk 

Wetenschappelijk onderzoekers gebruiken (medische) gegevens, beeldmateriaal en lichaamsmateriaal om meer 

kennis te krijgen over het ontstaan en de behandeling van ziekten. Vrijwel alle kennis over gezondheid en ziekte 

verkrijgen we door medisch wetenschappelijk onderzoek, waaronder ook genetisch onderzoek. Deze kennis kan 

helpen om (beter) diagnoses te stellen, ziekten te voorkomen en/of te behandelen en/of de zorg te verbeteren. 

Nieuwe inzichten in medische zorg en behandeling zijn vaak alleen mogelijk door (medische) gegevens, beeldmateriaal 

en/of resterend lichaamsmateriaal te bestuderen. Daarom is het belangrijk dat het AVL deze kan gebruiken.  

 

Welk medisch wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd?  

Het AVL doet verschillende soorten medisch wetenschappelijk onderzoek met (medische) gegevens, beeldmateriaal 

en resterend lichaamsmateriaal. Het medisch wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd binnen het domein 

‘ziekte en gezondheid’ dat tot doel heeft het beschrijven of begrijpen van ziektes en/of het verbeteren van 

diagnostiek, behandeling en zorg. De onderzoeker kan bijvoorbeeld kijken naar (genetische) verschillen in het 

lichaamsmateriaal van patiënten en daarmee bijvoorbeeld onderzoeken of een eigenschap van het DNA een rol speelt 

bij het ontstaan of het verloop van bepaalde ziekten of op het resultaat van de behandeling. Een tweede doel van 

onderzoek is om de kwaliteit van leven te kunnen verbeteren. Het gaat dus om onderzoek waardoor ziekten beter 

kunnen worden voorspeld of onderzoek dat kan bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe behandelingen, 

bijvoorbeeld onderzoek naar nieuwe medicijnen. Voorbeelden van onderzoeken die we de afgelopen jaren hebben 

uitgevoerd, zijn: 

- Het identificeren van veranderingen in het DNA, in de cel en in het lichaam, die maken dat de ene patiënt wel en 

de andere patiënt niet of minder goed reageert op een behandeling (bijvoorbeeld medicijngebruik, 

immunotherapie, een operatie, bestraling of een combinatie van deze behandelingen) en op basis van die kennis 

het ontwikkelen van nieuwe behandelingen; 

- Het identificeren van de oorzaak voor de ontwikkeling van resistentie bij sommige patiënten tegen de 

behandeling en op basis van die kennis de resistentie proberen te voorkomen of op te heffen;  
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- Onderzoek naar de werking van het immuunsysteem en de wijze waarop het immuunsysteem gebruikt kan 

worden in de behandeling van kanker (immuuntherapie); 

- Het verbeteren van de effectiviteit en de ontwikkeling van nieuwe methoden voor radiotherapie, radiologie en 

het gebruik van isotopen bij diagnose en behandeling van kanker; 

- Onderzoek naar de effecten die de kankerbehandeling op de patiënt heeft en eventueel ook op de naasten (zowel 

lichamelijk, psychisch als sociaal); 

- Het verbeteren van operatietechnieken. 

Daarnaast willen we ook de zorg voor kankerpatiënten steeds verder verbeteren, bijvoorbeeld door patiënten te 

bevragen over hun behandeling, de nazorg, etc. 

Omdat wetenschappelijke inzichten continu veranderen en daarmee ook de onderzoeksvragen, is het nu nog niet 

mogelijk om de heel specifieke doelen van elk afzonderlijk (toekomstig) medisch wetenschappelijk onderzoek te 

beschrijven. Daarom geven wij u inzicht in de onderzoeken die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Op onze website 

(www.avl.nl) vindt u een jaarlijks bijgewerkt overzicht van onderzoeken en doelen die we daarmee nastreven, evenals 

(voor zover mogelijk) een korte beschrijving van de uitkomsten van het onderzoek. 

 

Welke persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor medisch 

wetenschappelijk onderzoek? 

Als u het AVL bezoekt, dan worden uw gegevens opgeslagen in het patiëntendossier. Voorbeelden van deze gegevens 

zijn uw naam, adres en woonplaats, geboortedatum, maar ook de diagnose, welke behandeling u krijgt, de resultaten 

van de behandeling, bloeduitslagen of scans. Deze gegevens of een deel daarvan kunnen belangrijk zijn voor 

onderzoek, evenals lichaamsmateriaal. Lichaamsmateriaal is bloed, urine of weefsel. Voor uw behandeling kan 

weefsel door de arts of verpleegkundige tijdens een punctie, biopsie of een operatie worden weggehaald. Dit kan 

gezond weefsel zijn maar ook een tumor. Van het lichaamsmateriaal dat nodig is voor het stellen van uw diagnose 

blijft vaak een deel over wat we resterend lichaamsmateriaal noemen. Het AVL bewaart dit resterend 

lichaamsmateriaal over het algemeen voor een vastgestelde tijd. Het eerste doel van het bewaren is om onderzoek te 

kunnen doen als u met nieuwe klachten naar het AVL komt. Daarnaast kan het AVL, als er genoeg lichaamsmateriaal 

over is, een deel van het lichaamsmateriaal gebruiken voor medisch wetenschappelijk onderzoek of genetisch 

onderzoek. Voor het onderzoek gebruikt de onderzoeker maar een klein deel van het resterend lichaamsmateriaal. Er 

blijft altijd genoeg over voor uw eigen diagnose en behandeling, mocht dat nodig zijn. 

 

Wie voert medisch wetenschappelijk onderzoek uit? 

Wetenschappelijk onderzoekers die verbonden zijn aan het AVL voeren de onderzoeken uit. Dit kunnen zij als enige 

doen, maar vaak doen we medisch wetenschappelijk onderzoek niet alleen, maar in samenwerking met andere 

onderzoekers uit Nederland of uit het buitenland. Hierdoor kunnen we kennis bundelen en kunnen ook meer 

middelen beschikbaar worden gesteld voor onderzoek. Daarnaast wordt door onze onderzoekers ook gebruik 
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gemaakt van diverse gegevensverzamelingen, zoals registraties waarin gegevens over uw gezondheid of sociaal-

economische kenmerken van de wijk of plaats waar u woont, zijn vastgelegd. Het gaat hierbij onder andere om de 

doodsoorzakenregistratie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), gegevens van de Nederlandse 

Kankerregistratie (NKR) of uw huisarts (zie voor een overzicht van registraties onze website: www.avl.nl). Het AVL wil 

onderzoek naar ziekte en gezondheid maximaal ondersteunen en zal de gegevens (en soms ook lichaamsmateriaal) 

daarvoor ook beschikbaar stellen aan andere onderzoekers buiten het AVL. Dit kunnen onderzoekers van andere 

onderzoeksinstellingen zijn of bedrijven zoals farmaceutische bedrijven, waarmee wij een samenwerking aangaan 

voor medisch wetenschappelijk onderzoek. Het gebruik van uw gegevens (ook uit andere gegevensverzamelingen) 

wordt door grote zorgvuldigheid omgeven. Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen, leest u verderop in deze 

folder.  

 

Welke regels gelden voor medisch wetenschappelijk onderzoek met (medische) 

gegevens, beeldmateriaal en resterend lichaamsmateriaal?  

Het AVL houdt zich aan de relevante wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG)
1
, de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

2
 en daarop gebaseerde regelgeving, de Wet 

kwaliteit en veiligheid lichaamsmateriaal
3
 en de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO). Voor 

onderzoeken die op basis van de WMO worden uitgevoerd, geldt een apart voorlichtings- en toestemmingstraject met 

aparte, specifieke toestemming. Dit valt buiten het kader van deze folder en toestemmingsvraag. Het AVL houdt zich 

ook aan de regels van de ‘Code Goed Gebruik’ (Federa-COREON). Dit zijn afspraken tussen artsen, onderzoekers en 

patiëntenverenigingen. De afspraken zijn gebaseerd op bestaande wetgeving. De belangrijkste regels zijn: 

 Het onderzoek moet nuttig zijn, van algemeen belang; 

 De privacy van de patiënt moet voldoende beschermd worden;  

 Een (ethische) commissie moet het onderzoek hebben goedgekeurd. 

 

Hoe beschermen wij uw privacy bij medisch wetenschappelijk onderzoek?  

Zoals gezegd, worden er diverse gegevens van u verwerkt in uw patiëntendossier. Deze gegevens worden op een 

veilige manier elektronisch opgeslagen en wel zodanig dat de gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegden (zoals 

uw behandelend artsen en verpleegkundigen). Om uw privacy te beschermen, geldt bij medisch wetenschappelijk 

onderzoek als uitgangspunt dat zo min mogelijk direct herleidbare gegevens (zoals naam, geboortedatum, enz.) 

worden gebruikt. Dit betekent dat gegevens uit uw patiëntendossier worden geanonimiseerd of gecodeerd. 

Geanonimiseerd betekent dat uw gegevens niet meer te herleiden zijn naar uw persoon. Gecodeerd betekent dat uw 

gegevens op een nummer (code) worden bewaard en niet op naam. Uw naam, geboortedatum en andere kenmerken 

                                                 
1
 betreft regelgeving voor de verwerking van uw persoonsgegevens 

2
 betreft regelgeving m.b.t. uw behandeling 

3
 Betreft regelgeving inzake de veiligheid en kwaliteit van lichaamsmateriaal dat kan worden gebruikt bij een geneeskundige 

behandeling 
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waaraan men u zou kunnen herkennen worden dan vervangen door een willekeurig nummer. Indien gegevens toch 

(direct) naar u herleidbaar zijn, vindt vooraf toetsing plaats door de Institutional Review Board van het AVL en worden 

deze slechts tijdelijk gebruikt om de gegevens uit verschillende bronnen te kunnen combineren. De direct herleidbare 

gegevens worden apart opgeslagen van andere onderzoek data en worden verwijderd zodra dit mogelijk is. Voor 

medisch wetenschappelijk onderzoek met resterend lichaamsmateriaal kunnen onderzoekers gebruik maken van 

anoniem of gecodeerd lichaamsmateriaal. Ook de gegevens verkregen met dit lichaamsmateriaal zullen op code 

worden verwerkt in plaats van met uw persoonlijke gegevens. Om uw persoonsgegevens te beschermen nemen wij 

passende technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming met artikel 32 uit de AVG. We baseren 

onze beveiligingsmaatregelen op de standaard norm voor informatiebeveiliging in de zorg (NEN7510). 

 

Indien het AVL samenwerkt met andere onderzoekers en wij uw gegevens met een partij buiten de Europese 

Economische Ruimte delen, doen wij dit alleen als we daarover afspraken hebben gemaakt die een aan de EU 

gelijkwaardig niveau van privacybescherming bieden. 

 

Als een onderzoeker vervolgens een artikel schrijft over de bevindingen uit het medisch wetenschappelijk onderzoek 

(waarvoor uw lichaamsmateriaal of gegevens zijn gebruikt), dan bent u niet herkenbaar. We zullen geen direct 

herleidbare gegevens publiceren of met derden delen. We kunnen echter niet volledig uitsluiten dat bijvoorbeeld uw 

behandelend arts op basis van zijn kennis over u, deze gegevens toch aan u kan koppelen. Maar ook in dat geval zullen 

uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. 

 

Geen winstoogmerk bij medisch wetenschappelijk onderzoek 

De onderzoekers maken geen winst met het medisch wetenschappelijk onderzoek met uw (medische) gegevens, 

beeldmateriaal en resterend lichaamsmateriaal. Deze gegevens worden ook niet verkocht aan bedrijven die winst 

willen maken. Als het AVL voor het medisch wetenschappelijk onderzoek toch een vergoeding krijgt, dan wordt dit 

geld gebruikt voor de patiëntenzorg of voor nieuw medisch wetenschappelijk onderzoek.  

 

Wat gebeurt er met uw gegevens?  

Heel soms komt een onderzoeker door het medisch wetenschappelijk onderzoek iets op het spoor dat van belang kan 

zijn voor uw gezondheid. Een commissie beoordeelt of het belangrijk is dat u dit weet. In dat geval zal de arts of 

huisarts de bevinding aan u laten weten. 

De resultaten van het onderzoek zullen in wetenschappelijke tijdschriften en dergelijke worden gepubliceerd (dat wil 

zeggen: publiekelijk toegankelijk worden gemaakt), maar uw gegevens of uw identiteit zullen in deze publicaties niet 

herkenbaar zijn.  
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Waarvoor vragen wij uw toestemming? Welke voor- en nadelen zijn er aan 

wel of geen toestemming geven? 

Toekomstig medisch wetenschappelijk onderzoek met uw (medische) gegevens, beeldmateriaal en 

resterend lichaamsmateriaal 

Wij hebben u in deze folder proberen duidelijk te maken dat op basis van medisch wetenschappelijk onderzoek op 

(lange) termijn ziektes voorkomen of beter behandeld kunnen worden of dat er andere gezondheidsvoordelen te 

behalen zijn. Niet voor niets is de ambitie van het AVL: kanker de wereld uit! Dat kunnen we alleen als we onderzoek 

doen waarbij we gebruik maken van de (medische) gegevens, beeldmateriaal en lichaamsmateriaal van onze 

patiënten. Wij vragen nu uw toestemming bij de start van uw behandeling omdat we immers niet precies weten 

wanneer we een medisch wetenschappelijk onderzoek gaan starten, met welk specifiek doel en of we daarvoor uw 

gegevens nodig hebben. Op het moment dat het zover is, vraagt het veel inspanning om dan nog alle patiënten te 

benaderen en toestemming te vragen. De toestemming geldt daarom ook voor (medische) gegevens, beeldmateriaal 

of lichaamsmaterialen die in de toekomst tijdens een behandeling worden opgeslagen of bij u worden afgenomen. Via 

onze website kunt u zien welke onderzoeken wij in de loop der tijd uitvoeren (www.avl.nl). 

 

Wat zijn de gevolgen van wel of geen toestemming geven? 

Er zijn geen negatieve gevolgen voor uw behandeling of uw relatie met het AVL, of u nu wel of niet toestemming 

geeft. U krijgt altijd precies dezelfde zorg van uw arts. Ook uw lichaamsmateriaal blijft bewaard als u geen 

toestemming geeft. Het AVL bewaart het resterend lichaamsmateriaal om in het kader van uw behandeling onderzoek 

te kunnen doen als u met nieuwe klachten naar het ziekenhuis komt. 

 

Als u toestemming geeft, kunnen we uw (medische) gegevens, beeldmateriaal en resterend lichaamsmateriaal 

gebruiken voor medisch wetenschappelijk onderzoek en/of verbetering van zorg zoals hiervoor geschetst. 

 

Hoe kunt u toestemming geven? 

Bij uw eerste bezoek aan de polikliniek wordt u gevraagd het toestemmingsformulier in te vullen. Mocht dit om één of 

andere reden niet lukken, dan kunt u het formulier dat ook aan het begin van deze folder is opgenomen, later invullen 

en  afgeven in het AVL. Er is een bedenktijd van twee weken ingebouwd. Gedurende deze periode zullen we uw 

gegevens, beeldmateriaal en/of lichaamsmateriaal nog niet gebruiken voor onderzoek. De toestemming geldt daarna 

voor onbepaalde tijd. U kunt de toestemming wel altijd op een later moment alsnog intrekken. U hoeft niet te 

vertellen waarom u dit doet.  

Het is belangrijk dat u een keuze maakt en het formulier toezendt. 

 

Wilsonbekwame en minderjarige patiënten 

Misschien leest u deze folder als begeleider of vertegenwoordiger van een patiënt. Bijvoorbeeld omdat u de ouder of 

voogd bent van een kind jonger dan 16 jaar, de mentor bent van een verstandelijk beperkte patiënt of een patiënt 

vertegenwoordigt die in coma ligt. Aan deze groep patiënten, die (tijdelijk) niet voor zichzelf kunnen beslissen, biedt 
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de wet extra bescherming. Als u ouder/voogd bent van een minderjarige of wettelijk vertegenwoordiger van een 

wilsonbekwaam persoon, kunt u toestemming geven namens deze persoon. Minderjarigen tussen de 12 en 16 jaar 

oud worden naast de ouders/voogd ook zelf gevraagd toestemming te geven. 

 

Wat gebeurt er met uw gegevens als u uw toestemming intrekt? 

Als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw (medische) gegevens, beeldmateriaal en lichaamsmateriaal 

voor medisch wetenschappelijk onderzoek en/of verbetering van zorg, dan kunt u die toestemming op elk gewenst 

moment weer intrekken. Uw gegevens die tot het moment van intrekking zijn gebruikt en eventueel nieuwe gegevens, 

zullen dan niet meer voor nieuw medisch wetenschappelijk onderzoek en/of verbetering van zorg worden gebruikt. 

De resultaten van medisch wetenschappelijke onderzoeken die tot dat moment mede met uw gegevens zijn 

gerealiseerd, blijven dan wel in stand. Uw gegevens kunnen namelijk niet uit de al behaalde resultaten worden 

verwijderd. Voor zover dat nog niet is gebeurd, zullen uw gegevens op dat moment onherkenbaar worden gemaakt 

(gepseudonimiseerd of geanonimiseerd). 

U kunt uw toestemming intrekken door een mail te sturen aan: rechtenvanbetrokkenen@nki.nl of te bellen naar of 

langs te gaan bij het Centrum Patiënteninformatie (020-512 9111 – Plesmanlaan 121, Amsterdam) en daarbij aan te 

geven dat u de door u verstrekte toestemming voor gebruik van uw (medische) gegevens, beeldmateriaal en 

resterend lichaamsmateriaal voor medisch wetenschappelijk onderzoek en/of verbetering van zorg wilt intrekken. 

 

Heeft u vragen? 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Uw behandelend arts of de afdeling voorlichting helpt u verder:  

Centrum Patiënteninformatie: 020-512 9111. 
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