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Inleiding 
 
In het project ‘Fostering the responsible use of residual biospecimens and data in medical research in 
the Netherlands’ (ZonMw 445001009) is een ‘Handreiking verantwoord nader gebruik van 
lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek’ (hierna: handreiking) ontwikkeld. Deze 
handreiking is een hulpmiddel voor ziekenhuizen om wetten en richtlijnen voor het nader gebruik van 
lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek verantwoord te implementeren. In het bijzonder 
gaat het hierbij om de Code Goed Gebruik, de AVG en de WGBO. De focus van de handreiking ligt op 
ethische, juridische en maatschappelijke aspecten van het nader gebruik van in de zorg verkregen 
lichaamsmateriaal en gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. In principe zijn ‘tools’ voor de novo-
materiaal, lichaamsmateriaal dat speciaal voor wetenschappelijk onderzoek is afgenomen, niet 
opgenomen, behalve als ze mogelijk makkelijk om te zetten zijn voor nader gebruik. 
 
De handreiking bestaat uit informatie en ‘tools’, zoals software, brochures of checklists, om facetten van 
het verantwoordelijk gebruik te implementeren. Daarnaast bevat de handreiking strategieën die kunnen 
helpen om implementatie te bevorderen. De beoogde gebruikers zijn ziekenhuismedewerkers die 
betrokken zijn bij de implementatie van wetten en richtlijnen voor nader gebruik van lichaamsmateriaal 
voor wetenschappelijk onderzoek. Het verantwoord gebruik van lichaamsmateriaal moet ingekleed 
worden in alle verschillende stappen in de ‘keten’ die lichaamsmateriaal aflegt, van afname in de zorg 
tot disseminatie van wetenschappelijke resultaten. Onderstaande figuur toont deze stappen. De 
maatregelen in al deze stappen hangen sterk met elkaar samen. Desondanks worden de verschillende 
stappen in de handreiking afzonderlijk weergegeven. De verschillende stappen in de keten vallen 
namelijk vaak onder de verantwoordelijkheid van verschillende afdelingen of medewerkers met 
verschillende functies. Deze opbouw maakt de handreiking daarom praktischer en overzichtelijker.  
 

 
 
De handreiking is samengesteld op basis van ervaringen van collega-ziekenhuismedewerkers. Dit 
betekent dat het document een weergave is van de praktijk. Ervaring leert dat er in ziekenhuizen veel 
behoefte is om te leren van de implementatie van andere ziekenhuizen. Hier kan deze handreiking voor 
worden gebruikt. Dit betekent tegelijkertijd dat dit document niet noodzakelijkerwijs compleet is in die 
zin dat elk facet van implementatie aan bod komt. Waar mogelijk zullen we het document in de 
toekomst wel uitbreiden. 
 
Er is gekozen om een groot deel van de informatie uit de handreiking te plaatsen op de ELSI Servicedesk. 
In de handreiking wordt waar relevant meteen naar de juiste plek op de ELSI Servicedesk verwezen. Het 
gaat hierbij om informatie waarbij controle door experts, met name juristen, noodzakelijk is. De 
informatie is opgesteld in de vorm van ‘veelgestelde vragen’. De ELSI Servicedesk beoogt op duurzame 

http://www.elsi.health-ri.nl/


 
Klik hier om terug te gaan naar de Inhoudsopgave 

4 
Handreiking voor het verantwoord nader gebruik van lichaamsmateriaal – versie 08-03-2021 

wijze ethische, juridische en maatschappelijke informatie voor onderzoekers beschikbaar te maken. 
Door de gedetailleerde informatie op deze website te zetten, zal het regelmatig gecontroleerd worden 
op (juridische) correctheid en kunnen er aanpassingen gedaan worden, ook na afloop van het project 
waarbinnen de handreiking is ontwikkeld. Het operationele team en kernteam dragen zorg voor het up-
to-date houden. Daarnaast biedt de ELSI Servicedesk onderzoekers de mogelijkheid vragen te stellen 
aan een expert indien de informatie niet voldoende antwoord biedt.  

Verantwoording 
Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw in het programma Bevorderen van Verantwoorde 
Onderzoekspraktijken. Projectleiders zijn Marjanka Schmidt (Antoni van Leeuwenhoek), Susanne Rebers 
(Antoni van Leeuwenhoek), Annegien Broeks (Antoni van Leeuwenhoek), Folkert van Kemenade 
(Erasmus MC), King Lam (Erasmus MC), Annette Gijsbers (PALGA). Interviews (zie hieronder) zijn 
uitgevoerd door Miriam Beusink (Antoni van Leeuwenhoek). 
 
De inhoud van de handreiking werd samengesteld op basis van informatie uit vier verschillende 
onderdelen van het project: 
-een inventarisatie in het veld 
-vragenlijsten 
-interviews 
-workshops 

Inventarisatie 
Het project startte met een grove inventarisatie van beschikbare ‘tools’ in het netwerk van de betrokken 
onderzoekers. De ontvangers is ook gevraagd dit verzoek verder te verspreiden in hun netwerk. Dit 
leverde een lijst op met ongeveer 200 potentiële documenten, tools en technologieën. 

Vragenlijsten 
Een vragenlijst werd uitgestuurd naar ziekenhuismedewerkers met relevante functies in alle 
Nederlandse ziekenhuizen. In de vragenlijsten zijn vragen gesteld over de mate van implementatie van 
wetgeving en richtlijnen en welke factoren medewerkers hinderden en stimuleerden om maatregelen te 
implementeren. Er waren zeven verschillende versies van de vragenlijst: voor elk van de verschillende 
doelgroepen één. 
 
Selectie 
We gebruikten een lijst met 81 zich in Nederland bevindende ziekenhuizen, gevonden op Wikipedia (d.d. 
augustus 2017). Afhankelijk van de functie werd besloten medewerkers via brief of e-mail te benaderen 
(zie details per categorie medewerker). Na drie weken ontvingen non-responders een herinnering via 
dezelfde methode als het eerste verzoek (brief of e-mail). Voor een deel van de groepen werd bij non-
respons op het tweede verzoek na drie weken ook nog een telefonische herinnering gedaan (zie 
hieronder).  
 
Voor artsen werd een random selectie genomen uit de Geneeskundige Adresgids 2015-2016. In deze 
Adresgids selecteerden we, in de categorieën ‘basisartsen’ en ‘specialisten’, van elke drie pagina’s de 
eerste en tweede. Op deze pagina’s selecteerden we dan, indien beschikbaar, de eerstgenoemde arts of 
specialist die werkte in één van de ziekenhuizen van de lijst met ziekenhuizen. Expertises die niet met 
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lichaamsmateriaal werken werden uitgesloten van inclusie. Dit resulteerde in 379 artsen. Deze 
medewerkers werden per brief benaderd. Zij hebben geen telefonische herinnering gehad. 
 
Voor functionarissen gegevensbescherming werd gebruikt gemaakt van de website van de Autoriteit 
Persoonsgegevens d.d. 08-08-2017. Dit resulteerde in de contact- en adresgegevens van 68 unieke 
functionarissen gegevensbescherming. Functionarissen gegevensbescherming die in meerdere 
ziekenhuizen werkten, werden aangeschreven óf in het ziekenhuis waar het postadres van deze persoon 
vermeld stond óf, indien dit geen uitsluitsel bood, het ziekenhuis dat als eerste voorkwam in het alfabet. 
Deze medewerkers werden per brief benaderd. Zij ontvingen indien nodig wel een telefonische 
herinnering. 
 
Medewerkers (81) van patiëntenvoorlichtingscentra werden aangeschreven door een brief te sturen 
geadresseerd aan de afdeling Voorlichting van elk van de ziekenhuizen op de lijst. Zij ontvingen indien 
nodig wel een telefonische herinnering. 
 
Leden van METC’s en niet-WMO-toetsingscommissies werden gevonden via de website van de CCMO 
(METC’s) d.d. augustus 2017 en door op internet te zoeken naar de niet-WMO-toetsingscommissies. Dit 
resulteerde in twintig METC’s en zes niet-WMO-toetsingscommissies en één niet-WMO-
toetsingscommissie in oprichting. Alle niet-WMO-commissies zaten in UMC’s. In vijf gevallen was de 
niet-WMO-toetsingscommissie onderdeel van de METC en werd het verzoek maar éénmaal verstuurd. 
METC’s die volledig onafhankelijk werkten, dus niet verbonden waren aan bepaalde ziekenhuizen, 
werden niet aangeschreven. METC’s die voor een aantal verschillende ziekenhuizen werkten wel. Deze 
medewerkers (22) werden per e-mail benaderd. Zij ontvingen indien nodig wel een telefonische 
herinnering. 
 
Adressen van pathologielaboratoria werden verkregen via PALGA. Dit resulteerde, na verwijderen van 
dubbelingen (de oorspronkelijke lijst bevatte 73 pathologielabs), in 45 pathologielaboratoria. Ook 
laboratoria die meerdere ziekenhuizen bedienden werden benaderd. Deze medewerkers werden per 
brief benaderd. Zij ontvingen indien nodig wel een telefonische herinnering. 
 
Onderzoekers werden op 30/11/17 aangeschreven door PALGA. Het betrof 158 personen die materiaal 
en excerpten aangevraagd hadden bij PALGA van 2015 tot nu. Deze medewerkers werden per e-mail 
benaderd. Zij ontvingen geen telefonische herinnering. 
 
Raden van Bestuur (81) werden aangeschreven door een brief te sturen geadresseerd aan de afdeling 
Voorlichting van elk van de ziekenhuizen op de lijst. Zij ontvingen geen telefonische herinnering. 
 
In de praktijk werd ons verzoek intern vaak aan collega’s doorgegeven. Dit betekent dat niet alle reacties 
afkomstig waren van personen die we aanschreven, en er soms méér reacties van medewerkers in een 
bepaalde functie zijn gekomen dan we verstuurd hebben. 
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Tabel 1: Aantal uitgestuurde verzoeken tot invullen van de vragenlijst en de respons per functie 
Functie/afdeling Benaderd 

(N) 
Deels 
ingevuld 
(N) 

Respons 
(deels) 

Volledig 
ingevuld 
(N) 

Respons 
(volledig) 

Totale 
respons 

Artsen 379 9 2% 52 14% 16% 
Functionaris 
gegevensbescherming 

68 15 23% 21 31% 53% 

Voorlichting 81 10 12% 25 31% 43% 

METC 22 3 14% 20 91% 105% 
Pathologen 45 10 22% 32 71% 93% 
Onderzoekers 151 7 5% 20 13% 18% 
Raad van Bestuur 81 2 2% 6 7% 10% 
 

Interviews 
Hoofddoel van de interviews was het inventariseren van de stimulerende en hinderende factoren om de 
richtlijnen te implementeren. Daarom werd getracht een zo gevarieerd mogelijke groep ziekenhuizen te 
selecteren. De ziekenhuizen werden daarom o.a. geselecteerd op basis van de antwoorden op de 
vragenlijst. Er werd hierbij alleen gekeken naar ziekenhuizen waarvan ten minste drie medewerkers de 
vragenlijst hadden ingevuld. Hierbij werd gekeken naar de reactie op vragen over de implementatie van 
vijf maatregelen om het gebruik van lichaamsmateriaal verantwoord in te kleden. Ziekenhuizen werden 
hierop gerangschikt op de mate van implementatie. Vervolgens werden de ziekenhuizen ingedeeld in 
drie categorieën: lage (vier ziekenhuizen), gemiddelde (acht) en hoge mate van implementatie (veertien) 
op deze variabelen. De laag scorende categorie bevatte alleen perifere ziekenhuizen. Deze vier 
ziekenhuizen zijn opgenomen in het sample voor de interviews. De hoog scorende categorie bevatte 
zowel perifere als academische ziekenhuizen. Hieruit werden willekeurig twee academische gekozen. De 
categorie hoog scorende perifere ziekenhuizen bevatte alleen STZ-ziekenhuizen. Eén ziekenhuis was ook 
een Santeon-ziekenhuis. Voor het interviewsample werd dit Santeonziekenhuis gekozen, alsmede een 
random gekozen STZ-ziekenhuis. 
 
In totaal werden medewerkers van acht ziekenhuizen geïnterviewd: twee UMCs en zes perifere 
ziekenhuizen. Gepoogd werd om in elk ziekenhuis personen van elke bovengenoemde functie te 
interviewen. Deze medewerkers werden gevonden door, via e-mail of telefonisch, contact te leggen met 
de desbetreffende afdeling, door contact te leggen van één van de personen in ons netwerk, of doordat 
we in contact werden gebracht met een medewerker naar aanleiding van een eerder interview in dat 
ziekenhuis. In sommige gevallen werd doorverwezen naar medewerkers met een andere functie dan 
beoogd, omdat deze medewerker meer kennis had over het onderwerp. In één geval werd een 
medewerker van het pathologielaboratorium dat ingehuurd werd door het geïncludeerde ziekenhuis 
geïnterviewd. In totaal werden er 33 interviews afgenomen. Daarnaast werden er twee korte 
telefonische interviews afgenomen en heeft er in twee gevallen een korte e-mailwisseling 
plaatsgevonden. Verzadiging was bereikt na de interviews met deze acht ziekenhuizen. Er was daarom 
geen reden meer ziekenhuizen te betrekken. 
 
De interviews waren semigestructureerd en behandelden de mate van implementatie van richtlijnen en 
wetten op het gebied van het verantwoordelijk nader gebruik van lichaamsmateriaal in 
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wetenschappelijk onderzoek en factoren die medewerkers in deze implementatie stimuleerden en 
hinderden. Ook werd gevraagd naar ‘tools’ of best practices die geschikt waren voor deze handreiking. 
Vragen die medewerkers kregen voorgelegd werden toegespitst op de werkzaamheden en 
verantwoordelijkheden die zij in hun functie hadden. 
 
Interviews zijn woordelijk getranscribeerd met toestemming van de geïnterviewde en werden door één 
persoon gecodeerd op basis van onderwerp en, indien relevant, of het citaat een best practice, 
stimulerende factor, of hinderende factor bevatte. Deze codering werd vervolgens gecontroleerd door 
een tweede persoon. Eventuele verschillen van mening tussen deze twee personen werden in overleg 
opgelost. 

Workshops 
Op 15 maart 2019 werden twee workshops georganiseerd. Zie ook het programma in bijlage 1. In deze 
workshops werden een aantal maatregelen uitgelicht die ziekenhuizen moeten nemen om het nader 
gebruik van lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek verantwoord in te kleden. De 
aanwezigen discussieerden daarna in groepen van maximaal tien personen over de ‘best practice’ op dit 
onderwerp en de minimale eisen waar een ziekenhuis aan zou moeten doen. De uitkomst van deze 
discussies werd plenair teruggekoppeld. De resultaten van deze discussies zijn opgenomen in de 
handreiking. 
 
Deze twee workshops werden beide bezocht door 60 personen. De meeste deelnemers bezochten beide 
workshops. Deelnemers waren grofweg onder te verdelen in de onderstaande functiegebieden.  
 
Functiegebied* Aantal aanwezigen 
Onderzoek (inclusief coördinatoren en onderzoeksverpleegkundigen) 21 
Pathologie 14 
Jurist of functionaris gegevensbescherming 5 
METC/nWMO-toetsingscommissie 5 
Stafadviseur / beleidsmedewerker ziekenhuis 5 
Coördinator biobank 4 
Diversen 3 
IT / Research IT 3 
Ministerie 3 
Patiëntencommunicatie/-voorlichting 1 
Patiëntvertegenwoordiger 1 
*Verschillende aanwezigen passen in meerdere categorieën. In die gevallen werd gekozen voor een meer specifieke functie 
boven een meer algemene. Indien dat geen uitsluitsel bood, werd gekozen voor het functiegebied dat de persoon in de 
aanmelding als eerste vermeldde. Totaal aantal aanwezigen: 60.  
 
Voor zover bij ons bekend waren van de 54 aanwezigen die in een ziekenhuis werkten 27 personen 
werkzaam in een academisch ziekenhuis (inclusief Antoni van Leeuwenhoek en Prinses Maxima 
Centrum) en 27 in een perifeer ziekenhuis. 
 
Op 24 februari 2020 werd een vergelijkbare workshop georganiseerd. Deze werd bezocht door 91 
personen. Tijdens deze workshop vond de discussie plenair plaats. Thema van deze workshop was ‘de 
AVG in observationeel wetenschappelijk onderzoek’. 
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Functiegebied* Aantal aanwezigen 
Jurist of functionaris gegevensbescherming 31 
Onderzoek (inclusief coördinatoren en onderzoeksverpleegkundigen) 27 
METC/nWMO-toetsingscommissie 9 
Diversen 7 
IT / Research IT 7 
Coördinator biobank 5 
Stafadviseur / beleidsmedewerker ziekenhuis 3 
Ministerie 1 
Pathologie 0 
Patiëntencommunicatie/-voorlichting 1 
Patiëntvertegenwoordiger 0 
*Verschillende aanwezigen passen in meerdere categorieën. In die gevallen werd gekozen voor een meer specifieke functie 
boven een meer algemene. Indien dat geen uitsluitsel bood, werd gekozen voor het functiegebied dat de persoon in de 
aanmelding als eerste vermeldde. Totaal aantal aanwezigen: 91. 
 
Voor zover bij ons bekend waren, van de 76 aanwezigen die in een ziekenhuis werkten, 54 personen 
werkzaam in een academisch ziekenhuis (inclusief Antoni van Leeuwenhoek en Prinses Maxima 
Centrum) en 22 in een perifeer ziekenhuis. 

 
De volgende twee workshops werden wegens de COVID-19-pandemie online gehouden. De eerste 
online workshop werd gehouden op 16 november 2020. Het thema was ‘Toestemmingsprocedures voor 
het nader gebruik van lichaamsmateriaal en data’. Om de discussies die normaliter tijdens de pauzes 
ontstaan te proberen te vervangen in deze online workshop, was na afloop de mogelijkheid om in kleine 
groepjes (‘breakout-sessies’) verder te spreken. Deze online workshop werd bezocht door 186 personen. 
De breakout-sessies werden bezocht door 46 personen. 
 
Functiegebied* Aantal 

aanwezigen 
Jurist of functionaris gegevensbescherming 51 
Onderzoek (inclusief datamanagers, coördinatoren en 
onderzoeksverpleegkundigen) 

76 

METC/nWMO-toetsingscommissie 14 
Diversen 14 
IT / Research IT 9 
Coördinator biobank 7 
Stafadviseur / beleidsmedewerker ziekenhuis 9 
Ministerie 2 
Pathologie 2 
Patiëntencommunicatie/-voorlichting 0 
Patiëntvertegenwoordiger 2 
*Verschillende aanwezigen passen in meerdere categorieën. In die gevallen werd gekozen voor een meer specifieke functie 
boven een meer algemene. Indien dat geen uitsluitsel bood, werd gekozen voor het functiegebied dat de persoon in de 
aanmelding als eerste vermeldde. Totaal aantal aanwezigen: 186.  
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De tweede online workshop werd gehouden op 19 februari 2021 en had als thema 
‘gegevensbescherming bij nader gebruik van data’. Deze online workshop werd bezocht door 224 
personen. De breakout-sessies werden bezocht door 48 personen. 
 
Functiegebied* Aantal 

aanwezigen 
Jurist of functionaris gegevensbescherming 31 
Onderzoek (inclusief datamanagers, coördinatoren en 
onderzoeksverpleegkundigen) 124 
METC/nWMO-toetsingscommissie 13 
Diversen 23 
IT / Research IT 16 
Coördinator biobank 7 
Stafadviseur / beleidsmedewerker ziekenhuis 8 
Ministerie 0 
Pathologie 0 
Patiëntencommunicatie/-voorlichting 0 
Patiëntvertegenwoordiger 2 
*Verschillende aanwezigen passen in meerdere categorieën. In die gevallen werd gekozen voor een meer specifieke functie 
boven een meer algemene. Indien dat geen uitsluitsel bood, werd gekozen voor het functiegebied dat de persoon in de 
aanmelding als eerste vermeldde. Totaal aantal aanwezigen: 224.  
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Leeswijzer Handreiking 
 
De tekst die hieronder volgt is eerst opgedeeld in hoofdstukjes per stap in de keten (zie ook figuur 
hierboven). Vervolgens is de tekst opgedeeld in een informatief gedeelte en een 
implementatiegedeelte. Het informatieve gedeelte biedt uitleg over het onderwerp, links naar 
uitgewerkte informatie op de ELSI Servicedesk (alleen toegankelijk met een internetverbinding), 
beschikbare tools, en praktijkervaringen van deelnemers aan de studie (voornamelijk uit de interviews, 
maar ook deels uit de stakeholdermeetings en vragenlijsten). Indien tijdens de stakeholdermeetings een 
discussie gehouden is over het onderwerp, zijn de conclusies van de discussie ook in het informatieve 
gedeelte van de tekst opgenomen. Het implementatiegedeelte bevat implementatiestrategieën die 
ziekenhuizen kunnen gebruiken om implementatie te bevorderen. Deze zijn opgedeeld in algemene 
strategieën en strategieën voor bestuurders. Ook wordt melding gedaan van eventuele overige factoren 
die implementatie stimuleren. 
 
Het grootste gedeelte van de tekst betreft implementatie van de richtlijnen op ziekenhuisniveau. Het 
project heeft echter ook enkele benodigde maatregelen op landelijk niveau geïdentificeerd. Deze 
worden op het einde genoemd. 

Disclaimer 
De informatie in de handreiking is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Ondanks 
deze zorg en aandacht voor de verstrekte informatie kan deze onvolledig of niet geheel juist zijn. Voorts 
is het antwoord generiek en is meestal een vertaling nodig naar de specifieke situatie. Bij het 
samenstellen van de informatie is gebruik gemaakt van verschillende bronnen beschikbaar en uit 
vragenlijsten en interviews met medewerkers die werkzaam zijn in of voor Nederlandse ziekenhuizen. 
Het document geeft een weergave van de interpretatie van wetten, richtlijnen en gewoonten op basis 
van deze bronnen en informanten. De opstellers en betrokkenen kunnen geen aansprakelijkheid 
aanvaarden voor de in dit document geboden informatie en het gebruik daarvan. Bij het implementeren 
van maatregelen om nader gebruik van lichaamsmateriaal verantwoord in te kleden adviseren wij 
juridische expertise in te winnen. 

Herziening Code Goed Gedrag 
In deze handreiking wordt meermaals gesproken over de Code Goed Gebruik. Deze code zal opgaan in 
de herziene versie van de Code Goed Gedrag, welke momenteel in ontwikkeling is. Meer informatie 
hierover leest u in de FAQ ‘Wat zijn de ontwikkelingen rondom de Code Goed Gedrag?’. Wij verwachten 
dat deze handreiking tevens van nut zal zijn bij de implementatie van de herziene Code Goed Gedrag.  

https://elsi.health-ri.nl/categorieen/implementatie-richtlijnen-en-wetgeving/wat-zijn-de-ontwikkelingen-rondom-de-code-goed
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Implementatie van verantwoord gebruik van lichaamsmateriaal 
voor wetenschappelijk onderzoek op ziekenhuisniveau 

 

Zeggenschap 

Informatie: procedureel 
Uitgangspunt voor wetenschappelijk onderzoek is informed consent, ook bij nader gebruik van 
(gepseudonimiseerd) lichaamsmateriaal. Echter, in situaties waarin het ‘in redelijkheid onmogelijk’ 
wordt geacht om toestemming te vragen, of wanneer het vragen van toestemming ‘in redelijkheid niet 
kan worden verlangd’ kan een geen-bezwaarprocedure gebruikt worden (zie hieronder voor een 
uitwerking van deze uitzonderingsgronden). Patiënten moeten dus bezwaar kunnen maken tegen of 
toestemming kunnen geven voor het gebruik van resterend lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk 
onderzoek. In de praktijk hanteren veel Nederlandse ziekenhuizen een bezwaarprocedure. Patiënten 
worden dan middels een schriftelijke informatiefolder of een paragraaf in een informatiefolder 
bijvoorbeeld over hun bezoek aan het ziekenhuis, die al dan niet actief wordt uitgereikt, geïnformeerd 
over nader gebruik. Deze folder kan een papieren folder zijn, maar kan ook digitaal zijn. Het Prinses 
Máxima Centrum voor kinderoncologie vraagt alle nieuwe patiënten (en/of hun ouders/voogd) actief 
om toestemming voor het nader gebruik van lichaamsmateriaal en gegevens. De informatiefolder is hier 
te vinden. Het Antoni van Leeuwenhoek is medio oktober 2018 afgestapt van de tot dan toe gebruikte 
bezwaarprocedure en begonnen met het actief vragen van toestemming voor het nader gebruik van 
lichaamsmateriaal en gegevens voor (niet-WMO-plichtig) wetenschappelijk onderzoek. Ook het 
Radboudumc is hiertoe overgegaan. Verschillende andere Nederlandse ziekenhuizen overwegen ook om 
over te gaan van een bezwaarprocedure naar een toestemmingsprocedure (van opt-out naar opt-in).  
 
De ervaring opgedaan met de toestemmingsprocedure in het Antoni van Leeuwenhoek is opgeschreven 
in een uitgebreid implementatiedocument; met ondersteuning van en beschikbaar gemaakt via de ELSI 
Servicedesk. In dit implementatiedocument staat uitgebreid beschreven hoe de toestemmingsprocedure 
in het Antoni van Leeuwenhoek in zijn werk gaat en welke stappen zijn gezet om deze te 
implementeren. Er staat bijvoorbeeld welke reikwijdte de procedure heeft, hoe toestemmingen 
geregistreerd en ingewilligd worden, en welke financiële en andere consequenties de invoering heeft 
voor welke afdeling of groep medewerkers. Ook de plannen in het Radboudumc staan vermeld. Later 
volgt meer informatie over de implementatie in de praktijk. Enkele eerste bevindingen kunt u nalezen in 
de presentatie van Peggy Manders uit een van de workshops. Echter, deze presentatie stamt uit de 
begintijd van de implementatie: ondertussen zijn er alweer meerdere stappen gezet en zullen ook de 
genoemde cijfers niet meer up-to-date zijn. Dit implementatiedocument zal uitgebreid worden met de 
ervaringen van enkele andere ziekenhuizen.  
 
Voor zover ons bekend zijn er geen openbare bronnen die een beschrijving geven van de 
bezwaarprocedure in een Nederlands ziekenhuis (voor patiënteninformatie over de procedure, zie 
onder het kopje ‘informatievoorziening’). Verschillende modellen voor het gebruik van een centraal 
(nationaal) bezwaarregister vindt u in de presentatie van Robert Verheij uit een van de workshops.  
 
 

https://www.skion.nl/voor-professionals/behandelrichtlijnen/1731/toestemming-of-bezwaar/3743/over-de-drempel-pif/
https://elsi.health-ri.nl/sites/elsi/files/2020-10/Best%20practices%2C%20opt-in%20aan%20de%20poort%20voor%20nader%20gebruik%20-%20ELSI%20Servicedesk%2020191029.pdf
https://elsi.health-ri.nl/nieuws/meld-u-aan-voor-de-online-workshop-over-toestemmingsprocedures-voor-nader-gebruik-van
https://elsi.health-ri.nl/nieuws/meld-u-aan-voor-de-online-workshop-over-toestemmingsprocedures-voor-nader-gebruik-van
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Informatie over dit onderwerp op de ELSI Servicedesk: 
• Wanneer en met welke procedure moeten patiënten toestemming geven voor het nader gebruik 

van hun data of lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek? 
• Heeft de AVG het WGBO-regime veranderd voor onderzoek op klinisch verkregen lichaamsmateriaal 

en gegevens? 
• Slides van de presentaties van de workshop over toestemmings- versus bezwaarprocedures: 

juridisch kader, implementatie van een brede toestemmingsprocedure, toestemming versus 
zeggenschap in de praktijk, en de meningen en ervaringen van patiënten over verschillende 
zeggenschapsprocedures (scroll naar ‘Update 16 november’). 

In de praktijk 
De deelnemers aan de vragenlijst, interviews en stakeholdermeetings gaven aan dat zij zowel bij de 
bezwaarprocedure als bij de toestemmingsprocedure problemen ervaarden of verwachtten. Bij de 
bezwaarprocedure gold dat deze vaak problemen opleverde bij studies waarvoor, bijvoorbeeld omdat er 
nevenbevindingen verwacht werden, tóch expliciete toestemming nodig was. Onderzoekers moesten 
dan terug naar de patiënt. Problemen die hierbij werden genoemd waren privacyproblemen die 
optraden als de onderzoeker in het EPD wilde controleren of een patiënt nog leefde. Daarnaast zagen 
onderzoekers het alsnog vragen van toestemming als een last. Toestemming bij inschrijving in het 
ziekenhuis voor nader gebruik werd door verschillende deelnemers als oplossing gezien, alhoewel 
iedereen ook de nadelen erkende, zoals risico’s op lage toestemmingspercentages of bias. Voordelen die 
werden gezien bij een toestemmingsprocedure waren dat de onderzoeker niet meer terug zou hoeven 
naar de patiënt voor toestemming en het feit dat men bij wetenschappelijke tijdschriften niet meer zou 
hoeven uit te leggen dat toestemming in Nederland niet noodzakelijk is alvorens de onderzoeker hier 
kan publiceren, iets waarvan de onderzoekers aangaven dat dit steeds vaker voorkomt.  
 

Uitzonderingsgronden om gebruik te mogen maken van de geen-bezwaarprocedure (workshopdiscussie 15 
maart 2019) 
Uitgangspunt voor wetenschappelijk onderzoek is informed consent, ook bij nader gebruik van 
(gepseudonimiseerd) lichaamsmateriaal. Echter, in situaties waarin het ‘in redelijkheid onmogelijk’ wordt 
geacht om toestemming te vragen, of wanneer het vragen van toestemming ‘in redelijkheid niet kan worden 
verlangd’ kan een geen-bezwaarprocedure gebruikt worden. Voorbeelden van situaties die hieraan voldoen 
zijn studies waar lichaamsmateriaal van grote aantallen mensen wordt gebruikt, of studies met 
lichaamsmateriaal dat lang geleden verzameld is, waardoor het aannemelijk is dat de contactgegevens van 
veel betrokkenen niet meer actueel zijn. Hoe deze criteria in de praktijk gebruikt worden, verschilt echter. 
Tijdens de workshops werd gekeken of deze uitzonderingsgronden concreter ingevuld konden worden. Om 
de discussie te starten mochten we een concept-document van het Amsterdam UMC locatie VUmc 
gebruiken. Dit document is nog niet publiek beschikbaar. Indien mogelijk zal dit gedeeld worden. 
 
De discussievragen waren: 
• Welke uitzonderingsgronden zijn er? 
• Wanneer is één uitzonderingsgrond in zichzelf voldoende om als enige grond te voldoen? 
• Wanneer is een uitzonderingsgrond zeker niet voldoende? 
• Eventuele vervolgvraag: welke additionele voorwaarden zijn er om van het toestemmingsprincipe af te 

mogen wijken, bijvoorbeeld op het gebied van gegevensbescherming of informatie? 

https://elsi.health-ri.nl/wanneer-en-met-welke-procedure-moeten-patienten-toestemming-geven-voor-het-nader-gebruik-van-hun
https://elsi.health-ri.nl/wanneer-en-met-welke-procedure-moeten-patienten-toestemming-geven-voor-het-nader-gebruik-van-hun
https://elsi.health-ri.nl/heeft-de-avg-het-wgbo-regime-veranderd-voor-onderzoek-op-klinisch-verkregen-lichaamsmateriaal-en
https://elsi.health-ri.nl/heeft-de-avg-het-wgbo-regime-veranderd-voor-onderzoek-op-klinisch-verkregen-lichaamsmateriaal-en
https://elsi.health-ri.nl/nieuws/meld-u-aan-voor-de-online-workshop-over-toestemmingsprocedures-voor-nader-gebruik-van
https://elsi.health-ri.nl/nieuws/meld-u-aan-voor-de-online-workshop-over-toestemmingsprocedures-voor-nader-gebruik-van
https://elsi.health-ri.nl/nieuws/meld-u-aan-voor-de-online-workshop-over-toestemmingsprocedures-voor-nader-gebruik-van
https://elsi.health-ri.nl/nieuws/meld-u-aan-voor-de-online-workshop-over-toestemmingsprocedures-voor-nader-gebruik-van
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De uitzonderingsgronden die voor werden gelegd waren: een groot aantal te includeren personen, een groot 
aantal potentiële deelnemers is naar verwachting overleden, grote psychische belasting, het afwezig zijn van 
actuele contactgegevens en de verwachting van selectieve non-respons (bias). Er was consensus tijdens de 
workshops dat dit inderdaad allemaal potentiële uitzonderingsgronden zijn. Er was geen consensus over 
uitzonderingsgronden die toegevoegd moeten worden.  
 
Algehele conclusie van de discussie tijdens de workshops was dat het concretiseren van 
uitzonderingsgronden voor veel situaties niet mogelijk bleek. De verschillende elementen van een 
uitzonderingsgrond worden normaliter in samenhang bekeken. Dit maakte het volgens de deelnemers lastig 
om losse elementen te beoordelen. 
Er was geen consensus bereikt over het concrete aantal betrokkenen dat benaderd moet worden om te 
kunnen spreken van een groep die zodanig groot is dat het op zichzelf als uitzonderingsgrond voor het vragen 
van toestemming geldt. Het gegeven voorbeeld van 5000 werd echter als hoog gezien. Twee van de drie 
discussiegroepen vonden het aantal van 5000 uitzonderlijk hoog. Zij gaven aan dat deze grens dichter bij de 
100 of zelfs bij een aantal tientallen zou moeten liggen. Eén van de drie groepen vond meer dan 5000 altijd te 
groot, bij minder dan 100 gold het aantal wat hen betreft nooit als uitzonderingsgrond. Tussen de 100 en 
5000 zagen zij als het ‘grijze gebied’ waarin de rest van de context een beslissende rol zal spelen.  
 
In één van de groepen werd consensus bereikt over de uitzonderingsgrond waarbij geen actuele 
contactgegevens van de betrokkene beschikbaar zijn. Deze groep oordeelde dat toestemming redelijkerwijs 
niet mogelijk was bij patiënten die meer dan zes maanden geleden uit het ziekenhuis waren ontslagen. 
 
Er was consensus dat een toetsingscommissie van belang is om de complete context te bekijken en de 
afweging te maken of inderdaad sprake is een situatie waarin gebruik kan worden gemaakt van de 
uitzonderingsgrond. 

 

Onderzoek waarvoor altijd informed consent (expliciete toestemming) vereist is (workshopdiscussie 15 
maart 2019) 
Het onderzoeksveld beschouwt bepaalde typen wetenschappelijk onderzoek, of aspecten/onderdelen van 
wetenschappelijk onderzoek, als gevoeliger. Hiervoor wordt een restrictievere zeggenschapsprocedure 
wenselijk geacht. In de praktijk betekent dit, dat geen gebruik kan worden gemaakt van de geen-
bezwaarprocedure, maar informed consent moet worden gevraagd. Voorbeelden zijn het ontwikkelen van 
cellijnen, onderzoek met een grote kans op nevenbevindingen, of onderzoek waarin Whole Genome 
Sequencing plaatsvindt. In deze discussie bespreken we welke categorieën onderzoek hieronder vallen, en of 
er studies zijn waarin onder voorwaarden tóch gebruik kan worden gemaakt van de geen-bezwaarprocedure. 
Voorbeelden van categorieën onderzoek die in het veld genoemd worden, waarvoor volgens een deel van 
het veld een restrictievere zeggenschapsprocedure gewenst is: 
• Het ontwikkelen van PDX-modellen, cellijnen, organoïden, of andere modellen van humaan materiaal 

met een verlengde levensduur; 
• Whole Genome Sequencing; 
• Onderzoek waarbij er een grote kans is op bevindingen met mogelijke klinische relevantie voor de donor; 
• Onderzoek dat onder specifieke wetgeving valt, bijvoorbeeld met foetaal materiaal, embryo’s, 

geslachtscellen of materiaal dat na overlijden zou worden afgenomen (niet verder uitgewerkt in dit 
document). 
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Tijdens de workshops was aanwezigen gevraagd of voor bovenstaande categorieën altijd informed consent 
gevraagd moet worden. Voor onderzoek genoemd onder de eerste drie opsommingstekens gold dat er 
tijdens de workshops géén consensus was over of deze onder een bezwaarprocedure mogen vallen of dat 
hiervoor expliciete toestemming moet worden gevraagd.  
 
Het ontwikkelen van PDX-modellen, cellijnen, organoïden, of andere modellen van humaan materiaal met een 
verlengde levensduur 
Tijdens de workshops ontstond er geen consensus over of informed consent nodig is voor deze categorie van 
onderzoek. Over dat patiënten over deze mogelijkheid geïnformeerd moeten worden wel.  
Een deel van de aanwezigen vond dat deze categorie van onderzoek ook onder een geen-bezwaarprocedure 
mag. Er werden daarbij wel enkele voorwaarden genoemd. Goede informatie was daarbij de belangrijkste. 
Andere voorwaarden die werden genoemd, waren anonimisering waar mogelijk en toetsing.                          
NB: In het veld lijkt de meerderheid van de relevante veldpartijen een voorkeur te hebben om voor deze 
categorie van wetenschappelijk onderzoek informed consent te vragen. Er is wel discussie over de vraag of 
dit onder een breed informed consent kan vallen of dat de toestemming specifiek moet zijn. 
 
Whole Genome Sequencing 
Ook over de zeggenschapsprocedure voor whole genome sequencing werd geen consensus bereikt. Er was 
discussie over de herleidbaarheid van WGS-data. Ook waren er deelnemers die ervoor pleitten dat de 
uitzonderingsgronden om gebruik te mogen maken van de geen-bezwaarregeling (zie hierboven) hier ook 
geldig zouden moeten zijn.  
  
Onderzoek waarbij er een grote kans is op bevindingen met mogelijke klinische relevantie voor de donor 
Ook over deze categorie van onderzoek was veel discussie, zonder consensus over de 
zeggenschapsprocedure. De discussie ging onder andere over het punt dat het bij veel vormen van goede 
pseudonimisering/anonimisering niet meer mogelijk is om terug te koppelen, waardoor het terugkoppelen 
van nevenbevindingen überhaupt niet haalbaar is. 
 
Naast bovenstaande categorieën werden er in de discussies, zonder consensusvorming, nog twee soorten 
onderzoek genoemd waarvoor altijd informed consent gevraagd zou kunnen worden. Dit betrof prospectief 
onderzoek en onderzoek waarvoor grote hoeveelheden data gekoppeld worden, waardoor de hoeveelheid 
informatie die bij een onvoorzien datalek van een persoon vrijkomt groot is.  
Tijdens de workshopdiscussie over uitzonderingsgronden (zie hierboven) werd, ook zonder consensus, 
genoemd dat voor onderzoek naar zeldzame ziekten altijd toestemming gevraagd zou moeten worden. Ook 
werd hier genoemd dat transparantie een voorwaarde is om gebruik te mogen maken van de 
uitzonderingsgronden. 

 

Informatie: technisch 
Het ziekenhuis dient de door de patiënt gemaakte keuze in het EPD te registreren (bij een 
bezwaarprocedure volstaat het bezwaren te registreren). In veel ziekenhuizen in onze studie ontbrak 
deze optie (voor het opvolgen van deze bezwaren/toestemmingen, zie onder het kopje ‘uitgifte voor 
wetenschappelijk onderzoek’). Voor een deel van de ziekenhuizen gold dat dit niet intern op te lossen 
leek. Medewerkers van deze ziekenhuizen liepen tegen het probleem aan dat EPD-bouwers een 
dergelijke aanpassing niet wilden doen als één ziekenhuis het vraagt. Dit vereist een strategie die verder 
gaat dan het individuele ziekenhuis, zie daarom ‘vereisten landelijk niveau’. 
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Voor een ander deel van de ziekenhuizen bleek het wel mogelijk een dergelijk vinkje in te bouwen. Ook 
waren er ziekenhuizen die patiënten hun keuze zelf lieten aanpassen via een patiëntenportaal. 
 
Ons zijn geen software-oplossingen bekend die door andere ziekenhuizen dan het ziekenhuis dat het 
ontwikkeld heeft gebruikt kunnen worden. Een grote verbetering in het beschikbaar zijn van de 
mogelijkheid bezwaren/toestemmingen te registreren valt te verwachten door de EPD-bouwers de 
EPD’s hierop aan te passen.  
 
Informatie over dit onderwerp op de ELSI Servicedesk: 
• Hoe registeren ziekenhuizen de patiënten die bezwaar hebben gemaakt tegen het gebruik van hun 

data of lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek? 
 

Implementatiestrategieën  
Strategieën 
• Richt een vaste (niet-tijdelijke) werkgroep in die aandacht heeft voor dit onderwerp; 
• Houd brainstormsessies met juristen en kwaliteitsmedewerkers; 
• Werk samen met andere ziekenhuizen, zoals STZ of SANTEON. Probeer niet alles zelf te ontwikkelen, 

maar leer van anderen. 
 
Strategieën voor de organisatie 
• Geef medewerkers expliciet de opdracht om een verantwoorde zeggenschapsprocedure in te richten. 
 
Overige stimulerende factoren 
• In veel ziekenhuizen bleek dat de invoering van de AVG hielp om het onderwerp 

zeggenschapsprocedures op de kaart te zetten; 
• Enthousiast personeel helpt. 

 
  

https://elsi.health-ri.nl/hoe-registreren-ziekenhuizen-de-patienten-die-bezwaar-hebben-gemaakt-tegen-het-gebruik-van-hun-data
https://elsi.health-ri.nl/hoe-registreren-ziekenhuizen-de-patienten-die-bezwaar-hebben-gemaakt-tegen-het-gebruik-van-hun-data
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Informatievoorziening 

Informatie 
Patiënten moeten geïnformeerd worden over het feit dat hun overgebleven lichaamsmateriaal (en 
bijbehorende gegevens) gebruikt kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek. De code goed 
gebruik geeft een overzicht van de onderwerpen waar patiënten over geïnformeerd dienen te worden 
(hoofdstuk 3). 
  
Er zijn verschillende voorbeelden van informatiefolders die gebruikt worden om patiënten te informeren 
over nader gebruik. Hieronder volgt een selectie. Onderstaande voorbeelden beschrijven een geen-
bezwaarprocedure (opt-out): 
• Folder restmateriaal UMCG 
• Folder restmateriaal Erasmus MC 
• Folder restmateriaal UMCU 
 
Andere manieren van informeren bestaan ook. Vaak bestaan zij naast de informatiefolder. Zo 
informeert het UMCG patiënten ook kort over nader gebruik op de afsprakenbrief. Het UMCU doet dit 
ook. Ook informeren verschillende ziekenhuizen hun patiënten via informatie op de website, 
bijvoorbeeld in het UMCU. Het Radboudumc heeft een informatiefilmpje waarin zowel het gebruik van 
restmateriaal in wetenschappelijk onderzoek als het gebruik van speciaal voor wetenschappelijk 
onderzoek afgenomen lichaamsmateriaal wordt uitgelegd.  
 
Het Nederlands Kanker Instituut vraagt patiënten expliciete toestemming voor nader gebruik en 
informeert patiënten middels een informatiefolder. De tekst van de informatiefolder staat ook op de 
website, samen met veelgestelde vragen en een informatief filmpje dat ook (in iets kortere vorm) op de 
narrow-castingschermen in de wachtkamers wordt getoond. Het Belgische Jules Bordet Instituut 
informeert patiënten ook middels een filmpje.  
 
Ook kunnen patiënten voor meer informatie doorverwezen worden naar andere bronnen. Zo is er een 
informatieve website, www.biobanken.nl, die is opgesteld door BBMRI-NL, Parelsnoer, LifeLines, Federa-
COREON en PALGA. De website informeert over het gebruik van restmateriaal, de novo biobanken en 
medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek.  
 
Ook PALGA biedt informatie voor patiënten, zoals een folder (in samenwerking met de Nederlandse 
Vereniging voor Pathologie) en introductiefilmpje. 
 
De Handreiking Nevenbevindingen van BBMRI-NL en het Erasmus MC biedt handvatten en voorbeelden 
voor het informeren van patiënten over het informeren over nevenbevindingen. 
 
Informatie over dit onderwerp op de ELSI Servicedesk: 
• Hoe moeten patiënten geïnformeerd worden over het hergebruik van gegevens of 

lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek? 
• Hoe zorg ik ervoor dat de tekst waarmee ik patiënten informeer over wetenschappelijk onderzoek 

duidelijk is? 
• Hoe kunnen patiënten geïnformeerd worden over lopend medisch-wetenschappelijk onderzoek? 

https://elsi.health-ri.nl/sites/elsi/files/ELSI/Folder%20restmateriaal%20UMCG%20verkleinde%20versie.pdf
https://elsi.health-ri.nl/sites/elsi/files/2020-07/EMC%20restmateriaal-voor-medisch-wetenschappelijk-onderzoek_-6111732_01_19.pdf
https://elsi.health-ri.nl/sites/elsi/files/ELSI/1434906-DLA-A5-brochure-Gebruik-restmateriaal-en-medische-gegevens_1.pdf
https://www.umcutrecht.nl/nl/Ziekenhuis/In-het-ziekenhuis/Regels-en-rechten/Gebruik-restmateriaal-medische-gegevens
https://www.youtube.com/watch?v=xGeWsgZEhfQ
https://www.avl.nl/toestemming-wetenschappelijk-onderzoek/
https://youtu.be/1eAwhZeuZMw
https://www.youtube.com/watch?v=GI0PGjSlUCE
http://www.biobanken.nl/
https://www.palga.nl/assets/uploads/Patienten/pathologiedef2012_DEF_WEBSITE_15febr12.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=V0IgRaSXfdQ&feature=youtu.be
http://www.bbmri.nl/sites/bbmri/files/styles/Erasmus_MC_Handreiking_Interactieve_pdf.pdf
https://elsi.health-ri.nl/hoe-moeten-patienten-geinformeerd-worden-over-het-hergebruik-van-gegevens-lichaamsmateriaal-voor
https://elsi.health-ri.nl/hoe-moeten-patienten-geinformeerd-worden-over-het-hergebruik-van-gegevens-lichaamsmateriaal-voor
https://elsi.health-ri.nl/hoe-zorg-ik-ervoor-dat-de-tekst-waarmee-ik-patienten-informeer-over-wetenschappelijk-onderzoek
https://elsi.health-ri.nl/hoe-zorg-ik-ervoor-dat-de-tekst-waarmee-ik-patienten-informeer-over-wetenschappelijk-onderzoek
https://elsi.health-ri.nl/hoe-kunnen-patienten-geinformeerd-worden-over-lopend-medisch-wetenschappelijk-onderzoek


 
Klik hier om terug te gaan naar de Inhoudsopgave 

17 
Handreiking voor het verantwoord nader gebruik van lichaamsmateriaal – versie 08-03-2021 

• Hoe moeten patiënten of donoren vooraf geïnformeerd worden over mogelijke nevenbevindingen 
uit wetenschappelijk onderzoek? 

• Hoe kunnen patiënten, donoren en/of burgers geïnformeerd worden over algemene 
onderzoeksresultaten? 

 

In de praktijk 
Over het algemeen bleek dat patiënten slecht op de hoogte zijn. Dit leek grofweg twee oorzaken te 
hebben. Ten eerste was de organisatie van deze informatievoorziening niet in elk ziekenhuis goed 
geregeld. Er was geen folder, of de folder was slecht te vinden, of de tekst was niet duidelijk voor 
patiënten. Het was lastig om alle patiënten op uniforme wijze te informeren, omdat patiënten via 
verschillende wegen het ziekenhuis binnenkomen. Niet overal was duidelijk wie verantwoordelijk was 
voor de tekst. Soms bleef het liggen door werkdruk of doordat het juridisch ingewikkeld was. Ook was 
medisch personeel vaak slecht op de hoogte, waardoor zij patiënten niet goed konden informeren als zij 
vragen hadden. Pogingen om medewerkers door middel van bijvoorbeeld een memo of door het een 
enkele keer in een stafoverleg te bespreken, bleken niet afdoende. Ten tweede gaven verschillende 
ziekenhuismedewerkers aan dat zij dachten dat patiënten niet altijd interesse hadden in het onderwerp. 
Er werd gedacht dat patiënten meer geïnteresseerd waren in praktische onderwerpen en informatie 
over hun ziekte of behandeling. Schriftelijke informatie zou daarom niet worden gelezen. Mondelinge 
informatie kwam ook niet altijd aan, omdat dit niet binnenkwam bij de patiënt die misschien toch al 
overladen werd met informatie. 
 
Het onderwerp nevenbevindingen, waar patiënten ook over geïnformeerd dienen te worden, had als 
extra probleem dat het moeilijk uit te leggen was.  
  

https://elsi.health-ri.nl/hoe-moeten-patienten-donoren-vooraf-geinformeerd-worden-over-mogelijke-nevenbevindingen-uit
https://elsi.health-ri.nl/hoe-moeten-patienten-donoren-vooraf-geinformeerd-worden-over-mogelijke-nevenbevindingen-uit
https://elsi.health-ri.nl/hoe-kunnen-patienten-donoren-enof-burgers-geinformeerd-worden-over-algemene-onderzoeksresultaten
https://elsi.health-ri.nl/hoe-kunnen-patienten-donoren-enof-burgers-geinformeerd-worden-over-algemene-onderzoeksresultaten
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Implementatiestrategieën 
Strategieën 
• Organiseer ‘positief ingestoken bijeenkomsten voor onderzoekers over zeggenschapsprocedures; 
• Laat onderzoekers wennen aan nieuwe zeggenschapsprocedures; 
• Het persoonlijk benaderen van artsen die verkeerd omgaan met een zeggenschapsprocedure werkt, 

maar is erg tijdsintensief; 
• Bied informatie gelaagd aan: de basis voor iedereen, details voor mensen die meer willen weten; 
• Zorg dat de informatie leesbaar is geschreven voor mensen met verschillende geletterdheid; 
• Laat iemand in het ziekenhuis het onderwerp op de kaart zetten; 
• Denk ook aan andere manieren om te informeren, zoals een filmpje, informatie op de website of door 

middel van een strip; 
• Zorg dat de informatie goed te vinden is. 
 
Strategieën voor de organisatie 
• Geef een goede informatievoorziening een hoge prioriteit en wijs hier medewerkers voor aan, zoals 

(indien nog beschikbaar) een voorlichtingsbureau. 
 
Overige stimulerende factoren 
• De AVG heeft in veel ziekenhuizen het informeren van patiënten over nader gebruik een hogere prioriteit 

gegeven. 
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Uitgifte voor wetenschappelijk onderzoek 

Informatie 
Om patiënten zeggenschap te kunnen laten uitoefenen over hun lichaamsmateriaal en gegevens, is het 
belangrijk dat het ziekenhuis zorgt voor een goede registratie van bezwaren of toestemmingen. De 
keuze van de patiënt moet ook bekend zijn bij het uitgeven van de lichaamsmaterialen of gegevens voor 
wetenschappelijk onderzoek.  
 
De Code Goed Gebruik geeft twee belangrijke aandachtspunten bij het uitgeven van resterend 
lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek. Ten eerste moet van elk sample genoeg materiaal 
overblijven voor het primaire doel: patiëntenzorg. Ten tweede mag lichaamsmateriaal niet uitgegeven 
worden voor wetenschappelijk onderzoek als een patiënt hier bezwaar tegen heeft gemaakt (of geen 
toestemming heeft gegeven).  
 
Binnen het ziekenhuis, dus als lichaamsmateriaal wordt uitgegeven voor interne onderzoekers, moeten 
goede afspraken worden gemaakt tussen de beheerder en gebruiker. Bij het delen van 
lichaamsmateriaal met externe onderzoekers dienen de afspraken tussen de beheerder van het 
lichaamsmateriaal en de externe gebruiker bij voorkeur vastgelegd te worden in een Material Transfer 
Agreement (MTA). 
 
De software die beschikbaar is om te registreren, en vervolgens te controleren, welke patiënten 
bezwaar hebben gemaakt tegen het gebruik van hun restmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek, is 
niet vrij beschikbaar. Het Antoni van Leeuwenhoek gebruikt ART (Application and Request Tool). Door 
middel van een ‘search tool’ kunnen gegevens uit verschillende databases bekeken worden. Hierdoor 
kan ook gecontroleerd worden of het lichaamsmateriaal van een beoogde groep patiënten geïncludeerd 
mag worden in een studie. Dit is bedoeld voor lokaal gebruik, maar het Antoni van Leeuwenhoek is 
bereid het pakket te delen. Aanpassingen aan de lokale situatie zijn wel noodzakelijk. Voor meer 
informatie, neem contact op met de ELSI Servicedesk. 
 
Voordat lichaamsmateriaal uitgegeven wordt voor wetenschappelijk onderzoek, dient het 
studieprotocol getoetst te worden. Meer informatie over deze toetsing vindt u onder het kopje 
‘Toetsing’ verderop in deze handreiking. 
 
Informatie over dit onderwerp op de ELSI Servicedesk: 
• Waar vind ik een voorbeeld van een Material Transfer Agreement en Data Transfer Agreement? 
• Hoe registeren ziekenhuizen de patiënten die bezwaar hebben gemaakt tegen het gebruik van hun 

data of lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek?  
• Aan welke criteria moet onderzoek voldoen om zich wetenschappelijk onderzoek in de zin van 

AVG/UAVG te mogen noemen? (COREON Statement) 
 
  

https://elsi.health-ri.nl/waar-vind-ik-een-voorbeeld-van-een-material-transfer-agreement-en-data-transfer-agreement
https://elsi.health-ri.nl/hoe-registreren-ziekenhuizen-de-patienten-die-bezwaar-hebben-gemaakt-tegen-het-gebruik-van-hun-data
https://elsi.health-ri.nl/hoe-registreren-ziekenhuizen-de-patienten-die-bezwaar-hebben-gemaakt-tegen-het-gebruik-van-hun-data
https://elsi.health-ri.nl/aan-welke-criteria-moet-onderzoek-voldoen-om-zich-wetenschappelijk-onderzoek-de-zin-van-avguavg-te
https://elsi.health-ri.nl/aan-welke-criteria-moet-onderzoek-voldoen-om-zich-wetenschappelijk-onderzoek-de-zin-van-avguavg-te
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In de praktijk 
Er bleken grote verschillen te zijn tussen ziekenhuizen in hoe bezwaren (of eventueel toestemmingen) 
geregistreerd werden.  
 
Verschillen tussen ziekenhuizen uit de interviews: 
• Bezwaar/toestemming kon per patiënt of per order (van de arts of verpleegkundige die verzoekt om 

afname en onderzoek van lichaamsmateriaal) geregistreerd worden; 
• Deze orders waren in het ene ziekenhuis digitaal, in het andere op papier; 
• Bezwaren konden in sommige systemen als ‘vinkje’ worden aangetekend, in sommige systemen 

alleen in een vrij tekstveld, en in sommige systemen helemaal niet; 
• In sommige ziekenhuizen waren de verschillende systemen (EPD, LMS/UDPS) gekoppeld. Bezwaren 

geregistreerd in het ene systeem, het EPD, verschenen automatisch ook in het andere, bijvoorbeeld 
het labsysteem of het biobankbeheersysteem. In veel ziekenhuizen was dit niet het geval; 

• Sommige ziekenhuizen markeerden materialen waar bezwaar voor was gegeven op een bepaalde 
herkenbare manier (sticker of gekleurde cassette), andere niet. 

 
Er speelden bij het verantwoord inkleden van de uitgifte in Nederlandse ziekenhuizen verschillende 
problemen. Wat betreft het uitgeven zelf waren er een aantal factoren die de motivatie om materiaal 
uit te geven beïnvloedden. Zo gaven verschillende geïnterviewden aan dat niet alle ontvangers zich aan 
de afspraken hielden. Materiaal kwam niet altijd terug bij de uitgevende partij en er werden soms 
handelingen mee uitgevoerd die niet waren afgesproken. Het vastleggen van afspraken in een MTA, wat 
dit probleem had kunnen verminderen, werd niet door alle ontvangende partijen gewaardeerd. Ook 
speelde mee dat pathologen het gevoel hadden niet voldoende credits te krijgen voor het bijdragen aan 
uitgiftes. Ook speelde er onduidelijkheid over wat er nu precies wel en niet mag, bijvoorbeeld als het 
gaat om de herleidbaarheid van gegevens. Verder waren uitgiftes niet altijd kostendekkend. Het was 
voor velen onduidelijk wanneer gegevens herleidbaar, gepseudonimiseerd of anoniem zijn. Ook kregen 
pathologen vaak verzoeken om aanvullende patiëntgegevens behorende bij T-nummers, zoals 
patiëntennummers, om uit het dossier aanvullende gegevens te kunnen verzamelen. De medewerkers 
van de pathologie-afdeling wisten soms niet of ze hier gehoor aan konden geven.  
 
De controle of er bij een uitgifte voldoende van het materiaal over is voor patiëntenzorg (secundaire 
diagnostiek) werd door sommigen als lastig gezien, omdat er per geval moest worden gekeken of 
hetgeen overblijft voldoende en representatief is: er zijn geen standaard waarborgen die hiervoor 
kunnen worden ingebouwd. Er hebben ons geen signalen bereikt dat hierdoor wel eens materiaal op is 
gegaan terwijl het nog nodig was voor secundaire diagnostiek. 
 
De controle op bezwaar werd niet door elk ziekenhuis op dezelfde manier gedaan. Het ene ziekenhuis 
had een centraal punt waar uitgiftes door een computersysteem gecontroleerd werden op bezwaren, 
het andere ziekenhuis had een lijst met bezwaren, bijvoorbeeld een Excelbestand, en controleerde 
handmatig bezwaren bij uitgiftes. In dat laatste geval werd de controle als veel moeite gezien, en werd 
dit niet altijd (volledig) gedaan. 
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Het registreren van bezwaren (workshopdiscussie 15 maart 2019) 
Tijdens de workshopdiscussies werden de verschillen tussen ziekenhuizen besproken ten aanzien van het 
registeren van bezwaren. Vervolgens werd de deelnemers gevraagd aan te geven wat volgens hen de ‘best 
practice’ is. Deze beste manier zal waarschijnlijk echter niet voor elk ziekenhuis financieel en organisatorisch 
haalbaar zijn. In de discussie werd daarom ook gevraagd wat de ‘minimal practice’ zou moeten zijn, oftewel 
de minimale vereisen die elk ziekenhuis zou moeten (kunnen) bereiken. 
 
Best practice 
Uit de workshops kwam de volgende ‘best practice’: het ziekenhuis heeft in het EPD de mogelijkheid om door 
middel van een ‘check box’ aan te geven of een patiënt al dan niet bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik 
van zijn of haar resterend lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek. Het systeem moet het aan- of 
uitvinken van deze check box registreren met datum en tijdstip. Een registratie in een vrij tekstveld voldoet 
niet, omdat hier niet op geselecteerd kan worden bij uitgifte. Ook is het niet voldoende bezwaar alleen op 
(een) papier(en) dossier te noteren om dezelfde reden. De patiënt kan mondeling bij een medewerker maar 
ook via een patiëntenportaal bezwaar (laten) aantekenen. Het ziekenhuis biedt een informatiebrochure over 
nader gebruik. Er is een centrale partij in het ziekenhuis die controleert of patiënten bezwaar hebben 
gemaakt voordat lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek wordt uitgegeven. De onderzoeker 
controleert dit dus niet zelf. De verschillende systemen, zoals het EPD en het systeem dat de afdeling 
pathologie gebruikt, zijn aan elkaar gekoppeld, zodat een registratie van bezwaar in het EPD automatisch ook 
in andere systemen wordt vermeld. Er hoeft dan niemand in het EPD te kijken of een patiënt bezwaar heeft 
gemaakt, wat de privacy van de patiënt ten goede komt. De onderzoeker ontvangt geen persoonsgegevens of 
patiëntnummers en onderhoudt geen eigen databases. Er is een fysieke markering, bijvoorbeeld rood tape, 
een sticker, een specifieke kleur cassette of een aparte locatie, van lichaamsmateriaal van patiënten die 
bezwaar hebben gemaakt als extra garantie.  
 
Minimal practice 
Uit de workshops kwamen de volgende minimale vereisten om het uitgeven van resterend lichaamsmateriaal 
voor wetenschappelijk onderzoek verantwoord in te kleden: het ziekenhuis heeft in het EPD de mogelijkheid 
om door middel van een ‘check box’ aan te geven of een patiënt al dan niet bezwaar heeft gemaakt tegen het 
gebruik van zijn of haar resterend lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek. Het systeem moet 
het aan- of uitvinken van deze check box registreren met datum en tijdstip. Er moet een manier zijn, al is het 
een ‘houtje-touwtje’ oplossing, om te verzekeren dat lichaamsmateriaal van patiënten die bezwaar hebben 
gemaakt niet uitgegeven wordt voor wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers kunnen zelf controleren of 
een patiënt bezwaar heeft gemaakt. Dit moet voor elke nieuwe studie gedaan worden, ook bij nieuwe 
uitgiftes uit bestaande collecties/databases (mits dit niet onmogelijk is gemaakt door de pseudonimisering).  
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Implementatiestrategieën 
Strategieën 
• Stel altijd een MTA op bij het uitgeven van lichaamsmateriaal aan externe partijen buiten het ziekenhuis. 

Hierin staat bijvoorbeeld dat het lichaamsmateriaal geretourneerd moet worden, wat er wel en niet mee 
mag gebeuren, en wie waarvoor verantwoordelijk is. Ook als PALGA intermediair is voor de 
lichaamsmaterialen dan blijft het ziekenhuis/pathologielab zelf verantwoordelijk om dit goed te regelen. 

• Maak indien mogelijk gebruik van de Dutch National Tissue Portal (DNTP). Van de website: “Nooit meer 
individuele onderzoekers die materiaal uit uw archief willen voor onderzoek? Alle aanvragen voor 
materiaal en/of gegevens uit uw archief komen centraal bij u binnen via de portal. Hierdoor heeft u voor 
alle aanvragen en uitgiften slechts met één partij, PALGA, te maken. De portal houdt voor u bij wie 
materiaal van u heeft. Via de portal kunt u ook een retour verzoek indienen. In elke regio van een UMC is 
een HUB medewerker beschikbaar die u kunt inschakelen voor fysieke en logistieke ondersteuning. Deze 
medewerkers zijn allen werkzaam bij een afdeling pathologie en hebben kennis van het lezen van PA 
verslagen [pathologieverslagen], kwaliteitscontrole op PA materiaal [pathologiemateriaal], de werkwijze 
van de portal, de Code Goed Gebruik en het algemene pathologie en research proces.”  

• Voor pathologen: Meld u bij uitgiftes aan bij de ‘PALGA-groep’. Dit is een soort consortium dat als 
zodanig wordt opgevoerd bij wetenschappelijke artikelen die voortkomen uit onderzoek met 
lichaamsmateriaal. Bij bovengemiddelde bijdragen kunt u ook vermeld worden als co-auteur. 

• Zorg voor bewustzijn voor het verantwoord uitgeven van lichaamsmateriaal. Bespreek de gang van zaken 
en eventuele problemen bijvoorbeeld in een complicatiebespreking of andere vergadering. 

• Laat een expert, bijvoorbeeld de functionaris gegevensbescherming, presentaties geven over de 
verschillen tussen anoniem, gepseudonimiseerd en direct herleidbaar. 

• Markeer lichaamsmateriaal van patiënten die bezwaar hebben gemaakt zodat dit direct zichtbaar is als 
het uitgegeven dreigt te worden.  

• Het maken van een jaarverslag helpt om de kosten van uitgiftes in kaart te brengen. Hierdoor is het 
makkelijker een kostendekkende bijdrage te vragen.  

 
Strategieën voor de organisatie 
• Draag zorg voor een centraal punt waar lichaamsmateriaal uitgegeven wordt. Deze centrale partij 

controleert op bezwaren en of er voldoende lichaamsmateriaal overblijft voor secundaire diagnostiek.  
• Zorg ervoor dat de controle op bezwaar digitaal plaats kan vinden. 

 
 
 
  

http://www.dntp.nl/wordpress/labs/
https://aanvraag.palga.nl/
https://www.palga.nl/assets/uploads/Gegevensaanvragen/PALGA-groep.pdf
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Wetenschappelijk onderzoek 

Informatie 
Voor wetenschappelijk onderzoekers geldt dat zij hun onderzoek uit moeten voeren met inachtneming 
van de geldende wet- en regelgeving. Voor observationeel onderzoek waarbij (nader) gebruik wordt 
gemaakt van lichaamsmateriaal zijn hierbij vooral de WGBO (Wet op de Geneeskundige 
Behandelingsovereenkomst) en AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, voor bijbehorende 
gegevens) van toepassing. In de meeste gevallen is de WMO (Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek 
met mensen) niet van toepassing. De AVG schrijft voor dat het voor bepaalde gegevensverwerkingen 
verplicht is eerst een DPIA (data protection impact assessment), ook wel GEB 
(gegevensbeschermingseffectbeoordeling) genoemd, uit te voeren. Dit is zo als de gegevensverwerking 
een hoog privacyrisico heeft.  
 
Onderzoekers spelen een belangrijke rol in het beschermen van de belangen van de donor van het 
lichaamsmateriaal. Dit betekent dat onderzoekers er zorg voor dragen dat het lichaamsmateriaal 
inderdaad voor het beoogde doel wordt gebruikt en dat de privacy goed beschermd wordt. Ook spelen 
zij een rol in het opzetten van een plan voor de omgang met nevenbevindingen en het ‘FAIR’ maken van 
de gegevens die uit het onderzoek zijn verkregen.  
 

GEB/DPIA voor wetenschappelijk onderzoek (workshopdiscussie 24 februari 2020) 

Tijdens de workshop over de AVG in observationeel wetenschappelijk onderzoek werd gediscussieerd over 
de vraag of elk gezondheidsonderzoek met persoonsgegevens een DPIA (of GEB: 
gegevensbeschermingseffectbeoordeling) zou moeten ondergaan. Met een DPIA worden de risico’s van een 
studie voor bijvoorbeeld de rechten van de deelnemers, en de risico’s voor de veiligheid en vertrouwelijkheid 
van de gegevens ingeschat. Een deskundige, meestal de functionaris gegevensbescherming, begeleidt en 
adviseert. Met een DPIA worden alle elementen van de AVG doorlopen. Het is een tijdrovend proces. Daarom 
wordt gezocht naar praktische manieren om met DPIAs om te gaan. Een voorbeeld van een DPIA is de DPIA 
van NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors.  
 
Er was consensus onder de workshopdeelnemers dat het niet nodig is om voor elke studie een volledige DPIA 
uit te voeren. Dit betekent echter dat er gezocht moet worden naar manieren om deze beoordeling 
proportioneel uit te voeren. Er werden tijdens de discussie verschillende manieren besproken, maar er was 
geen consensus over de beste praktische uitvoering. Argumenten die daarbij een rol speelden raakten aan 
haalbaarheid, interpretatie van wet- en regelgeving, context (type ziekenhuis), en inzicht en kennis van het 
DPIA proces. 
 
Eén van de manieren om DPIAs proportioneel in te zetten die genoemd werd is het integreren van toetsing 
en de DPIA. Door middel van een vragenlijst wordt het type project geïdentificeerd (bijvoorbeeld onderzoek 
met een heel laag risico voor de betrokkene: nader gebruik van klinische data van kankerpatiënten, alleen 
gepseudonimiseerde data nodig, geen data delen met derden, geen risico op toevalsbevindingen). De 
toetsingscommissie beoordeelt het protocol en bepaalt aan de hand van deze vragenlijst welke maatregelen 
moeten worden getroffen. Als het een standaard type project betreft, worden de standaard maatregelen 
getroffen, en is geen intensieve begeleiding door een expert (functionaris gegevensbescherming) nodig. 
Indien het een niet standaard type onderzoek betreft, worden óf aanpassingen gedaan waardoor het wél 
onder één van de standaard typen komt te vallen, óf wordt advies van de functionaris gegevensbescherming 

https://www.norea.nl/download/?id=522
https://www.norea.nl/download/?id=522
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ingeschakeld om specifieke maatregelen te treffen. Eis bij deze manier is dat de toetsingscommissie 
voldoende deskundig is en onafhankelijk is.  
Praktische problemen bij het uitvoeren van een DPIA op bovenstaande manieren die genoemd werden zijn 
het gebruik van een externe toetsingscommissie en het überhaupt niet toetsen van niet-WMO-plichtig 
onderzoek in verschillende ziekenhuizen. 

 

Toegang tot het EPD door onderzoekers (workshopdiscussie 24 februari 2020) 

In bovenstaande workshop discussieerden we ook over de vraag of, en onder welke voorwaarden, 
onderzoekers die geen behandelaar zijn toegang tot patiëntgegevens in het elektronisch patiëntendossier 
(EPD) mogen krijgen.  
 
Er was consensus bij de workshopdeelnemers dat onderzoekers in het ideale geval geen directe toegang tot 
het EPD hebben. Er moet geïnvesteerd worden in technologie die het mogelijk maakt om gedetailleerde 
gepseudonimiseerde data uit de EPDs te halen. Een belangrijk voorbeeld waaraan gewerkt wordt is de 
zogenaamde Personal Health Train. Dergelijke systemen maken het mogelijk algoritmes te laten werken op 
gegevens, zonder tussenkomst van onderzoekers, en zonder dat de gegevens hun locatie verlaten. In de 
praktijk zal het echter nog jaren duren voordat dergelijke systemen overal gebruikt kunnen worden.  
Sommige ziekenhuizen hebben systemen en procedures waardoor onderzoekers EPD-gegevens via een 
datawarehouse ontvangen zonder identificerende gegevens zoals bijvoorbeeld de naam van de patiënt. 
Alleen als het echt niet anders kan, bijvoorbeeld omdat de gegevens niet gestandaardiseerd in het EPD zijn 
gezet, dan mogen bepaalde onderzoekers voor een beperkte tijd in het EPD. Een toetsingscommissie bepaalt 
of aan de voorwaarden voor deze toegang wordt voldaan. Hiervoor gelden verschillende voorwaarden, zoals 
dat de onderzoeker een aanstelling moet hebben, een geheimhoudingsverklaring moet tekenen en 
toestemming van de behandelaar moet hebben.  

 
Wetgeving 
Informatie over dit onderwerp op de ELSI Servicedesk: 
• Aan welke wetgeving moet niet-WMO-plichtig gezondheidsonderzoek voldoen? 
• Wanneer is medisch onderzoek WMO-plichtig?  
• Aan welke criteria moet onderzoek voldoen om zich wetenschappelijk onderzoek in de zin van 

AVG/UAVG te mogen noemen? (COREON Statement) 
• Mogen patiëntgegevens hergebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek onder de AVG? 

(COREON Statement) 
• Heeft de AVG het WGBO-regime veranderd voor onderzoek op klinisch verkregen lichaamsmateriaal 

en gegevens? 
• De nieuwe AVG: wat betekent dit voor onderzoekers? COREON organiseerde een sessie hierover op 

het jaarlijkse WEON congres. 
• Wat betekent de AVG voor biobanken en het verwerken van gezondheidsgegevens (en 

lichaamsmateriaal) voor wetenschappelijk onderzoek? 
• Slides van de presentatie van Corrette Ploem op één van de workshops (juridisch kader 

zeggenschap). 
 

Gegevensbescherming 
Een voorbeeld van een coderingsprocedure, waarbij optimaal gebruik kan worden gemaakt van uit de 
zorg verkregen data met behoud van privacy, vindt u hier.  

https://www.dtls.nl/fair-data/personal-health-train/
https://elsi.health-ri.nl/aan-welke-wetgeving-moet-niet-wmo-plichtig-gezondheidsonderzoek-voldoen
https://elsi.health-ri.nl/wanneer-medisch-onderzoek-wmo-plichtig
https://elsi.health-ri.nl/aan-welke-criteria-moet-onderzoek-voldoen-om-zich-wetenschappelijk-onderzoek-de-zin-van-avguavg-te
https://elsi.health-ri.nl/aan-welke-criteria-moet-onderzoek-voldoen-om-zich-wetenschappelijk-onderzoek-de-zin-van-avguavg-te
https://elsi.health-ri.nl/mogen-patientgegevens-hergebruikt-worden-voor-wetenschappelijk-onderzoek-onder-de-avg-coreon
https://elsi.health-ri.nl/mogen-patientgegevens-hergebruikt-worden-voor-wetenschappelijk-onderzoek-onder-de-avg-coreon
https://elsi.health-ri.nl/heeft-de-avg-het-wgbo-regime-veranderd-voor-onderzoek-op-klinisch-verkregen-lichaamsmateriaal-en
https://elsi.health-ri.nl/heeft-de-avg-het-wgbo-regime-veranderd-voor-onderzoek-op-klinisch-verkregen-lichaamsmateriaal-en
https://elsi.health-ri.nl/de-nieuwe-avg-wat-betekent-dit-voor-onderzoekers-coreon-organiseerde-een-sessie-hierover-op-het
https://elsi.health-ri.nl/de-nieuwe-avg-wat-betekent-dit-voor-onderzoekers-coreon-organiseerde-een-sessie-hierover-op-het
https://elsi.health-ri.nl/wat-betekent-de-avg-voor-biobanken-en-het-verwerken-van-gezondheidsgegevens-en-lichaamsmateriaal
https://elsi.health-ri.nl/wat-betekent-de-avg-voor-biobanken-en-het-verwerken-van-gezondheidsgegevens-en-lichaamsmateriaal
https://elsi.health-ri.nl/nieuws/meld-u-aan-voor-de-online-workshop-over-toestemmingsprocedures-voor-nader-gebruik-van
https://elsi.health-ri.nl/nieuws/meld-u-aan-voor-de-online-workshop-over-toestemmingsprocedures-voor-nader-gebruik-van
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959804909001919?via%3Dihub
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ZorgTTP en Custodix zijn twee commerciële bedrijven die TTP-diensten aan wetenschappelijk 
onderzoekers aanbieden. 
BBMRI-NL heeft een AVG Compliance Tool opgesteld om o.a. onderzoekers te helpen met het uitvoeren 
van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB). Het advies is om deze samen met een jurist of 
functionaris gegevensbescherming in te vullen. NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors, heeft ook 
een tool voor het uitvoeren van een GEB. 
TNO heeft het privacy-framework Respect4u opgesteld voor big data. 
Binnenkort verschijnt ook een toolbox voor het veilig koppelen van data van de SIG-werkgroep Veilig 
Data Koppelen.  
In NFU-verband werken de verschillende UMC’s samen om gedeelde voorwaarden te scheppen 
waaronder onderzoekers (die geen behandelaar zijn) toegang kunnen krijgen tot het EPD om nader 
gebruik van deze data te mogen maken voor wetenschappelijk onderzoek. Zo heeft de NFU de 
‘Handreiking Hergebruik van Zorggegevens voor Wetenschappelijk Onderzoek’ opgesteld, die beschrijft 
onder welke voorwaarden onderzoekers werkzaam in een van de UMCs toegang kunnen krijgen tot 
zorggegevens in het EPD en deze kunnen extraheren. Ook heeft de NFU beleid opgesteld voor het 
(her)gebruiken en delen van COVID-19-data voor wetenschappelijk onderzoek. Dit beleid vindt u hier.  
 
De laatste workshop in dit programma vond plaats op 19 februari 2021 en ging over 
gegevensbescherming. De slides zijn beschikbaar op deze pagina (scroll naar ‘Update 23 februari’) en 
geven meer informatie over verschillende aspecten van gegevensbescherming: 
• Eric Sijbrands (Erasmus MC) - Pseudonimiseren en de kans op re-identificatie 
• Erik Flikkenschild (LUMC) - Gegevensbescherming en data delen/koppelen: Personal Health Train en 

FAIR data points 
• Reinder Broekstra (UMCG) - Vertrouwen van de deelnemer/patiënt in gegevensbescherming 
• Wietze Pasma (UMCU) - Research Data Platform 
 
Informatie over dit onderwerp op de ELSI Servicedesk: 
• Wat is de rol van een Trusted Third Party (TTP) binnen gezondheidsonderzoek? 
• Wat is een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB)? 
 
Individuele bevindingen / nevenbevindingen 
De Handreiking Nevenbevindingen van BBMRI-NL en het Erasmus MC biedt handvatten en voorbeelden 
voor het opstellen van een goed beleid voor de terugkoppeling van nevenbevindingen. Het document 
bevat ook enkele ‘best practices’. Ook bevat het een evaluatieformulier voor nevenbevindingen bij 
exoomsequencing uit het Radboudumc.  
 
Er zijn verschillende documenten waarin organisaties statements uitbrengen over welke individuele 
nevenbevindingen teruggekoppeld moeten worden. Er is in Nederland echter geen consensus over de 
bruikbaarheid van deze statements voor de Nederlandse zorgsituatie. Er is daarom gekozen deze 
documenten hier niet te plaatsen. Indien u hier meer informatie over wenst, kunt u contact opnemen 
met de ELSI Servicedesk. 

 
Informatie over dit onderwerp op de ELSI Servicedesk: 
• Welke individuele bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek moeten aan patiënten/donoren 

teruggekoppeld worden?  
• Hoe moet je nevenbevindingen terugkoppelen aan de donor/patiënt?  

https://www.zorgttp.nl/
https://www.custodix.com/
http://www.bbmri.nl/services/ethical-legal-social-implications/privacy-tools
https://www.norea.nl/download/?id=522
http://publications.tno.nl/publication/34625714/JkabLX/lieshout-2017-respect4u.pdf
https://www.surfspace.nl/sig/28-research-data/124-werkgroep-veilige-datakoppeling/
https://www.surfspace.nl/sig/28-research-data/124-werkgroep-veilige-datakoppeling/
https://elsi.health-ri.nl/wanneer-mag-ik-bestaande-patientgegevens-voor-wetenschappelijk-onderzoek-ontsluiten-gebruiken
https://elsi.health-ri.nl/welke-aspecten-zijn-van-belang-bij-het-verantwoord-uitgeven-van-data-beelden-en-lichaamsmateriaal
https://elsi.health-ri.nl/nieuws/meld-u-aan-voor-de-online-workshop-bescherming-patientgegevens-wetenschappelijk-onderzoek
https://elsi.health-ri.nl/wat-de-rol-van-een-trusted-third-party-ttp-binnen-gezondheidsonderzoek
https://elsi.health-ri.nl/wat-een-gegevensbeschermingseffectbeoordeling-geb
http://www.bbmri.nl/sites/bbmri/files/styles/Erasmus_MC_Handreiking_Interactieve_pdf.pdf
http://www.elsi.health-ri.nl/
https://elsi.health-ri.nl/welke-individuele-bevindingen-uit-wetenschappelijk-onderzoek-moeten-aan-patientendonoren
https://elsi.health-ri.nl/welke-individuele-bevindingen-uit-wetenschappelijk-onderzoek-moeten-aan-patientendonoren
https://elsi.health-ri.nl/hoe-moet-je-nevenbevindingen-terugkoppelen-aan-de-donorpatient
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• Hoe moeten patiënten of donoren vooraf geïnformeerd worden over mogelijke nevenbevindingen 
uit wetenschappelijk onderzoek? 

• Waar vind ik informatie over de beschikbaarheid van lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk 
onderzoek in Nederland? 

 
FAIR / data delen 
Informatie over dit onderwerp op de ELSI Servicedesk: 
• Wat is FAIR?  
• Waar vind ik meer informatie over het delen van mijn onderzoeksgegevens? 
• Mag ik data van historisch verzamelde DNA samples online plaatsen in een data resource om met 

andere onderzoekers te delen? 
• Rapport over het delen van patiëntgegevens in een publieke cloudomgeving. 
• Welke rol spelen clouddiensten in wetenschappelijk gezondheidsonderzoek? 
• Waar moet ik als onderzoeker of beheerder van onderzoeksgegevens op letten bij de inzet van 

publieke clouddiensten? 
• Mogen (bijzondere categorieën van) persoonsgegevens van patienten online opgeslagen worden in 

‘de cloud’? 
 
Koppelen 
Informatie over dit onderwerp op de ELSI Servicedesk: 
• Waar moet ik op letten bij het koppelen van gegevensbestanden afkomstig uit verschillende 

organisaties? 
 
Bewaar- en opslagtermijnen 
Informatie over dit onderwerp op de ELSI Servicedesk: 
• Wat is de bewaar- en opslagtermijn van gegevens en lichaamsmateriaal in het kader van 

wetenschappelijk onderzoek?  
 

In de praktijk 
Veel onderzoekers gaven aan de procedures om verantwoord met lichaamsmateriaal om te gaan als een 
last te ervaren. Dit was zeker het geval als een onderzoeker al langere tijd gewend was op een bepaalde 
manier te werken en dit vervolgens anders moest. Daarnaast bleek dat veel onderzoekers niet goed 
wisten hoe de geldende wet- en regelgeving en richtlijnen omgezet moesten worden naar de praktijk. 
 

Implementatiestrategieën 
Strategieën 
• Zorg ervoor dat onderzoekers weten waar of bij wie ze terecht kunnen met vragen. 
• Zorg voor een helder instituutsbeleid op het gebied van gegevensbescherming, FAIR, 

nevenbevindingen en de interpretatie van relevante wetgeving. 
• Maak interne procedures beschikbaar op een goed vindbare plek. Verzamel hier bijvoorbeeld ook 

voorbeeldprotocollen en informatie over te gebruiken software en geef hier aan wanneer een 
gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) nodig is. 

https://elsi.health-ri.nl/hoe-moeten-patienten-donoren-vooraf-geinformeerd-worden-over-mogelijke-nevenbevindingen-uit
https://elsi.health-ri.nl/hoe-moeten-patienten-donoren-vooraf-geinformeerd-worden-over-mogelijke-nevenbevindingen-uit
https://elsi.health-ri.nl/waar-vind-ik-informatie-over-de-beschikbaarheid-van-lichaamsmateriaal-voor-wetenschappelijk
https://elsi.health-ri.nl/waar-vind-ik-informatie-over-de-beschikbaarheid-van-lichaamsmateriaal-voor-wetenschappelijk
https://elsi.health-ri.nl/wat-fair
https://elsi.health-ri.nl/waar-vind-ik-meer-informatie-over-het-delen-van-mijn-onderzoeksgegevens
https://elsi.health-ri.nl/mag-ik-data-van-historisch-verzamelde-dna-samples-online-plaatsen-een-data-resource-om-met-andere
https://elsi.health-ri.nl/mag-ik-data-van-historisch-verzamelde-dna-samples-online-plaatsen-een-data-resource-om-met-andere
https://elsi.health-ri.nl/nieuws/nieuw-rapport-gepubliceerd-over-verantwoord-gebruik-maken-van-publieke-clouddiensten
https://elsi.health-ri.nl/welke-rol-spelen-clouddiensten-wetenschappelijk-gezondheidsonderzoek
https://elsi.health-ri.nl/waar-moet-ik-als-onderzoeker-beheerder-van-onderzoeksgegevens-op-letten-bij-de-inzet-van-publieke
https://elsi.health-ri.nl/waar-moet-ik-als-onderzoeker-beheerder-van-onderzoeksgegevens-op-letten-bij-de-inzet-van-publieke
https://elsi.health-ri.nl/mogen-bijzondere-categorieen-van-persoonsgegevens-van-patienten-online-opgeslagen-worden-de-cloud
https://elsi.health-ri.nl/mogen-bijzondere-categorieen-van-persoonsgegevens-van-patienten-online-opgeslagen-worden-de-cloud
https://elsi.health-ri.nl/waar-moet-ik-op-letten-bij-het-koppelen-van-gegevensbestanden-afkomstig-uit-verschillende
https://elsi.health-ri.nl/waar-moet-ik-op-letten-bij-het-koppelen-van-gegevensbestanden-afkomstig-uit-verschillende
https://elsi.health-ri.nl/wat-de-bewaar-en-opslagtermijn-van-gegevens-en-lichaamsmateriaal-het-kader-van-wetenschappelijk
https://elsi.health-ri.nl/wat-de-bewaar-en-opslagtermijn-van-gegevens-en-lichaamsmateriaal-het-kader-van-wetenschappelijk
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• Bied onderzoekers hulp bij het opstellen van een GEB. Zorg er waar mogelijk voor dat vergelijkbaar 
onderzoek zo veel mogelijk onder dezelfde GEB kan vallen. Maak het onderzoekers makkelijk. 

• Zorg voor goede interne communicatie over verantwoorde omgang met lichaamsmateriaal, 
bijvoorbeeld door: 

- Onderzoekers een laagdrempelige mogelijkheid te bieden één-op-één advies te vragen; 
- Presentaties te houden; 
- Cursussen te geven (bijvoorbeeld als onderdeel van de eBROK); 
- Reclame te maken voor centrale faciliteiten en IT-middelen; 
- Directief te zijn in wat van onderzoekers verwacht wordt. 
  
Strategieën voor de organisatie 
• Stel een medewerker aan om onderzoekers te helpen met het verantwoord inkleden van hun 

onderzoek, bijvoorbeeld in de vorm van een wetenschapsbureau. 
• Zorg voor een centrale plek waar data verzameld en uitgegeven worden. 
 
Overige stimulerende factoren: 
• Media-aandacht voor dit soort onderwerpen vergroot de aandacht van onderzoekers hiervoor. 
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Toetsing 

Informatie 
In Nederland is de toetsing van veel medisch-wetenschappelijk onderzoek wettelijk geregeld met de 
Wet op Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met Mensen. Deze wet bepaalt dat studies getoetst 
moeten worden onder deze wetgeving als er sprake is van medisch-wetenschappelijk onderzoek en 
personen aan handelingen worden onderworpen of hen gedragsregels worden opgelegd. Medisch-
wetenschappelijk onderzoek met lichaamsmateriaal valt echter vaak niet onder de WMO. De Code Goed 
Gebruik stelt dat dit niet-WMO-plichtig onderzoek (nWMO-onderzoek) ook getoetst moet worden. 

 
De Code Goed Gebruik geeft globaal aan dat nWMO-plichtige studieprotocollen getoetst moeten 
worden op wetenschappelijke degelijkheid en of er een goede balans is tussen de schaarsheid van het 
lichaamsmateriaal, en de kwaliteit en het belang van de studie. Daarnaast moet de toetsingscommissie 
de gehele keten, van afname van het materiaal tot uitgifte voor wetenschappelijk onderzoek, toetsen. 
Ook kijkt de toetsingscommissie of het voorstel voldoet aan de AVG. 

 
Er zijn verschillende initiatieven in Nederland geweest om consensus te bereiken in de toetsingscriteria 
van nWMO-onderzoek. Voor nWMO-onderzoek dat door farmaceutische bedrijven gesponsord is heeft 
de DCRF een normenkader opgesteld. Voor het overige nWMO-onderzoek is dit geprobeerd door 
Federa-COREON, het Parelsnoer Instituut en de NFU, grotendeels onder de projectnaam ‘Eenvormige 
Toetsing’. Deels bouwden deze initiatieven voort op het rapport ‘Toetsing op Maat’ van Federa-
COREON. Ondanks deze initiatieven is er nog geen consensus bereikt over de toetsingscriteria en –
procedure van dit nWMO-onderzoek. Er zijn veel verschillen tussen het al dan niet aanwezig zijn van een 
nWMO-toetsingscommissie, de toetsingscriteria en de toetsingsprocedure. 
 
De DCRF heeft een normenkader opgesteld voor nWMO-onderzoek gesponsord door farmaceutische 
bedrijven. Voor het project Eenvormige Toetsing is hetzelfde getracht voor het overige nWMO-
gezondheidsonderzoek, maar zoals hierboven vermeld is hierover nog geen consensus in het 
Nederlandse onderzoeksveld. Desondanks kunnen de documenten nuttig zijn in het opstellen van een 
eigen toetsingsbeleid. De website van het project zelf is tijdelijk offline (d.d. 8 maart 2021), maar de 
documenten zijn ook te verkrijgen via de ELSI Servicedesk.  
 
Voorbeelden van goede software die het indienen en opvolgen van studieprotocollen bij de 
toetsingscommissie vergemakkelijkt zijn Researchmanager en Castor. 
 
Informatie over dit onderwerp op de ELSI Servicedesk: 
• Wanneer is medisch onderzoek WMO-plichtig? 
• Hoe wordt niet-WMO-plichtig gezondheidsonderzoek getoetst? 
• Aan welke wetgeving moet niet-WMO-plichtig gezondheidsonderzoek voldoen? 
• Een rapport waarin toetsingskaders voor niet-WMO-plichtig gezondheidsonderzoek in Nederland 

worden geëvalueerd.  
 
  

https://nwmostudies.nl/nwmo/normenkader/
https://elsi.health-ri.nl/hoe-wordt-niet-wmo-plichtig-gezondheidsonderzoek-getoetst
https://my-researchmanager.com/nl/home/
https://www.castoredc.com/
https://elsi.health-ri.nl/wanneer-medisch-onderzoek-wmo-plichtig
https://elsi.health-ri.nl/hoe-wordt-niet-wmo-plichtig-gezondheidsonderzoek-getoetst
https://elsi.health-ri.nl/aan-welke-wetgeving-moet-niet-wmo-plichtig-gezondheidsonderzoek-voldoen
https://elsi.health-ri.nl/nieuws/ethische-toetsing-van-niet-wmo-plichtig-onderzoek-tijd-en-ruimte-voor-verbetering
https://elsi.health-ri.nl/nieuws/ethische-toetsing-van-niet-wmo-plichtig-onderzoek-tijd-en-ruimte-voor-verbetering
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In de praktijk 
Een belangrijk probleem met het inkleden van een verantwoorde toetsingsprocedure dat genoemd 
werd in de studie was onduidelijkheid, bijvoorbeeld over de regels die gehanteerd moeten worden. Dit 
punt werd mede veroorzaakt door de verschillende meningen die verschillende juristen uitten. Ook kon 
toetsing zorgen voor onrust onder onderzoekers. Het was hen bijvoorbeeld niet altijd duidelijk wat 
precies wel en niet mocht. Bovendien waren er veel ‘grijze gebieden’, die toetsing moeilijk maakten. Een 
voorbeeld hiervan was de reikwijdte van de WMO. Ook lukte het niet in alle ziekenhuizen om ervoor te 
zorgen dat onderzoekers alle relevante studies aanmeldden voor toetsing. 
 
Een bekend probleem dat ook gedurende de interviews naar voren kwam was het probleem van de 
verschillen in toetsing tussen verschillende instituten. Doordat verschillende instituten verschillend 
toetsen, moesten multicenter studies bij elk instituut apart getoetst worden. Dit leverde veel vertraging 
op en zorgde er zelfs voor dat onderzoekers bepaalde studies niet deden omdat het te veel rompslomp 
opleverde. 

 

Implementatiestrategieën 
Strategieën 
• Creëer een laagdrempelige mogelijkheid waar onderzoekers vragen kunnen stellen, of kunnen 

‘brainstormen’ met een inhoudsdeskundige; 
• Blijf veel uitleg geven aan onderzoekers; 
• Geef presentaties voor onderzoekers. Hierin moet ook aan bod komen wat er allemaal mogelijk is; 
• Werk samen met andere instituten of organisaties. 
  
Strategieën voor de organisatie 
• Zet een toetsingscommissie op; 
• Investeer in goede software die het indienen en opvolgen van studieprotocollen bij de 

toetsingscommissie vergemakkelijkt; 
• Zorg voor een proportionele toetsing:  
- Geef experts geen vaste zitting, maar roep ze in waar nodig; 
- Stel protocollen op samen met betrokkenen in de organisatie; 
- Zorg ervoor dat er een interactief vragenformulier is bij indiening van onderzoek. Op die manier 

hoeven onderzoekers niet meer vragen te beantwoorden dan nodig; 
• Werk samen met andere instellingen om consensus te bereiken over de te gebruiken 

toetsingscriteria.  
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Transparantie 

Informatie 
Transparantie waar lichaamsmateriaal en gegevens voor gebruikt zijn, wordt gezien als een belangrijk 
onderdeel van de zeggenschapsrechten van de patiënt. De Code Goed Gebruik geeft aan dat de 
‘biobank’ in een jaarverslag aan kan geven waar lichaamsmateriaal voor gebruikt is, vooral voor 
instellingen die regelmatig lichaamsmateriaal uitgeven. Aangeraden wordt dit jaarverslag dan ook te 
bespreken in de medezeggenschapsraad. Voor grotere ‘nader gebruik biobanken’ wordt ook aangeraden 
een patiëntvertegenwoordiger op te nemen in de commissie die besluit over het al dan niet uitgeven 
van lichaamsmateriaal voor een bepaald project.  
 
Ook al is het een ‘de novo’ biobank (dat wil zeggen een biobank met lichaamsmateriaal dat speciaal voor 
wetenschappelijk onderzoek is afgenomen), Lifelines biedt een mooi voorbeeld hoe op eenvoudige wijze 
voor een lekenpubliek inzicht kan worden gegeven in het soort onderzoek dat met een biobank gedaan 
wordt door alle goedgekeurde aanvragen kort te publiceren: 
• https://www.lifelines.nl/researcher/application-overview 
 
PALGA doet iets vergelijkbaars met publicaties die afkomstig zijn uit onderzoek waarvoor gegevens uit 
PALGA gebruikt zijn: 
• https://www.palga.nl/gegevensaanvragen/publicaties/ 
• Waar vind ik informatie over de beschikbaarheid van lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk 

onderzoek in Nederland? 
• Hoe kan ik bekend maken dat lichaamsmateriaal en data uit mijn wetenschappelijk onderzoek 

(openbaar) beschikbaar zijn? 
 
De CCMO werkt aan een landelijk openbaar register voor wetenschappelijk onderzoek. Uiteindelijk moet 
hier ook niet-WMO-plichtig onderzoek in vermeld kunnen worden. Meer informatie vindt u hier.  
 

In de praktijk 
Uit de vragenlijsten en interviews bleek dat veel ziekenhuizen niet transparant waren over waar 
lichaamsmateriaal voor was uitgegeven. Ook was bij veel medewerkers niet duidelijk bij wie deze 
verantwoordelijkheid lag en had het geen hoge prioriteit. Desondanks wilde een deel van de 
geïnterviewden deze transparantie verbeteren. 
 

Transparantie (workshopdiscussie 15 maart 2019) 
NB: Voor de transparantie die specifiek door de AVG wordt voorgeschreven, zie hieronder. 
Gedurende de workshopdiscussie werd aan de aanwezigen gevraagd wat hun ziekenhuis aan transparantie 
deed, wat zij de meest wenselijke situatie vonden (‘best practice’) en wat zij als minimumvereisten voor 
ziekenhuizen zagen (‘minimal practice’). Wederom bleek dat er in ziekenhuizen weinig aan deze 
transparantie werd gedaan. Ook hier bleek weer dat ziekenhuismedewerkers dit wel graag wilden 
verbeteren. Men dacht dat het belangrijk was voor het vertrouwen van de patiënt in het ziekenhuis of in 
wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast zagen aanwezigen transparantie ook als goede manier om aan de 
eigen Raad van Bestuur te laten zien waar men mee bezig is.  

https://www.lifelines.nl/researcher/application-overview
https://www.palga.nl/gegevensaanvragen/publicaties/
https://elsi.health-ri.nl/waar-vind-ik-informatie-over-de-beschikbaarheid-van-lichaamsmateriaal-voor-wetenschappelijk
https://elsi.health-ri.nl/waar-vind-ik-informatie-over-de-beschikbaarheid-van-lichaamsmateriaal-voor-wetenschappelijk
https://elsi.health-ri.nl/hoe-kan-ik-bekend-maken-dat-lichaamsmateriaal-en-data-uit-mijn-wetenschappelijk-onderzoek
https://elsi.health-ri.nl/hoe-kan-ik-bekend-maken-dat-lichaamsmateriaal-en-data-uit-mijn-wetenschappelijk-onderzoek
https://www.ccmo.nl/over-de-ccmo/toetsingonline/ccmo-register/who-erkenning
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De informatie, zo wordt gedacht, hoeft niet op het niveau van de persoon (of: zijn/haar lichaamsmateriaal) te 
zijn. Ook hoeft niet gemeld te worden hoeveel materiaal gebruikt is (als in aantallen blokjes bijvoorbeeld). 
Wel moet er informatie zijn over het soort onderzoek dat gedaan wordt met lichaamsmateriaal. Gedacht 
werd dat niet elke patiënt hier behoefte aan zal hebben, maar het zou wel beschikbaar moeten zijn, 
eventueel gelaagd.  
 
Er bleek nog geen consensus te zijn over de verantwoordelijkheid van het samenstellen van de informatie. 
Eén van de redenen hiervoor is dat in veel ziekenhuizen de informatie versnipperd is onder bijvoorbeeld 
pathologen, het wetenschapsbureau, onderzoekers, en soms ook clinici, anders dan de pathologen, die zelf 
een verzameling lichaamsmateriaal hebben. 
 
Best practice 
Tijdens de workshopdiscussies werd gedacht dat de best practice voor transparantie is dat er informatie 
wordt geboden over de studies die gedaan zijn met lichaamsmateriaal. Hoe dit precies opgesteld zou moeten 
worden verschilt per ziekenhuis. Eén manier is om een publicatielijst te maken. Een nadeel hiervan is echter 
dat niet elke studie een publicatie oplevert. Een andere manier is om te informatie uit een systeem te halen 
waarmee onderzoeker materiaal aanvragen. Een dergelijk systeem is echter niet in elk ziekenhuis 
voorhanden. In sommige ziekenhuizen is deze informatie verspreid door verschillende afdelingen aanwezig. 
In een dergelijk geval zal dus tijd besteed moeten worden aan het samenbrengen van de informatie. Een 
derde manier is dat ziekenhuizen in het PALGA-portal kunnen zien voor welke studies materiaal aangevraagd 
is. Ook wordt onderzoekers gevraagd publicaties die zijn geschreven naar aanleiding van aanvragen bij PALGA 
te delen. Binnenkort wordt deze informatie ook aan het materiaal gekoppeld.  
Andere goede manieren die volgens de aanwezigen bij de workshops zouden kunnen bijdragen aan 
transparantie: 
• Het actief aanbieden van informatie; 
• Het maken van een jaarlijkse factsheet met daarin bijvoorbeeld de hoeveelheden materiaal die zijn 

opgevraagd, voor hoeveel studies, en bijvoorbeeld vijf studies die worden uitgelicht en uitgebreider 
beschreven; 

• Het altijd delen van een Nederlandstalige publiekssamenvatting door onderzoekers. 
 
Ook werd er veel over gesproken dat een landelijke informatiecampagne, bijvoorbeeld in de vorm van een 
SIRE-campagne, zou kunnen helpen. 
 
Minimal practice 
Twee van de drie discussiegroepen tijdens de workshops gaven aan dat de minimale vereisten zijn dat er 
informatie beschikbaar is over de soorten onderzoek die gedaan zijn/worden. Deze informatie moet op een 
niveau geschreven zijn dat leesbaar is voor iedereen. Eventueel kan er gelaagde informatie geboden worden, 
waarbij de tweede ‘laag’ uitgebreidere informatie is. Ook is belangrijk dat de informatie vindbaar is. 
De derde discussiegroep gaf als minimale vereiste dat ziekenhuizen een voorbeeld van onderzoek in de 
informatiefolder zetten. Dit kon bijvoorbeeld in de vorm van een onderzoeker die aangeeft 
lichaamsmateriaal gebruikt te hebben, en welke resultaten uit deze studie kwamen. 
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Transparantie onder de AVG (workshopdiscussie 24 februari 2020) 
In de workshop over de AVG in observationeel wetenschappelijk onderzoek spraken we over door de AVG 
voorgeschreven transparantie. De AVG schrijft voor welke informatie aan betrokkenen moet worden gegeven 
als hun persoonsgegevens verwerkt worden. Artikel 13 en 14 van de AVG geven aan welke informatie dat is. 
Dit gaat verder dan alleen de rechten van de patiënt, maar bevat bijvoorbeeld ook de doelen en redenen van 
de verwerking.  
 
Bij de aanwezigen op de workshop van 24 februari 2020 was consensus dat het plaatsen van een kort privacy 
statement op de website van het ziekenhuis een goede manier is om aan deze vereisten van de AVG te 
voldoen. Het privacy statement kan het beste door middel van een duidelijke knop op de homepage van de 
website geplaatst worden, zodat deze goed vindbaar is.  
 
Het privacy statement omvat uiteraard ook informatie over het verwerken van persoonsgegevens voor 
andere doelen dan wetenschappelijk onderzoek. In de praktijk is het gedeelte over wetenschappelijk 
onderzoek niet meer dan een alinea. Daarom gebruiken veel ziekenhuizen ook een aparte folder met 
uitgebreidere informatie over het verwerken van persoonsgegevens, en vaak ook lichaamsmateriaal, voor 
wetenschappelijk onderzoek. Ook wordt er in sommige ziekenhuizen in de afsprakenbrief verwezen naar de 
beschikbare informatie online. 
 
Nadrukkelijk wordt door de workshopdeelnemers ook opgemerkt dat de verplichting en wens om patiënten 
te informeren in balans moet zijn met de belastbaarheid en het bevattingsvermogen van patiënten. Meer 
informatie is in hun ogen dus niet altijd beter. Wel is het mogelijk gelaagde informatie aan te bieden, met 
eenvoudige, korte informatie voor iedereen, en uitgebreidere informatie voor diegenen die hier behoefte 
aan hebben. Het belang van het betrekken van goede communicatiedeskundigen werd benadrukt. Deze 
professionals kunnen voorkomen dat informatie te zeer juridisch wordt en niet meer door de betrokkenen 
wordt begrepen. Extra aandacht moet er ook zijn voor het informeren van minderjarigen. 

 
 

Implementatiestrategieën 
Strategieën 
• Een centrale biobank helpt in het transparanter zijn over het gebruik van lichaamsmateriaal; 
• Gebruik het PALGA-portal om inzicht te krijgen waar lichaamsmateriaal voor uitgegeven is; 
• Transparantie is nog in weinig ziekenhuizen goed geregeld. Werk daarom samen met andere 

ziekenhuizen om hier samen een goede weg in te vinden. 
  
Strategieën voor de organisatie 
• Geef transparantie een hogere prioriteit. 
• Betrek communicatiedeskundigen. 
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Algemeen en overig 

Algemene informatie 
De Nederlandse Vereniging voor Pathologie biedt een actielijst met actiepunten voor implementatie van 
de Code Goed Gebruik voor pathologen. Deze actielijst omvat actiepunten voor meerdere stappen in de 
‘keten’ zoals in dit document aangehouden is. 
De VSOP heeft een position paper ‘Patiëntenrechten DNA-analyse’ gepubliceerd, waarin zij een voorstel 
doen voor de rechten van patiënten met betrekking tot genetische data in zowel zorg als 
wetenschappelijk onderzoek. 

 

Implementatiestrategieën 
Naast de implementatiestrategieën die tijdens dit project voor een specifiek onderdeel genoemd zijn, hebben 
de deelnemers ook strategieën genoemd die in het algemeen de implementatie bevorderen. 
 
Strategieën 
• Start en leer al doende. Het is altijd mogelijk later bij te stellen waar nodig. 
• Communiceren is het allerbelangrijkste. 
• Zorg voor een goede bron van kennis en informatie.  
• Werk samen met andere ziekenhuizen.  
• Maak gebruik van bijvoorbeeld de kennis en vraagmogelijkheid op de ELSI Servicedesk. 
  
Strategieën voor de organisatie 
• Maak personeel vrij om de richtlijnen te implementeren. 
• Geef een duidelijke opdracht hiertoe. 
• Geef implementatie prioriteit. 
• Maak budget vrij. 

 

Gerelateerde initiatieven 
Meer informatie en advies op het gebied van ethische, juridische en maatschappelijke vraagstukken 
omtrent wetenschappelijk onderzoek kan worden verkregen via de ELSI Servicedesk. 
 
Hands 2.0, het Handbook for Adequate Natural Data Stewardship, is een toolkit om de verantwoorde 
omgang met gegevens te vergemakkelijken. Dit handboek is voornamelijk bedoeld voor data stewards 
en is ontwikkeld binnen het Data4lifesciences-programma.  
 
De Maatschappelijke Adviesraad Biobankonderzoek van BBMRI-NL biedt een nationaal platform voor de 
behoeften en belangen van patiënten en donoren die bijdragen aan biobankonderzoek. De raad kan ook 
advies bieden aan onderzoekers wanneer zij de belangen van patiënten in (biobank)onderzoek willen 
meenemen in hun projecten.  
 
  

https://pathology.nl/wp-content/uploads/PDF/kwaliteit/veldnormen/Implementatie_Code_Goed_Gebruik_versie_2_juli.pdf
https://vsop.nl/media/uploads/file/Position_paper_Patientenrechten_DNA_analyse.pdf
http://www.elsi.health-ri.nl/
http://www.elsi.health-ri.nl/
https://data4lifesciences.nl/hands2/data-stewardship/
http://www.bbmri.nl/services/ethical-legal-social-implications/patient-public-advisory-council
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Vereisten landelijk niveau 
Behalve strategieën die op ziekenhuisniveau werken om de richtlijnen en wetten voor het verantwoord 
gebruik van lichaamsmateriaal te implementeren, noemden de deelnemers aan de studie ook vaak 
veranderingen die zij nodig hebben, maar niet op ziekenhuisniveau kunnen organiseren. Deze 
strategieën staat in dit hoofdstuk vermeld. 
 
‘Vinkje’ in het EPD 
Veel ziekenhuizen hebben geen mogelijkheid een ‘vinkje’ in het EPD te zetten als een patiënt bezwaar 
heeft gemaakt of toestemming heeft gegeven voor nader gebruik. Medewerkers lopen tegen het 
probleem aan dat EPD-bouwers een dergelijke aanpassing niet willen doen als één ziekenhuis het 
vraagt. Een goede, landelijke, strategie zou daarom zijn om dit met meerdere ziekenhuizen tegelijk aan 
te vragen. Verschillende mogelijkheden: 
• Via de NVZ, bijvoorbeeld een werkgroep voor software of vergelijkbaar. 
• Via (een samenwerking tussen) overkoepelende ziekenhuisorganisaties als STZ en NFU. 
• Een brief aan de EPD-bouwers, ondertekend door ziekenhuizen. Een overkoepelende organisatie als 

STZ of NFU zou dit kunnen coördineren. 
  
Landelijke informatiecampagne nader gebruik 
Het informeren van patiënten over nader gebruik blijft lastig gezien de stressvolle situatie waarin veel 
patiënten zich bevinden. De boodschap komt dan al snel niet over. Ook al kunnen individuele 
ziekenhuizen veel doen om de informatievoorziening te verbeteren, een strategie om nader gebruik 
meer ‘algemene kennis’ te maken kan zeer behulpzaam zijn. Een ‘SIRE-campagne’ werd in zowel de 
interviews als in de workshopdiscussies genoemd. 
 
Toetsing 
De behoefte aan eenvormige richtlijnen over wanneer gebruik kan worden gemaakt van de 
uitzonderingsgrond voor de bezwaarprocedure wordt als erg behulpzaam gezien. Landelijke consensus 
is belangrijk, zodat juristen niet zelf elke keer de afweging hoeven te maken. 
 
Voorbeeldmateriaal 
Uit interviews blijkt een grote behoefte aan voorbeeldmateriaal zoals template stappenplannen, do’s en 
don’ts, bottlenecks uit andere implementatieprojecten, richtlijnen en template brochures. Deze zouden 
beschikbaar kunnen komen door (kleine) projectfinanciering door bijvoorbeeld ZonMw of doordat 
onderzoekers hun voorbeeld via de ELSI Servicedesk beschikbaar stellen aan het veld. 
 
Nationale zeggenschapsprocedure en -brochure 
Uit de workshops bleek een behoefte aan een nationale zeggenschapsprocedure en nationale brochure, 
met mogelijkheid tot ziekenhuisspecifieke invulling van bepaalde gedeelten. Dit vergroot de 
duidelijkheid voor de patiënt die meerdere ziekenhuizen bezoekt. Ondanks deze behoefte, onderkennen 
de aanwezigen dat overeenstemming tussen alle Nederlandse ziekenhuizen nog toekomstmuziek is. 
Gebruik maken van de nu al aanwezige samenwerkingsverbanden zoals NFU en STZ zijn essentieel om 
dit te bereiken. 
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Bijlage 1: programma workshops 

15 maart 2019 
 
Workshop 1 
10:00 Introductie, waaronder resultaten project 
10:40 Gastspreker: Mr. Marjolein Timmers 
 De Code Goed Gebruik en de AVG 
11:20 Discussiegroepen in groepen van max tien personen 
 -Uitzonderingsgronden om de bezwaarprocedure te mogen gebruiken 

-Onderzoek waarvoor een meer restrictieve zeggenschapsprocedure gewenst is 
12:00 Plenaire nabespreking 
12:30 Netwerklunch 
 
Workshop 2 
13:30 Gastspreker: Prof. Dr. Marjanka Schmidt 
 Toestemming aan de poort 
14:00 Gastspreker: Dr. Annegien Broeks 
 Organisatie registratie bezwaren/toestemmingen van afname tot uitgifte 
14:35 Discussiegroepen in groepen van max tien personen 
 -Registreren bezwaren/toestemmingen 

-Transparantie 
15:15 Plenair nabespreken 
15:45 Algemene nabespreking, discussie, vragen 
16:00 Einde 
 

24 februari 2020 
 

Moderator: Dr. Martin Boeckhout 
10:00 Dr. Susanne Rebers 
 Introductie 
10:15 Gastspreker: Dr. Michel Paardekooper 
 Gegevenseffectbeoordeling 
10:45 Gastspreker: Mr. Irith Kist 
 AVG-grondslagen en wetenschappelijk onderzoek 
11:15 Koffiepauze 
11:30 Plenaire discussie 
12:30 Netwerklunch 
13:30 Gastspreker: Dr. Martin Boeckhout 
 Update gedragscode COREON-Federa 
14:00 Gastspreker: Dr. Loes Markenstein 

AVG en wetenschappelijk onderzoek: de visie van de Autoriteit Persoonsgegevens 
15:00 Einde 
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16 november 2020: Toestemmingsprocedures voor het nader gebruik van 
lichaamsmateriaal en data (online bijeenkomst) 

 
Moderator: Dr. Susanne Rebers 
9:00 Dr. Susanne Rebers 
 Inleiding 
9:15 Gastspreker: Mr. Dr. Corrette Ploem 
 Juridisch kader 
9:35 Gastspreker: Dr. Peggy Manders 
 Eerste bevindingen brede toestemmingsprocedure Radboudumc 
9:55 Gastspreker: Prof. Dr. Robert Verheij 
 Bezwaar of toestemming: praktische implicaties 
10:15 Koffiepauze 
10:30 Gastspreker: Dr. Eric Vermeulen 
 Patiëntenperspectief 
10:50 Paneldiscussie 
11:30 Facultatieve breakout-sessies 
12:00 Einde 
 

19 februari 2021: Gegevensbescherming (online bijeenkomst) 
 

Moderator: Dr. Susanne Rebers 
9:00 Dr. Susanne Rebers 
 Inleiding 
9:10 Gastspreker: Prof. Dr. Eric Sijbrands 
 Pseudonimiseren en de kans op re-identificatie 
9:30 Gastspreker: Dr. Erik Flikkenschild 
 Gegevensbescherming en data delen/koppelen: Personal Health Train en FAIR Data Points 
9:50 Gastspreker: Dr. Reinder Broekstra 
 Vertrouwen van de deelnemer/patiënt in gegevensbescherming 
10:10 Koffiepauze 
10:30 Gastspreker: Dr. Wietze Pasma 
 Research Data Platform 
10:50 Paneldiscussie 
11:30 Facultatieve breakout-sessies 
12:00 Einde 
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