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Belangrijke telefoonnummers

Algemeen nummer UMCG (050) 361 61 61
U kunt hier terecht met algemene vragen over het UMCG. 
Bijvoorbeeld over de bereikbaarheid van het UMCG, 
parkeren of bezoektijden.

UMCG Biobankorganisatie 

E-mail: cohortenorganisatie@umcg.nl
U kunt hier onder andere terecht met vragen over het verzamelen 
en gebruik van medische gegevens en lichaamsmateriaal voor
wetenschappelijk onderzoek. 
Maar ook voor algemene informatie over biobanken kunt u 
contact met ons opnemen. 

Patiënteninformatie (050) 361 33 00
Voor vragen over de gang van zaken in het UMCG, over andere 
gezondheidszorginstellingen en patiëntenverenigingen kunt u 
terecht bij Patiënteninformatie. Ook kunt u hier terecht voor 
opmerkingen en klachten. 
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur.

bijdragenaanwetenschappelijkonderzoek.umcg.nl of  
bawo.umcg.nl
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Bronnen
- Brochure ‘Geen bezwaar resterend lichaamsmateriaal’; NKI, 

Federa/COREON, oktober 2013.
- Verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal ten behoeve van 

wetenschappelijk onderzoek;  
Gedragscode 2011. Federa/COREON, Den Haag
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Inleiding

U bezoekt het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) 
voor diagnostiek en/of behandeling van uw ziekte of klachten. Om 
u zo goed mogelijk te kunnen behandelen is het nodig dat er 
allerlei gegevens over u worden verzameld. Soms neemt een arts 
of verpleegkundige bij u lichaamsmateriaal af zoals bloed, urine of 
weefsel (dit laatste kan ook het geval zijn bij een operatie). Een 
gedeelte van dat lichaamsmateriaal kan overblijven na het afronden 
van alle diagnostische procedures. Dit lichaamsmateriaal kan dan 
eventueel samen met uw medische gegevens worden gebruikt 
voor wetenschappelijk onderzoek. Wanneer u niet wilt dat uw 
(medische) gegevens en/of resterend lichaamsmateriaal voor 
wetenschappelijk onderzoek gebruikt worden, kunt u dit aangeven. 
Dat kan op elk moment: voordat het lichaamsmateriaal en de 
gegevens worden verzameld, maar ook later.

In deze folder willen wij u informeren over wetenschappelijk 
onderzoek met uw resterend lichaamsmateriaal en/of medische 
gegevens. Op het einde vragen wij u, als u bezwaar hiertegen 
heeft, dit aan te geven door het formulier achterin deze folder in te 
vullen en op te sturen.
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Wat zijn medische gegevens?

Medische gegevens zijn die gegevens die in het kader van 
diagnostiek en/of behandeling worden verzameld en vastgelegd in 
een dossier. Voorbeelden van deze gegevens zijn onder andere de 
diagnose zelf, welke behandeling u krijgt, de resultaten van de 
behandeling en de gegevens van de controles na de behandeling. 
Ook kunt u denken aan fotografisch en radiologisch beeld-
materiaal, ECG’s, echobeelden of bloeduitslagen. Al deze gegevens 
worden elektronisch opgeslagen, zodanig dat uw gegevens goed 
beveiligd zijn en niet toegankelijk voor onbevoegden.

Wat is resterend lichaamsmateriaal? 

Lichaamsmateriaal kan bijvoorbeeld bloed, weefsel of urine zijn. 
Dit kan door de arts of verpleegkundige tijdens een consult of 
tijdens een operatie worden afgenomen of weggehaald. Het wordt 
onderzocht om een diagnose te stellen of te beslissen welke 
behandeling het beste voor u is. Vaak blijft na diagnostiek en 
eventuele behandeling lichaams materiaal over. Een deel daarvan 
bewaart het UMCG, om eventueel later te kunnen gebruiken in het 
kader van een (nieuwe) behandeling of erfelijkheidsonderzoek, 
volgens de daarvoor geldende richtlijnen. Het andere deel, dat niet 
meer voor de zorg bewaard hoeft te blijven, noemen we resterend 
lichaamsmateriaal.

Waarom gebruikt het UMCG medische gegevens en/of 
resterend lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek? 

Onderzoekers gebruiken medische gegevens en/of lichaams-
materiaal om meer kennis te krijgen over het ontstaan en de 
behandeling van ziekten. Vrijwel alle kennis over gezondheid en 
ziekte verkrijgen we door wetenschappelijk onderzoek. 
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Bijvoorbeeld onderzoek naar waarom medicijnen bij de ene 
persoon prima werken en bij de ander helemaal niet; onderzoek 
naar ziekten als kanker en suikerziekte; of onderzoek naar de 
invloed van leefstijl op gezondheid.

‘Nader gebruik’
Veel ontwikkelingen zijn alleen mogelijk door lichaamsmateriaal en 
medische gegevens van meerdere personen (met dezelfde ziekte) 
te onderzoeken. Daarom is het belangrijk dat het ziekenhuis 
resterend lichaamsmateriaal en medische gegevens van meerdere 
mensen mag opslaan en gebruiken voor toekomstig weten-
schappelijk onderzoek. Zo kunnen er betere voorspellingen 
worden gedaan dan wanneer het materiaal van een enkel individu 
wordt bestudeerd. Een verzameling van resterend lichaams-
materiaal en medische gegevens van meerdere personen, waarmee 
later wetenschappelijk onderzoek kan worden gedaan, noemen we 
een ‘nader gebruik’ biobank. Op het moment van verzamelen van 
het lichaamsmateriaal is nog niet bekend voor welk specifiek 
wetenschappelijk onderzoek het materiaal zal worden gebruikt. U 
kunt dus geen toestemming geven voor een specifiek onderzoek-
doel waarvoor uw resterend lichaams materiaal en/of medische 
gegevens worden gebruikt, u kunt alleen bezwaar maken tegen het 
eventuele latere gebruik voor weten schappelijk onderzoek in het 
algemeen.
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Wie mag onderzoek met uw medische gegevens en resterend 
lichaamsmateriaal doen?

Onderzoek met uw medische gegevens en resterend lichaams-
materiaal zal worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van 
of in samenwerking met in het UMCG aangestelde onderzoekers. 
Wanneer onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met 
andere (buitenlandse) kennisinstellingen of bedrijven worden er 
schriftelijke afspraken gemaakt over het verstrekken van resterend 
lichaamsmateriaal en medische gegevens aan deze instellingen of 
bedrijven, zodat deze voor hen niet herleidbaar zijn tot u als 
persoon. Wanneer gegevens in een enkel geval buiten de EU 
worden gedeeld, dan neemt het UMCG passende maatregelen om 
uw gegevens goed te beschermen.

Welke regels zijn er voor wetenschappelijk onderzoek met 
resterend lichaamsmateriaal?

Het UMCG houdt zich aan de wetgeving, zoals de WGBO (Wet op 
de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de AVG 
(Algemene Verordening Gegevensbescherming), en aan de regels 
van de ‘Code Goed Gebruik’ (Gedragscode 2011; Federa/COREON). 
Dit zijn afspraken tussen artsen, onderzoekers en patiënten-
verenigingen die zijn gebaseerd op bestaande wetgeving. De 
belangrijkste regels zijn:
• Het onderzoek moet nuttig zijn.
• Er worden niet meer gegevens verstrekt aan de onderzoeker 

dan noodzakelijk is voor de vraagstelling.
• Uw privacy moet voldoende beschermd worden. 
• Een onafhankelijke (ethische) commissie moet het onderzoek 

hebben goedgekeurd.
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Uw privacy: de vertrouwelijkheid van uw gegevens

Al uw medische gegevens en lichaamsmateriaal vallen onder het 
medisch beroepsgeheim. Uw persoonlijke gegevens, zoals uw 
naam, adres en andere gegevens die naar u als persoon kunnen 
worden herleid, blijven bewaard in ons ziekenhuis met 
inachtneming van de hiervoor geldende wettelijke regels en zullen 
niet worden verstrekt aan anderen. De (medische) gegevens en het 
resterend lichaamsmateriaal worden anoniem of gecodeerd aan 
onderzoekers verstrekt zodat degene die het onderzoek uitvoert 
of de instelling of het bedrijf waarmee wordt samengewerkt geen 
beschikking krijgt over uw (identificeerbare) gegevens, en de 
gegevens of materialen niet kan herleiden tot uw persoon. De 
resultaten van het onderzoek zullen worden gepubliceerd, 
bijvoorbeeld in wetenschappelijke tijdschriften. Uw persoonlijke 
gegevens zullen in publicaties niet terug te vinden zijn.
 Meer informatie over uw privacyrechten kunt u vinden in het 
UMCG Privacy statement (ga naar umcg.nl en klik helemaal 
rechtsonder op Privacy statement).
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Goedkeuring voor gebruik van resterend lichaamsmateriaal?

Een  ‘nader gebruik’ biobank wordt opgezet met toestemming van 
de Raad van Bestuur van het UMCG. Hiervoor is een positief 
advies nodig van de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METc) 
van het UMCG. Wanneer medische gegevens of resterend 
lichaams materiaal worden gebruikt voor wetenschappelijk 
onderzoek gaat daar ook een beoordeling aan vooraf. Een 
toestingscommissie beoordeelt of het gebruik van resterend 
lichaamsmateriaal, zoals opgeslagen in een biobank, en/of het 
gebruik van medische gegevens in een dossier in overeenstemming 
is met uw zeggen schapsrechten en privacybescherming.

Wordt u op de hoogte gehouden van uitkomsten van het 
wetenschappelijk onderzoek? 

U krijgt geen specifieke informatie over de onderzoeken waarvoor 
uw lichaamsmateriaal en uw (medische) gegevens worden 
gebruikt. Wel kunt u zoals altijd, indien u dat wenst, door uw 
behandelend arts worden geïnformeerd over nieuwe vormen van 
behandeling die voor uw persoonlijke situatie van belang kunnen 
zijn.

Eigendom en samenwerking met bedrijven

Met het verzamelen en opslaan van lichaamsmateriaal en 
medische gegevens heeft het UMCG geen commercieel doel. Wel 
kan een UMCG onderzoeker met bedrijven of andere instellingen 
samenwerken. Dit kan gebeuren als een bedrijf of instelling 
bijvoorbeeld nieuwe diagnostische tests of behandelingen 
ontwikkelt of omdat het over specifieke kennis en/of apparatuur 
beschikt. 
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Hoe maak ik bezwaar tegen het gebruik van mijn 
lichaamsmateriaal? 

Wilt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw medische 
gegevens en/of resterend lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk 
onderzoek, dan kunt u het bezwaarformulier achterin deze folder 
invullen en opsturen. Uw bezwaar wordt centraal geregistreerd in 
uw dossier. U mag ook later alsnog bezwaar maken door het 
ingevulde formulier op te sturen. U hoeft niet te vermelden 
waarom u bezwaar maakt.

Wat zijn de gevolgen van wel of niet bezwaar maken?
Als u bezwaar maakt, zal het ziekenhuis uw resterend lichaams-
materiaal en/of medische gegevens niet gebruiken voor 
wetenschappelijk onderzoek. U krijgt precies dezelfde zorg van uw 
arts, of u nu wel of geen bezwaar maakt. Als u bezwaar maakt, 
bewaart het UMCG wel uw lichaamsmateriaal, om eventueel 
diagnostisch onderzoek ten behoeve van uzelf te kunnen doen als 
u met nieuwe klachten naar het ziekenhuis komt. Het UMCG is 
hiertoe wettelijk verplicht.

Wilsonbekwame en minderjarige patiënten
Misschien leest u deze folder als begeleider of vertegenwoordiger 
van een patiënt. Bijvoorbeeld omdat u de ouder bent van een kind 
jonger dan 16 jaar, de mentor bent van een verstandelijk beperkte 
patiënt of een patiënt vertegenwoordigt die in coma ligt. Aan deze 
groep patiënten, die (tijdelijk) niet voor zichzelf kunnen beslissen, 
biedt de wet extra bescherming. Als u ouder/voogd bent van een 
minderjarige of wettelijk vertegenwoordiger van een wils-
onbekwaam persoon, kunt u bezwaar maken namens deze 
persoon. Minderjarigen tussen de 12 en 16 jaar oud kunnen zelf ook 
bezwaar maken.
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Ander onderzoek met lichaamsmateriaal 

Naast de hier genoemde ‘nader gebruik’ biobanken, hebben we in 
het UMCG ook biobanken met extra afgenomen lichaamsmateriaal 
en daaraan gekoppelde gegevens van patiënten of (gezonde) 
vrijwilligers. Hiervoor is wel een specifiek onderzoeksdoel  
bekend. Aan de deelnemers wordt door de arts of verpleeg- 
kundige altijd gevraagd een toestemmingsverklaring te  
tekenen. Voor meer informatie zie  
www.bijdragenaanwetenschappelijkonderzoek.umcg.nl of  
www.bawo.umcg.nl

Heeft u vragen? 

Heeft u nog vragen na het lezen van deze brochure? Uw arts of een 
medewerker van het team Patiënteninformatie helpt u graag 
verder.

Universitair Medisch Centrum Groningen
Patiënteninformatie en Klachtenbehandeling
Huispostcode BB11 
Postbus 30.001
9700 RB Groningen
Telefoon: (050) 361 33 00, bereikbaar op werkdagen tussen 
9.00 – 17.00 uur.

Bij vragen of klachten over de verwerking van uw persoons-
gegevens raden we u aan om contact op te nemen met de 
Functionaris voor de Gegevensbescherming van het UMCG 
(telefoon: 050-361 61 61; email: privacy@umcg.nl)
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Bezwaarformulier gebruik van resterend lichaamsmateriaal 
en/of medische gegevens

Gegevens patiënt

Naam en voorletters:

Geboortedatum:

Geslacht:  man / vrouw

Patiëntnummer:

 Ik heb de brochure ‘Gebruik van medische gegevens en/of 
resterend lichaamsmateriaal’ gelezen.

 Ik heb bezwaar tegen het gebruik van mijn resterend 
lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek. 

 Ik heb bezwaar tegen het gebruik van mijn medische gegevens 
voor wetenschappelijk onderzoek.

 Ik heb bezwaar tegen het gebruik van mijn resterend 
lichaamsmateriaal en medische gegevens voor 
wetenschappelijk onderzoek.

Belangrijk:
Heeft u geen bezwaar tegen het gebruik van uw resterend 
lichaams materiaal en/of medische gegevens voor wetenschappelijk 
onderzoek? Dan hoeft u dit formulier niet in te vullen.

z.o.z.

"
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Vult u dit formulier in namens een patiënt die daartoe zelf niet in 
staat is? Geef dan aan wat uw relatie is tot deze patiënt 
(bijvoorbeeld ouder, partner, mentor/curator of wettelijke 
vertegenwoordiger):

Ondertekening

Plaats: 

Datum:

Handtekening patiënt:

Of handtekening wettelijke vertegenwoordiger:
 ouder
 partner
 mentor/curator
 anders namelijk: 

U kunt dit formulier opsturen (postzegel niet nodig) naar:

Universitair Medisch Centrum Groningen
Patiënteninformatie en Klachtenbehandeling
Huispostcode B11
Antwoordnummer 299
9700 VB Groningen

 
Vergeet uw handtekening niet!
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