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SUPPLEMENT1 

Uitgangspunten inzake opslag en gebruik van (tumor) weefsel ten behoeve van aan 

kanker gerelateerde diagnostiek, behandeling en wetenschappelijk onderzoek 

[Guidelines on storage and use of (tumour)tissue for cancer related diagnostics, 

treatment and scientific research.] 

 

Corrette (M.)C. Ploem, Jean Philippe de Jong, Dick L. Willems, Sabine C. Linn, Marc J. 

van de Vijver, Valesca .P. Retèl, Sjef (J.)K.M. Gevers, Wim. H. van Harten 

 
 

I. Inleiding  

 

Opslag/ gebruik van (tumor)weefsel voor patiëntenzorg1 

Binnen ziekenhuizen wordt in het kader van diagnostiek bij patiënten met kanker 

(tumor)weefsel afgenomen (biopt) of verwijderd om dit vervolgens nader te analyseren. 

Dit weefsel wordt bijvoorbeeld in de vorm van een paraffineblokje of als coupe 

opgeslagen. Soms wordt het ook zonder bewerking ingevroren voor later gebruik. Het 

afgenomen (tumor)weefsel is uniek in die zin dat het niet vervangbaar is door ander 

(later afgenomen) weefsel. 

Naast ‘traditionele’ methoden worden nieuwe diagnostische methoden 

ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld ‘microarray tests’. In lijn der verwachting ligt dat 

uitvoering van dit soort tests ook vele jaren na de initiële behandeling nog van belang 

                                                 
 
1 The development of these guidelines was requested by the Netherlands Cancer Institute (NKI) in 2007. H. 

van Boven, M. Schmidt, F. van Leeuwen, E. Vermeulen, S. Verhoef, L. van ’t Veer, E. Vos, A. Vos, M. Pernet 

also contributed to their development. The guidelines formed the basis for a scientific publication: (Ploem et 

al. 2010). 
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kan zijn voor de gezondheid van de patiënt of diens eerste- en tweedegraads 

familieleden (bij de familieleden mogelijk ter voorkoming van ziekte). 

Tegen deze achtergrond dient de huidige bewaarpraktijk binnen ziekenhuizen 

opnieuw te worden bezien, in die zin dat weefsel van een patiënt dat voor de uitvoering 

van dergelijke tests noodzakelijk is langdurig voor behandel- en preventieve 

mogelijkheden bewaard blijft.  

 

Gebruik van (tumor)weefsel voor wetenschappelijk onderzoek  

Van in het kader van diagnose of behandeling afgenomen (tumor)materiaal blijft in 

principe weefsel over. Dit weefsel – ook wel ‘restweefsel’ genoemd – kan voor andere 

doeleinden zoals wetenschappelijk onderzoek, onderwijs of kwaliteitscontrole worden 

benut.  

Met gebruik van restweefsel voor wetenschappelijk onderzoek dienen 

patiënten impliciet of expliciet in te stemmen. De exacte vormgeving van hun ‘consent’ 

hangt samen met de wijze waarop het (tumor)weefsel (anoniem, gecodeerd, direct 

herleidbaar) voor onderzoek beschikbaar komt.1 

Voor wetenschappelijk onderzoek wordt niet alleen restweefsel, maar ook extra 

afgenomen weefsel gebruikt. Men denke daarbij bijvoorbeeld aan de situatie waarin bij 

een patiënt die een kankerbehandeling ondergaat (of heeft ondergaan) specifiek ten 

behoeve van wetenschappelijk onderzoek extra biopten worden afgenomen. Gebruik 

van extra afgenomen weefsel valt (tezamen met de uitvoering van de andere onderdelen 

van een onderzoeksprotocol) onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met 

mensen (WMO), en hiervoor geldt uit hoofde van die wet expliciete (schriftelijke) 

informed consent. 

Voor alle duidelijkheid zij opgemerkt dat, mocht er bij de ontwikkeling van 

nieuwe, voor de patiënt of diens naasten van belang zijnde analysetechnieken 

                                                 
 
1 In de onderzoekspraktijk maakt men vaak gebruik van gecodeerd weefsel. In de toepasselijke wetgeving  

(Wet inzake geneeskundige behandelingsovereenkomst) is echter alleen het gebruik van anoniem weefsel 

voor wetenschappelijk onderzoek geregeld (hiervoor geldt een ‘geen-bezwaarregeling’; zie art. 7:467 BW). De 

spelregels inzake gebruik van gecodeerd en directe herleidbaar materiaal zijn wel in zelfregulering 

neergelegd; zie de door de FMWV uitgebrachte Code of Conduct 'Proper Secondary use of Human Tissue' 

(Federation of Biomedical Scientific Societies 2001). 
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uitsluitend ‘restweefsel’ of speciaal voor wetenschappelijk onderzoek afgenomen 

weefsel beschikbaar zijn, daarop (door de patiënt of diens naasten) alleen een beroep 

kan worden gedaan indien desbetreffend weefsel in direct herleidbare vorm is 

opgeslagen. Weefsel dat in anonieme of gecodeerde vorm is opgeslagen is in principe – 

vanwege de inmiddels getroffen technische en organisatorische maatregelen bij 

terbeschikkingstelling van het materiaal – niet meer traceerbaar voor patiëntenzorg.  

 

Juridisch-ethisch kader bij opslag en gebruik van lichaamsmateriaal  

Dit document biedt juridisch-ethische uitgangspunten voor het reguleren van opslag en 

gebruik van lichaamsmateriaal, waarbij zowel de verantwoordelijkheden van instelling 

en hulpverlener als de rechten van patiënten en hun naasten aan bod komen. Er is 

bewust gekozen voor principes met een algemeen karakter opdat (andere) instellingen 

die met opslag en gebruik van weefsel te maken hebben ze kunnen omzetten in (lokale) 

richtlijnen of reglementen, toegesneden op en rekening houdend met de dagelijkse 

praktijk en omstandigheden binnen die instellingen. Het verdient aanbeveling dat men 

dergelijke instellingsrichtlijnen ter toetsing voorlegt aan een medisch-ethische 

commissie; die kan ook geraadpleegd worden als bij de toepassing sprake is van 

knelpunten of conflicten. 

 

 

II. Achtergrond en globale inhoud uitgangspunten 

 

De laatste jaren is de aandacht voor de ethische en juridische aspecten van opslag en 

gebruik van lichaamsmateriaal sterk gegroeid. Als gevolg daarvan zijn er steeds meer 

documenten gepubliceerd die aanbevelingen op dit terrein bevatten, met name waar 

het gaat om opslag voor researchdoeleinden. Daarbij komen de meest uiteenlopende 

onderwerpen aan de orde zoals beveiliging en andere privacyaspecten; de positie van 

minderjarigen en wilsonbekwamen; de vraag of bij opslag en gebruik sprake mag zijn 

van winstoogmerk en zo ja, hoe moet worden aangekeken tegen ‘benefit sharing’; de bij 

bewaring in acht te nemen veiligheids- en kwaliteitseisen; verstrekking van materiaal 

aan het buitenland; beheerstructuur van de ‘bank’ waarin het materiaal is opgeslagen; 

klachtrecht enz. 
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De hieronder weergegeven uitgangspunten beperken zich zo veel mogelijk tot 

de specifieke vragen die kunnen rijzen rond (tumor)weefsel. Voor de vele andere 

kwesties die spelen bij opslag en bewaring van lichaamsmateriaal zij verwezen naar die 

algemene documenten. Voor Nederland is in dit verband met name van belang de Code 

of Conduct ‘Proper Secondary use of Human Tissue’ (Federation of Biomedical 

Scientific Societies 2001). 

Hoewel specifieke wetgeving met betrekking tot zeggenschap van 

lichaamsmateriaal vooralsnog ontbreekt (een wetsvoorstel ‘zeggenschap 

lichaamsmateriaal’ is in voorbereiding), is er wel andere wetgeving die bij opslag en 

gebruik van lichaamsmateriaal van betekenis is, zoals de wettelijke regeling van de 

geneeskundige behandelingsovereenkomst in het Burgerlijk Wetboek (WGBO), de Wet 

medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO), de Wet veiligheid en 

kwaliteit lichaamsmateriaal (WVKL) en de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). 

In internationaal verband zijn met name op het terrein van wetenschappelijk 

onderzoek relevante richtlijnen en aanbevelingen tot stand gekomen, waaronder: 

Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine concerning 

Biomedical Research (Council of Europe 2005); Recommendation on research on 

biological materials of human origin (Council of Europe Committee of Ministers 2006); 

International Declaration on Human Genetic Data (UNESCO 2003). 

Bij de opstelling van onderstaande uitgangspunten zijn deze documenten in 

aanmerking genomen. Ook is gebruik gemaakt van de sterk toenemende ethische 

literatuur over opslag van lichaamsmateriaal en de verantwoordelijkheden van 

onderzoekers in dat verband (Bauer et al. 2004, Bookman et al. 2006, Council of Europe 

2005, Council of Europe Committee of Ministers 2006, Federation of Biomedical 

Scientific Societies 2001, Hakimian and Korn 2004, Knoppers et al. 2006, Partridge and 

Winer 2002, Pullman and Hodgkinson 2006, Ravitsky and Wilfond 2006, Richardson 

and Belsky 2004, UNESCO 2003). 

In genoemde juridische bronnen en ethische literatuur komt een aantal 

principes tot uitdrukking die aan de hierna volgende uitgangspunten ten grondslag 

liggen en daarin doorwerken. Het gaat in het bijzonder om de volgende vier premissen: 

1. De hulpverlener dient het medisch belang van zijn patiënten te behartigen; dat 

is ook wat een patiënt in het algemeen van een hulpverlener mag verwachten. 
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In het licht van de toenemende mogelijkheden van diagnostiek op 

(tumor)materiaal kan bescherming van dit belang betekenen dat nadere analyse 

van (opgeslagen) weefsel plaatsvindt.  

2. De patiënt heeft een belangrijke stem in bewaring en gebruik van zijn 

(tumor)weefsel voor medische doelen. Dat geldt uiteraard ook voor het afstaan 

van weefsel voor wetenschappelijk onderzoek. 

3. Als de doelen patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek conflicteren, gaat 

het medisch belang van de patiënt boven het belang van wetenschappelijk 

onderzoek. Dit geldt ook indien er bij schaarste van opgeslagen weefsel keuzen 

moeten worden gemaakt ten aanzien van de bestemming van het materiaal. 

4. Ook het belang van naasten verdient (een zekere) bescherming, al zullen 

hulpverleners jegens hen doorgaans minder vergaande verplichtingen hebben 

dan jegens hun patiënten.1 

Extra eisen stellen aan bewaring van weefsel betekent al snel extra inspanningen/kosten 

voor de betrokken instellingen en beroepsbeoefenaren. Bij de wijze waarop aan 

onderhavige uitgangspunten vorm wordt gegeven op instellingsniveau zal die extra last 

uiteraard een rol spelen. De onderliggende gedachte is dat men doet wat redelijkerwijs 

mogelijk is om het gerechtvaardigd belang van de patiënt, respectievelijk diens naasten, 

te dienen. Zijn de daarmee gemoeide inspanningen prohibitief, dan zal in overleg met 

financiers ruimte moeten worden gezocht. 

De indeling van de uitgangspunten is als volgt:  

1. Begrippen/definities 

2. Opslag/gebruik van lichaamsmateriaal voor patiëntenzorg 

3. Gebruik van lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek 

In de toelichting wordt voor zover nodig nader ingegaan op achtergrond en motivering 

van het betreffende uitgangspunt. 

 

 

                                                 
 
1 De hulpverlener heeft immers primair rekening te houden met (de belangen van) de patiënt met wie hij een 

behandelingsovereenkomst heeft of waarbij hij als hoofdverantwoordelijk voor de uitvoering van de 

behandeling is betrokken. 
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III. Uitganspunten 

 

1.  Begrippen/definities 

1.1 Patiënt: degene bij wie het (tumor)weefsel is afgenomen.   

1.2 Naasten: bloedverwanten van de patiënt tot en met de 2e graad (ouders, broers, 

zussen, kinderen en kleinkinderen) 

1.3 Instelling: de behandel- of onderzoeksinstelling waar weefsel wordt afgenomen 

en/of wordt beheerd. 

1.4 Behandelaar: de arts (doorgaans internist-oncoloog) met wie de patiënt de 

overeenkomst tot behandeling van zijn ziekte heeft gesloten dan wel degene 

die namens de instelling hoofdverantwoordelijk is voor zijn behandeling.  

1.5 Wetenschappelijk onderzoeker: degene die binnen de instelling 

hoofdverantwoordelijk is voor de uitvoering van het desbetreffende 

onderzoek(sprotocol). 

1.6 Weefsel/lichaamsmateriaal: een biopt of blokje (tumor)weefsel afkomstig van 

de patiënt en geschikt om gebruikt te worden voor latere diagnostiek.  

1.7 Restweefsel: stuk(je) overgebleven weefsel dat niet meer nodig is voor actuele 

en toekomstige patiëntenzorg en bijgevolg beschikbaar is voor andere doelen 

(zoals wetenschappelijk onderzoek).  

1.8 Extra afgenomen weefsel: (tumor)weefsel of biopten die in het kader van een 

klinisch onderzoeksprotocol (uitsluitend) ten behoeve van medisch-

wetenschappelijk onderzoek worden afgenomen.   

1.9 Direct herleidbaar weefsel: weefsel dat zodanig (identificerend) is opgeslagen 

dat het rechtstreeks kan worden herleid tot de betrokken patiënt (bijv. aan de 

hand van naam of initialen en geboortedatum van de betrokkene). 

1.10 Indirect herleidbaar weefsel: weefsel dat zodanig (gecodeerd) is opgeslagen dat 

het alleen via gebruikmaking van een sleutel (bij voorkeur in beheer van een 

onafhankelijke derde) kan worden herleid tot de betrokken patiënt.   

1.11 Anoniem weefsel: weefsel dat zodanig (anoniem) is opgeslagen dat de 

mogelijkheid ontbreekt om het materiaal op een later moment weer aan de 

betrokken patiënt te koppelen. 
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1.12 Weefselbank: verzameling van (in bijvoorbeeld paraffine of coupes opgeslagen 

of diepgevroren) weefsels van een groep patiënten.          

1.13 Beheerder van de weefselbank: de afdeling of groep van professionals die 

verantwoordelijk is voor onder meer bewaring en terbeschikkingstelling van 

opgeslagen weefsel (bij opslag van tijdens de behandeling afgenomen weefsel: 

de afdeling pathologie; bij ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek 

afgenomen of gebruikt weefsel: de hoofdonderzoeker of sponsor).    

 

2.  Opslag/gebruik van lichaamsmateriaal voor patiëntenzorg 

2.1  De instelling ziet er op toe dat voldoende weefsel wordt bewaard voor (latere) 

diagnostiek, dat dit zorgvuldig gebeurt en dat patiënten hierover adequaat 

worden geïnformeerd.  

Toelichting: Het in het kader van behandeling en diagnose afgenomen (tumor)weefsel 

dient in voldoende mate voor huidige/toekomstige diagnostiek en onderzoek bewaard 

te worden. Dit laatste impliceert dat a priori voldoende weefsel bij de patiënt wordt 

afgenomen. Indien het weefsel voorafgaand aan invoering van op deze uitgangspunten 

gebaseerde richtlijnen beschikbaar is gekomen en met deze bewaarpraktijk nog geen 

rekening kon worden gehouden, dient zo nodig (en voor zover mogelijk) alsnog 

(tumor)weefsel voor toekomstige diagnostiek bewaard te worden.  

 

2.2  De instelling zorgt ervoor dat weefsel wordt bewaard zolang het (huidig of 

toekomstig) diagnostisch belang van de patiënt dat vordert, onverlet het recht 

van de patiënt om vernietiging of overdracht van zijn materiaal te verzoeken.  

Toelichting: Uitgangspunt bij het vaststellen van de bewaartijd van het weefsel ten 

behoeve van patiëntenzorg is ‘de zorg van een goed hulpverlener’ (deze vormt in de 

WGBO ook het uitgangspunt voor het bewaren van medische gegevens). Het is van 

belang dat die bewaartermijn zodanig ruim is dat behalve aan het belang van de patiënt 

zelf na diens overlijden ook tegemoet kan worden gekomen aan de belangen van zijn 

naasten (men denke aan (vroege) opsporing van familiaire/erfelijke tumoren of 
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ziekten).1 De patiënt behoudt – naar analogie van diens vernietigingrecht met 

betrekking tot zijn medische gegevens (zie art. 7: 455, eerste lid BW) – gedurende die 

bewaarperiode het recht het (primair in zijn belang bewaarde) weefsel te laten 

vernietigen (zie verder uitgangspunt 2.9). Indien zijn gezondheidsbelang dat vordert, 

kan een patiënt verzoeken zijn weefsel over te dragen naar een andere instelling (zie 

ook 2.10). Ten slotte kan een patiënt zijn materiaal ter beschikking stellen (doneren) 

voor wetenschappelijk onderzoek. Zie voor de positie van nabestaanden uitgangspunt 

2.12.  

 

2.3  Na het verstrijken van de bewaartermijn wordt weefsel dat nog over is 

vernietigd, tenzij het diagnostisch belang van naasten dan wel het algemeen 

belang van de wetenschap zich daartegen verzet.  

Toelichting: In principe volgt na het aflopen van de bewaartermijn vernietiging van het 

weefsel. Niettemin zal enige tijd voor het aflopen van de bewaartermijn moeten worden 

bezien in hoeverre belangen van naasten dan wel de wetenschap zich tegen 

vernietiging verzetten. In dat laatste geval dient het weefsel wederom op zorgvuldige 

wijze voor een nader te bepalen doel en termijn te worden bewaard. Een voorgenomen 

besluit van de instelling om (bepaald) weefsel langer te bewaren in het belang van 

wetenschappelijk onderzoek dient ter toetsing aan de binnen de instelling 

functionerende medisch-ethische toetsingscommissie (METC) te worden voorgelegd. 

De METC gaat onder meer na of de doelstelling van bewaring helder is, de wijze 

waarop het weefsel wordt bewaard verantwoord is (kwaliteitseisen, 

privacybescherming e.d.) en de rechten van de betrokken patiënten zich daartegen niet 

verzetten.  

 

2.4  Na beëindiging van de behandelrelatie draagt de instelling waar het weefsel 

wordt bewaard ervoor zorg dat het materiaal desgevraagd (en met instemming 

                                                 
 
1 De Gezondheidsraad heeft gepleit voor opslag van gegevens voor tenminste een periode van 30 jaar 

(Gezondheidsraad 2004), maar een langere bewaartermijn van gegevens (en lichaamsmateriaal), bijv. 100 jaar 

of langer, lijkt – gelet op de huidige stand van behandeling en (preventief) onderzoek – van belang voor (in 

ieder geval) patiënten met een ziekte waarvoor mogelijk een erfelijke aanleg bestaat (zoals kanker).  
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van de patiënt) ter beschikking wordt gesteld aan nieuwe, mogelijk in een 

andere instelling werkzame behandelaars van de patiënt (of van diens naasten).  

Toelichting: Het is goed voorstelbaar dat op het moment dat een patiënt (of diens 

naasten) belang heeft (hebben) bij verdere analyse van afgenomen (tumor)weefsel (bijv. 

voor het kiezen van een adequate preventieve strategie, ter voorkoming van een 

recidief/metastasen) de behandelingsovereenkomst met de oorspronkelijke 

instelling/behandelaar is beëindigd. In die situatie zouden nieuwe behandelaars of 

andere, bij de zorg voor de patiënt (of diens naasten) betrokken hulpverleners over (een 

deel van) het bewaarde weefsel moeten kunnen beschikken voor zover dat voor 

diagnostische doeleinden noodzakelijk is en de patiënt hierom verzoekt respectievelijk 

hiermee instemt. De kring van gebruikers van opgeslagen materiaal is dus potentieel 

ruim en strekt zich uit over de grenzen van de instelling.  

 

2.5  De instelling stelt een protocol en/of reglement op waarin alle relevante 

aspecten rond opslag en bewaring van weefsel worden geregeld. 

Toelichting: Ter ondersteuning van een goede en transparante bewaarpraktijk stelt de 

instelling een ‘bewaarprotocol’ op waarin alle relevante aspecten rond het bewaren van 

het weefsel worden geregeld, waaronder de wijze van opslag (zoals bij voorkeur fysiek 

gescheiden opslag van voor diagnostiek bestemd weefsel en ‘restweefsel’), de bewaartijd, 

de te volgen procedure wanneer er vanuit het wetenschappelijk onderzoek een beroep 

op het weefsel wordt gedaan, de maatregelen die nodig zijn om een verantwoorde 

bewaring te waarborgen, de wijze waarop met verzoeken van patiënten (of hun 

naasten) met betrekking tot hun weefsel (zie met name uitgangspunten 2.7 tot en met 

2.12) wordt omgegaan, etc. 

 

2.6  De behandelaar houdt de patiënt – voor zover dit voortvloeit uit ‘de zorg van 

een goed hulpverlener’ – op de hoogte van nieuwe mogelijkheden om diens 

weefsel te onderzoeken voor zover deze voor de patiënt van klinisch belang 

kunnen worden geacht, tenzij dit in redelijkheid niet mogelijk is of indien de 

patiënt heeft aangegeven daarover niet te willen worden geïnformeerd.  

Toelichting: De behandelaar zorgt ervoor dat de bij hem in behandeling zijnde 

patiënten van wie weefsel conform deze richtlijn beschikbaar is, op de hoogte worden 
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gesteld van nieuwe, klinisch relevante testen. Op instellings- of landelijk niveau 

kunnen richtlijnen of standaarden worden ontwikkeld die nadere invulling geven aan 

het goed hulpverlenerschap op dit punt. Het ligt in de rede daarbij bij voorkeur ook 

patiëntenvertegenwoordigers te betrekken.    

Overigens kan zich de situatie voordoen waarin het informeren van de patiënt in 

redelijkheid niet mogelijk is (de desbetreffende patiënt is verhuisd of het is onkies de 

betrokken patiënt vanwege diens gezondheidstoestand opnieuw met zijn ziekte te 

confronteren) of waarin de patiënt zelf heeft aangegeven van zulke informatie geen 

kennis te willen nemen. 

 

2.7  Voor zover een nieuwe test deel uitmaakt van de professionele standaard, 

behoort deze de te worden uitgevoerd als de patiënt daarom verzoekt.  

Toelichting: De behandelaar komt tegemoet aan een verzoek van een patiënt een 

bepaalde test bij hem uit te voeren indien deze tot de geldende medische standaard van 

zorg kan worden gerekend (dit impliceert dat deze test het experimentele traject heeft 

doorlopen). Is dat het geval, dan zal de uitvoering ervan overigens naar men mag 

aannemen als geaccepteerde medisch-specialistische zorg verzekerd zijn uit hoofde van 

de Zorgverzekeringswet.  

Ook als een test nog niet tot de geldende medische standaard kan worden gerekend, 

kunnen behandelaars van mening zijn dat uitvoering aangewezen is. Mocht over het 

nut van de uitvoering van een diagnostische test tussen patiënt en behandelaar verschil 

van inzicht bestaan en weigert de behandelaar de test uit te voeren, dan kan de patiënt 

verzoeken het tumormateriaal over te dragen aan een andere instelling waar men wel 

bereid is de test uit te voeren (zie 2.10). 

 

2.8  Over de opslag en langdurige bewaring van weefsel voor toekomstige 

therapeutische doeleinden, over zijn rechten, en over de positie van zijn 

naasten wordt de patiënt expliciet geïnformeerd. 

Toelichting: Cruciaal voor een zorgvuldige omgang met binnen de instelling 

behandelde patiënten is adequate informatieverstrekking over de in deze 

uitgangspunten beschreven bewaringspraktijk (zie ook het in uitgangspunt 2.5 
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genoemde bewaarprotocol of reglement), zijn daaraan gekoppelde rechten, en de positie 

van zijn directe naasten. Van belang is dat betrokkenen niet alleen van hun rechten 

zoals in deze paragraaf omschreven op de hoogte worden gesteld, maar ook dat zij in 

algemene zin worden geïnformeerd over opslag en gebruik van ‘restmateriaal’ voor 

wetenschappelijk onderzoek. 

Zoals aangegeven in uitgangspunt 2.1 is het primair de instelling die voor een dergelijke 

informatieverstrekking verantwoordelijk is (men denke aan een aparte folder/ 

internetpagina over opslag en gebruik van tumorweefsel).   

 

2.9  De patiënt kan verzoeken zijn weefsel te vernietigen1 dan wel aan de 

wetenschap ter beschikking te stellen. 

Toelichting: Langdurige bewaring van onbewerkt weesfel dient primair het 

gezondheidsbelang van betrokken patiënten (en zijn naasten). Het is evenwel niet 

ondenkbaar dat een patiënt aan (langdurige) bewaring van zijn materiaal geen behoefte 

(meer) heeft. Hij kan dan ofwel om vernietiging van het weefsel verzoeken, ofwel zijn 

weefsel ter beschikking stellen (doneren) aan de wetenschap (zie ook uitgangspunt 2.2 

en de toelichting daarop). 

 

2.10  Op verzoek van de patiënt wordt het weefsel overgedragen aan een andere 

instelling. 

Toelichting: Een verzoek tot overdracht van weefsel kan aan de orde zijn indien de 

patiënt inmiddels elders onder behandeling is, ten behoeve van een naaste die elders 

onder behandeling is, of wanneer de behandelaar aangeeft de test waarom de patiënt 

vraagt niet te willen of kunnen uitvoeren (zie ook 2.7).  

 

                                                 
 
1 Het in art. 7: 455, lid 1 BW neergelegde ‘vernietigingsrecht’ van patiënten is overigens niet absoluut: op een 

dergelijk verzoek hoeft niet te worden ingegaan indien redelijkerwijs aannemelijk is dat verdere bewaring van 

medische gegevens van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt, zoals een naaste van de patiënt 

die (mogelijk) een erfelijke ziekte heeft. In de rede ligt dat bij een verzoek tot vernietiging van weefsel door 

een patiënt door de hulpverlener eveneens wordt bezien in hoeverre een aanmerkelijk belang van 

nabestaanden zich daartegen verzet.  
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2.11  Naasten kunnen ter behartiging van hun eigen diagnostisch belang vragen om 

overdracht van (een deel van) het materiaal mits de patiënt daarmee instemt.  

Toelichting: Opslag (na overdracht) van tumorweefsel binnen een andere instelling 

en/of diagnostisch gebruik van weefsel van de patiënt door diens naasten vereist 

expliciete (schriftelijke of mondelinge) toestemming van die patiënt. 

 

2.12  Na overlijden van de patiënt kunnen naasten de instelling waar het materiaal 

wordt bewaard verzoeken om overdracht van (een deel van) het overgebleven 

tumormateriaal van de overledene aan hun behandelaar voor zover dat in het 

kader van hun eigen behandeling nodig is.   

Toelichting: Nabestaanden kunnen, voor zover nodig voor diagnostiek bij henzelf, 

vragen om de beschikbaarstelling van het materiaal aan hun behandelaar.  

 

3.  Gebruik van lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek  

3.1  De instelling ziet erop toe dat voor de uitvoering van wetenschappelijk 

onderzoek uitsluitend ‘restweefsel’ of speciaal ten behoeve van 

wetenschappelijk onderzoek afgenomen extra weefsel wordt gebruikt. 

Toelichting: Conform uitgangspunt 2.1 mag gebruik van (tumor)weefsel voor 

wetenschappelijk onderzoek niet ten koste gaan van gebruik in het belang van de 

patiënt zelf; hieruit volgt dat voor de uitvoering van een studie alleen restweefsel (zie 

1.7) of extra afgenomen weefsel (zie 1.8) mag worden gebruikt.  

Mocht er vanwege schaarste van het afgenomen (tumor)materiaal geen ‘restweefsel’ 

beschikbaar zijn, dan mag de wetenschap – tenzij de patiënt overleden is en er geen 

naaste familieleden zijn voor wie bewaring van belang kan zijn – op het voor 

patiëntenzorg gereserveerde (en bewaarde) weefsel geen beroep doen. Wanneer binnen 

de instelling geen gescheiden opslag plaatsvindt van voor patiëntenzorg bestemd 

weefsel en voor andere doelen beschikbaar ‘restweefsel’ (dit is overigens wel aan te 

bevelen) dient op de een of andere wijze te zijn gewaarborgd dat steeds voldoende 

tumorweefsel van een patiënt voor diens behandeling bewaard blijft.  

 

3.2  Wanneer een onderzoeker direct herleidbaar of gecodeerd tumorweefsel 

analyseert, en er sprake is van een individuele bevinding die van belang is voor 
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de betrokken patiënt en/of diens naaste familieleden (kinderen, zussen/broers, 

ouders), wordt de patiënt daarvan via de behandelend arts of daarvoor in de 

plaats tredend hulpverlener op de hoogte gesteld, tenzij de patiënt eerder te 

kennen heeft gegeven van zulke (incidentele) bevindingen niet op de hoogte te 

willen worden gesteld.  

Toelichting: Wetenschappelijk onderzoek kan soms leiden tot individuele bevindingen 

die voor de betrokken onderzoekssubjecten van direct klinisch belang zijn. De 

consensus in de (internationale) ethische literatuur is dat een patiënt geïnformeerd 

moet worden over zulke incidentele bevindingen, mits deze voldoende betrouwbaar en 

valide zijn. Uit die literatuur komt voorts naar voren dat patiënten bij klinisch relevante 

bevindingen of anderszins belastende informatie er de voorkeur aan geven  daarvan 

door hun behandelaar (met wie zij een vertrouwensrelatie hebben) op de hoogte te 

worden gesteld.  

 

3.3  De patiënt of proefpersoon wiens (tumor)weefsel in herleidbare of gecodeerde 

vorm in het kader van wetenschappelijk onderzoek wordt geanalyseerd, dient – 

wanneer hij informatie krijgt over zaken als onderzoeksdoel, bewaartijd van 

het weefsel, beveiliging en privacybescherming – ook te worden geïnformeerd 

over de mogelijkheid dat uit de analyse van zijn weefsel bevindingen naar 

voren kunnen komen die voor hem (en/of zijn naasten) van belang zijn. 

Hiermee samenhangend dient de patiënt of proefpersoon op de hoogte te zijn 

(of te worden gesteld) van zijn recht aan te geven van die (of bepaalde) 

bevindingen niet op de hoogte te willen worden gebracht (‘recht op niet-

weten’).  

Toelichting: Van belang is dat patiënten/proefpersonen zich realiseren dat uit analyse 

van hun weefsel in het kader van wetenschappelijk onderzoek incidenteel ook 

bevindingen naar voren kunnen komen die naar het oordeel van de onderzoeker voor 

de patiënt/proefpersoon en/of zijn naasten van direct belang kunnen zijn en, mits 

voldoende betrouwbaar en klinisch relevant, via de behandelaar aan hen worden 

meegedeeld, tenzij ze hebben aangegeven van die bevindingen niet op de hoogte te 

willen worden gesteld.  
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