
Medisch onderzoekers zijn constant 
op zoek naar betere diagnostiek en 
behandeling van ziektes. Daarbij 
zijn ze afhankelijk van patiënten, 
hun medische gegevens en ook 
hun lichaamsmateriaal. Biobanken 
maken het mogelijk dat onderzoekers 
materiaal en gegevens van patiënten 
veilig en effectief kunnen gebruiken.

Biobanken.nl
Over onderzoek met uw gegevens en lichaamsmateriaal

Ook meedoen?
De website Biobanken.nl geeft overzichtelijk alle mogelijkheden, maar 
ook de grenzen aan van medisch onderzoek. Hoe je mee kunt doen, 
maar ook hoe je aan kunt geven dat jouw gegevens en lichaamsmateriaal 
niet voor onderzoek gebruikt mogen worden.

    Goed dat er een plek is waar het belang van alle biobanken 
zichtbaar wordt, voor iedereen die medisch onderzoek naar ziekte 
en gezondheid mogelijk maken
Ilse Broeders, projectmanager Lifelines biobank
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    Natuurlijk mogen mijn medische gegevens en lichaamsmateriaal 
gebruikt worden voor onderzoek
Huig Schipper, oud-patiënt van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis  
“
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Wat zijn biobanken?
Een biobank bevat biologisch materiaal. Dat kunnen buisjes bloed 
zijn, stukjes huid, teennagels, weefsel, spuug, plas of poep. Het 
woord ‘bank’ betekent dat het een verzameling is. 
Er zijn ook databanken en registers met medische gegevens. Denk 
bijvoorbeeld aan het medisch dossier van patiënten. Maar ook 
medische gegevens die speciaal voor wetenschappelijk onderzoek 
zijn verzameld kunnen in registers worden bewaard.

U kunt uw vraag over onderzoek met medische gegevens 
en lichaamsmateriaal via Biobanken.nl voorleggen aan een 
team van specialisten.

Biobanken.nl is mede mogelijk gemaakt door:

Biobanken.nl

Patiënten weten niet altijd dat hun gegevens en lichaamsmateriaal 
belangrijk zijn voor medisch onderzoek. Bijvoorbeeld lichaamsmateriaal 
dat is afgenomen voor diagnostiek of tijdens een operatie. Ziekenhuizen 
bewaren dit soms voor wetenschappelijk onderzoek.

    Patiënten eisen meer transparantie, die we graag bieden. Via 
deze site kan men lezen aan welke regels biobanken en medisch 
onderzoek gebonden zijn
Prof. Marjanka Schmidt, onderzoeker bij het NKI en de Universiteit Leiden
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