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Achtergrond

Health RI & de landelijke infrastructuur voor (mensgebonden) 
gezondheidsonderzoek en Personalized Medicine & Health

Ethische, juridische, maatschappelijke uitdagingen

Streven: een maatschappelijk verantwoorde onderzoeksinfrastructuur
(RRI: Responsible Research & Innovation Infrastructure)

Platform Health RRI

Voor discussie, uitwisseling expertise, samenwerking & afstemming

Open bijeenkomsten over ontwikkelingen rond 
gezondheidsonderzoeksinfrastructuur

Gericht op:
• Onderzoekers ethiek, recht, sociale wetenschap

• Professionals onderzoeksondersteuning en beleid, METC’s, privacy, …

• Geïnteresseerden en betrokkenen bij/uit gezondheidsonderzoek
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Thema’s
Actuele kwesties

• Privacy: Big Data & gekoppelde gegevens, privacy by design, impact assessments, …
• Zeggenschap: participatie en persoonlijke gezondheidsomgevingen, informatierechten 

en –plichten, …

• Privatisering van gezondheidsdata, -onderzoek en -infrastructuur

Wet- en regelgeving en beleid

• Nieuwe wetgeving: Wet zeggenschap lichaamsmateriaal, AVG/GDPR

• Harmonisatie van wet- en regelgeving
• Medisch-ethische toetsing

Onderzoeksagenda voor de nabije toekomst
• Ethische & maatsch. perspectieven op nieuwe ambities, ontwikkelingen & problemen

Suggesties welkom!

“Nader gebruik” van zorggegevens en restweefsel in 
medisch-wetenschappelijk onderzoek
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Programma
Over Health RI

prof.dr. Ronald Stolk, UMCG & BBMRI-NL

Nader gebruik van zorggegevens en lichaamsmateriaal in onderzoek: toestemming & bezwaar

Moderator: Mr.dr. Jasper Bovenberg, Legal Pathways & BBMRI-NL

Het geen-bezwaar-stelsel: juridische voorwaarden in een veranderende omgeving

Mr. Evert-Ben van Veen, Medlaw & COREON

Opt-out: waarom is het zo belangrijk voor onderzoek?

Dr. King Lam, Erasmus MC

Toestemming en bezwaar: hoe wordt het patiënten gevraagd? Wat vinden ze daarvan?

Dr. Marjanka Schmidt en dr. Susanne Rebers, NKI-AVL

MedMij: spelregels voor het uitwisselen en gebruiken van gezondheidsgegevens

Margo Brands, Patiëntenfederatie Nederland

Naar toestemming voor nader gebruik in het AMC

Dr.mr. Corrette Ploem, & dr. Jörg Hamann, AMC

Discussie (en pauze)

12u15-12u30 Wrap up & conclusies
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Stellingen

Evert-Ben van Veen

Meedoen aan onderzoek is een morele, maar geen wettelijke plicht.
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King Lam

Een te sterk doorgevoerd opt-in-systeem (waarbij voor elk 
(deel)onderzoek apart weer toestemming moet worden gevraagd) 
leidt tot een groot controleapparaat en een onevenredig groot beslag 
op schaarse onderzoeksmiddelen.

Marjanka Schmidt & Susanne Rebers

De ‘bewust’ van bewuste toestemming is twijfelachtig in een tijd 
waarin mensen gewend zijn met een muisklik toestemming te geven 
voor cookies en daarmee (privacygevoelige) informatie te delen.
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Corrette Ploem & Jörg Hamann

Een toestemmingssysteem doet recht aan juridische kaders, gaat 
zorgvuldig met patiënten om en borgt hun belangen op adequate wijze.

Corrette Ploem & Jörg Hamann

Bij nadere vormgeving van toestemmingssysteem moet rekening 
worden gehouden met belang van wetenschappelijk onderzoek 
(algemene toestemming; uitzonderingen) en gebruiksvriendelijkheid 
van het systeem.
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Ronald Stolk

Het delen van data voor onderzoek moet in wetgeving worden 
vastgelegd (zoals in Estland).


