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Medisch 
wetenschappelijk 
onderzoek in de knel

die dit jaar nog ingevoerd zou worden, 
komt er mogelijk een beperking op de 
beschikbaarheid van patiëntendata. De 
Europese Commissie, het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese 
Unie (de raad van ministers) zijn nog 
met elkaar in overleg over de nieuwe 
privacywetgeving tegen dataverzame-
laars waaronder Google en Facebook.  In 
de wet worden artikelen opgenomen die 
het wetenschappers lastiger maken 
onderzoek te doen.

Toestemming 

Momenteel hoeven onderzoekers in 
Nederland patiënten niet expliciet toe-
stemming te vragen als ze hun gegevens 
en lichaamsmaterialen willen gebruiken. 

Het materiaal is tij-
dens de diagnose en be-
handeling van hun ziekte verza-
meld en opgeslagen in biobanken. Dat 
gaat straks veranderen: het geen-be-
zwaar-
systeem wordt verlaten. Bovendien moet 
een biobank volgens de nieuwe wetge-
ving voor elke volgende toepassing in 
het wetenschappelijk onderzoek op-
nieuw toestemming vragen aan de pa-
tiënt.
Het probleem is dat biobanken van te 
voren niet weten wanneer onderzoekers 
de materialen en gegevens nodig heb-
ben. Soms wordt pas onderzoek gedaan 
tien of twintig jaar nadat de patiënt het 
lichaamsmateriaal heeft afgestaan. ‘Wij 
moeten dadelijk patiënten na zo’n lange 
periode opnieuw om goedkeuring gaan 
vragen. Iedereen snapt dat dit onmoge-
lijk is. Het kost veel energie en boven-
dien zullen veel mensen gewoon niet 
reageren’, vertelt Gerhard Zielhuis, op-
richter en directeur van de Radboud 
biobank in Nijmegen. Patiënten kunnen 
al overleden zijn. Of ze zijn mentaal niet 
meer in staat om goedkeuring te geven. 
‘Deze regeling is verschrikkelijk. Het 
verkleint mijn kansen op een lang leven’, 
aldus Vesseur. Afgelopen juni is hij naar 
Brussel geweest omdat hij wil dat de 
regels op het vlak van medisch weten-
schappelijk onderzoek versoepeld wor-
den. ‘Ik neem voor lief dat iemand an-
ders mijn gegevens gaat gebruiken. Hoe 

V
oormalig huisarts 
Jan Vesseur (63) heeft 
beenmergkanker, een 
ongeneeslijke vorm 
van kanker. Vijfen-
twintig jaar geleden 
stierven zijn patiënten 

aan deze ziekte. Maar drie jaar na zijn 
diagnose leeft Vesseur nog. Hij heeft een 
stamceltransplantatie ondergaan en slikt 
nu medicijnen die zijn ziekte in toom 
houden. Dankzij wetenschappelijk on-
derzoek worden ieder jaar betere ge-
neesmiddelen ontwikkeld. Dat onder-
zoek is mogelijk doordat patiënten hun 
lichaamsmaterialen en gegevens be-
schikbaar stellen voor de wetenschap. 
Maar met de nieuwe privacywetgeving, 

 NIEUWE EUROPESE PRIVACYWETGEVING 

Brussel is bezig met nieuwe privacywetgeving 
om burgers beter te beschermen tegen grote 
dataverzamelaars. Maar bij onderzoekers en 
patiënten heerst onrust. De wet zou het 
wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe 
therapieën belemmeren.

ACHTERGROND
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‘Privacy speelt nauwelijks 
een rol bij patiënten’
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vaker, hoe beter. Kan mij het 
schelen. Laten ze maar onder-
zoek doen. Ik wil graag beter worden.’ 
Hij beseft dat er wetgeving tegen Google 
en Facebook moet komen. Maar dit mag 
volgens Vesseur nooit ten koste gaan van 
onderzoek. ‘Ik hoef me niet te schamen 
dat ik kanker heb. Privacy speelt nauwe-
lijks een rol bij patiënten. Wij hebben er 
alle belang bij dat zo veel mogelijk on-
derzoek wordt gedaan.’

Groot algemeen belang

Volgens Europarlementariër Sophie in ’t 
Veld zou dat onderzoek met de nieuwe 
privacywetgeving geen enkel probleem 
zijn, want de wet voorziet in een ont-
snappingsclausule. ‘Als een onderzoeker 
kan aantonen dat zijn onderzoek van 
groot algemeen belang is, dan is er niets 
aan de hand.’
Gezondheidsjuriste Corrette Ploem vindt 
dit te kort door de bocht: ‘Hoe moet je 
dat precies aantonen? Dat gaat het be-
langrijkste obstakel voor onderzoekers 
worden. Ik vrees dat een deel van de 
onderzoeken niet onder een groot alge-
meen belang zal vallen.’ Folkert Van 

Kemenade, 
patholoog-afdelings-
hoofd verbonden aan het Eras-
musMC, deelt haar zorgen. Volgens hem 
is het bijvoorbeeld moeilijk aantoonbaar 
dat onderzoeken naar zeldzame ziektes, 
die dus een kleine groep mensen treff en, 
een groot algemeen belang dienen. 
‘Beenmergkanker is zo’n zeldzame ziekte 
die met één zinnetje naar de kantlijn 
wordt gemanoeuvreerd.’

Oplossing

Ook advocaat Erik Vollebregt is kritisch 
over de nieuwe privacywetgeving en 
vindt dat hierover niet goed is nagedacht. 
‘De politici in Brussel hebben de gevol-
gen voor medisch wetenschappelijk 
onderzoek dramatisch onderschat’, vindt 
hij. ‘Deze privacywetgeving is vooral 
bedoeld om de nadelige eff ecten van 
sociale media voor de burger te beperken, 
maar de andere kant van de medaille is 
dat er allerlei remmen en controles 

komen 
op medisch 
wetenschappelijk 
onderzoek.’ Vollebregt pleit daarom voor 
aparte wetgeving voor medisch weten-
schappelijk onderzoek waarin wordt 
opgenomen wat we willen met medische 
persoonsgegevens in plaats van wat 
vooral niet mag. ‘Nu stopt de Europese 
wetgever helemaal achter in de wet een 
aantal uitzonderingen die heel beperkt en 
niet al te praktisch zijn o pgeschreven. 
Onderzoekers lopen dadelijk de hele tijd 
tegen de grens aan tussen wat wel en niet 
toegestaan is. Het is noodzakelijk me-
dische gegevens te beschermen, maar 
onderzoekers hebben ook een zekere 
mate van fl exibiliteit nodig. En daarin is 
heel slecht voorzien in de wetgeving die 
het Europees Parlement nu voorstelt.’  
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