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Introductie
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 Informed consent voor wetenschappelijk onderzoek: 

 Nuremberg code (1947) 

 Declaration of Helsinki (1964)

 Het Belmont report (1979)

 Basisconcepten voor ethisch verantwoord wetenschappelijk onderzoek

 Nauwe interpretatie: geldend voor experimenten voor het testen van geneesmiddelen

 Brede interpretatie: breed biomedisch gerelateerd onderzoek, ook psychologisch onderzoek als 

onderzoek op lichaamsmateriaal



Basisprincipes van geïnformeerde toestemming in research
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 Informed consent voor wetenschappelijk onderzoek: 4 bio-ethische basisprincipes

 Autonomie

• Zelfbeschikkingsrecht

• Vrij, rationeel en competent

 Non maleficience

• “Geen kwaad doen”

• Zorgen wat aangeboden wordt in de studie, niet erger is dan al was en meer schade doet

 Beneficience

• “Goed doen”

 Rechtvaardigheid



Types van geïnformeerde toestemming in research
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 “Narrow” informed consent

 Studie/project specifiek consent

 Duidelijke gedetailleerde beschrijving van het eigenlijke onderzoek, wat er wordt afgenomen 

van materiaal en waarvoor het gebruikt wordt

• enkel voor beschreven primaire doelstellingen van het onderzoek

 Consent kaderend voor beperkte tijdsduur van de studie/project



Types van geïnformeerde toestemming in research
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 “Partially broad” informed consent

 Kaderend binnen een breder reikend project

• Gedeeltelijk gekend zicht op waar het materiaal in gebruikt zal worden maar niet volledig 

gedefinieerd

 Consent waarbij men gradaties heeft in reikwijdte

• Consent voor een studie + bijhorende follow-up studies die eruit ontstaan

• Consent voor een bepaald domein: bvb cardiovasculair onderzoek, kankeronderzoek…



Types van geïnformeerde toestemming in research
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 “Broad” (informed) consent

 Volledig brede toestemming tot gebruik van stalen in wetenschappelijk onderzoek, binnen EC 

goedgekeurde projecten

• Geen zicht op waar het materiaal zal gebruikt worden

• Werd regelmatig vermeld op ICF documenten voor resterend materiaal uit studies

• Basisprincipe van enkele gekende biobanken (UK biobank, CARTeGENE (Canada), HUNT study

(Norway)

 Discussie of dit “geinformeerd” kan genoemd worden



Types van geïnformeerde toestemming in research
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 “Blanket” consent

 Volledig toestemming tot gebruik van stalen 

• Voor wetenschappelijk onderzoek

• Voor forensisch onderzoek

• Voor commerciële doelstellingen

• Geen terugkoppeling van informatie/gen recall mogelijk

 Geen EC goedkeuring nodig voor gebruik van de stalen



 Verwerkingsgrond: toestemming van de betrokkenen als rechtsgrond, moet deze toestemming 

aan verschillende voorwaarden voldoen.

1. Informeren van de betrokkenen

Je moet de betrokkenen op een begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in een duidelijke en 

eenvoudige taal informeren over de doelstellingen van je onderzoek en de manier waarop hun 

persoonsgegevens verwerkt zullen worden.

2. Ondubbelzinnige, vrije en specifieke toestemming

De toestemming moet ondubbelzinnig, vrijelijk en specifiek zijn, en je moet de betrokkenen informeren 

over elk doel waarvoor de gegevens worden verwerkt.

Je mag hierbij geen gebruik maken van vooraf aangevinkte vakjes. Ook het interpreteren van inactiviteit 

van de betrokkenen als het geven van toestemming wordt niet toegestaan. 

3. Toestemming voor elke verwerkingsactiviteit

Een ‘algemene’ toestemming bijvoorbeeld voor ‘wetenschappelijk onderzoek’ is niet geldig, je moet dit als 

onderzoeker (voor zover mogelijk) meer specifiek omschrijven. De toestemming is ook niet geldig wanneer 

het een ‘take it or leave it’-principe is, waarbij de betrokkene ofwel met alles akkoord dient te gaan, ofwel met 

niets.
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AVG ivm informed consent

https://onderzoektips.ugent.be/nl/tips/00001767/


 Verwerkingsgrond: toestemming van de betrokkenen als rechtsgrond, moet deze toestemming 

aan verschillende voorwaarden voldoen.

4. Recht op intrekken toestemming

Onder de AVG hebben de betrokkenen het recht om hun toestemming op elk moment in te trekken. Als 

onderzoeker is het belangrijk dat je de betrokkenen informeert over hoe ze hun toestemming op een 

eenvoudige manier kunnen terugtrekken. Indien de betrokken dit recht niet kunnen uitoefenen omdat de 

uitoefening van dit recht fundamentele risico’s inhoudt voor het bereiken van je onderzoeksdoeleinde (zoals 

gemotiveerd in het AVG register), dan moet je dit vermelden.

5. Documenteren van toestemming

6. Periodieke evaluatie van toestemming

Een gegeven toestemming kan zijn waarde na verloop van tijd verliezen.

De ‘houdbaarheidsdatum’ van de toestemming zal afhankelijk zijn van de context van het onderzoeksproject 

en van de oorspronkelijke toestemming. Als onderzoeker is het belangrijk om regelmatig te evalueren of de 

verkregen toestemming nog strookt met je huidige onderzoeksactiviteiten.
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AVG ivm informed consent
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 Verwerkingsgrond: toestemming van de betrokkenen als rechtsgrond, moet deze toestemming 

aan verschillende voorwaarden voldoen.

7. 'Broad consent' voor onderzoek

De AVG erkent dat het voor onderzoek niet altijd mogelijk is om op het moment van dataverzameling het 

doel van de gegevensverwerking volledig te omschrijven.

Om die reden legt de AVG vast dat betrokkenen de mogelijkheid moeten hebben om hun toestemming te 

geven voor bepaalde terreinen van wetenschappelijk onderzoek (‘broad consent’) waarbij erkende ethische 

normen voor wetenschappelijk onderzoek in acht worden genomen. Hierbij is het belangrijk ook oog te 

hebben voor andere regelgeving die relevant is zoals voor klinische studies, enz.
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AVG ivm informed consent
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Geïnformeerde toestemming in research: biobanking
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 Gebruik ICF voor studies/biobanken:

 Volgen van een template die voorgeschoteld wordt, en soms al jaren wordt gebruikt op het labo 

zonder nuchter naar te kijken….

 Volgen van een template die voorgesteld wordt door 1 partij

• Templates verschillend van instelling tot instelling

• Geen harmonisatie, verschillen in bewoordingen en gewenste onderdelen….

• Evolutie naar multicentrisch onderzoek wordt moeilijk en kan ICF aanpassingen vragen

 Verschillen in templates per leeftijdscategorie/ in taal… 

 Veel mogelijke verbeterpunten



Openstaande issues en mogelijk oplossingen:

 Nieuwe biobank collecties/projecten:

 “Partially” broad consent: 

• Template beschikbaar bij Commissie voor Medische Ethiek Gent

• Door BAREC op te nemen om dit bij alle ECs als template te aanvaarden?

 Narrow consent:

• Noodzakelijk voor specifieke zaken van studies in te beschrijven

• Hinderlijk voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek

• 1 zinnetje voor toekomstig onderzoek is onvoldoende

• “Mixed Model” template mogelijk?

• Zowel studiespecifieke beschrijving als onderdelen van partially broad consent voor 

toekomstig gebruik na uitvoering van de specifieke studie?

Geïnformeerde toestemming in research: biobanking
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Openstaande issues en mogelijk oplossingen:

 Bestaande biobank collecties/projecten:

 Stalen verzameld met een outdated consent?

• Geen vermelding biobanken of enkel verder algemeen gebruik….

• Beoordeling EC van ICF en bruikbaarheid van de stalen  harmonisatie in oordeel 

tussen ECs omtrent waivers van ICF

 Stalen verzameld onder opt-out principe  residuair materiaal

• Correcte definiëring

• Harmonisatie in oordeel tussen ECs

Geïnformeerde toestemming in research: biobanking
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