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Inleiding 

Voor uw onderzoek of behandeling is het soms nodig om bloed, urine of lichaamsweefsel af te 

nemen. Nadat u bent onderzocht, behandeld of geopereerd blijft er vaak wat van dit materiaal 

over. Het gaat dan om bloed, urine of lichaamsweefsel dat voor uw onderzoek of behandeling niet 

direct meer nodig is. Dit noemen we restmateriaal. In deze folder kunt u lezen waar wij dit 

restmateriaal voor gebruiken en wat u daarover te zeggen hebt. 

 

Restmateriaal is lichaamsweefsel, zoals stukjes van organen of bot, of lichaamsvloeistoffen, zoals bloed 

of urine, dat niet direct meer nodig is voor uw eigen behandeling. 

 

1 Wat doen wij met restmateriaal? 

Het lichaamsmateriaal dat bij u wordt afgenomen, wordt in opdracht van het Alexander Monro 

Ziekenhuis gebruikt door het UMC Utrecht voor diagnostiek. Het restmateriaal wordt daarna 

bewaard in een zogenoemde Biobank bij het UMC Utrecht. Wij gebruiken het voor: 

- aanvullende diagnostiek: het kan nodig zijn om in een later stadium opnieuw te kijken naar uw 

  bloed, urine of lichaamsweefsel, 

  bijvoorbeeld als u nieuwe klachten krijgt;    

- kwaliteitscontrole; 

- onderwijs; 

- medisch-wetenschappelijk onderzoek: bijvoorbeeld naar de oorzaak van ziektes en de 

  ontwikkeling van nieuwe medicijnen en behandelmethoden. 

2 Waarom doen wij medisch-wetenschappelijk onderzoek met restmateriaal? 

Vrijwel al onze kennis over ziekte en gezondheid weten we dankzij medisch-wetenschappelijk 

onderzoek. Hiermee kunnen we de behandeling van patiënten verbeteren. Bij dit onderzoek wordt 

vaak gebruik gemaakt van restmateriaal. 

3 Welke informatie levert het op? 

Medisch-wetenschappelijk onderzoek met restmateriaal levert waarschijnlijk geen informatie op 

die direct voor uw behandeling belangrijk is. Door het onderzoek komen we wel meer te weten 

over het ontstaan en het verloop van ziektes. Hierdoor kunnen we in de toekomst nieuwe en betere 

behandelingen ontwikkelen. 

Om ervoor te zorgen dat onze kennis tot concrete toepassingen leidt in de zorg, werken we soms 

samen met bedrijven met een winstoogmerk, zoals de farmaceutische industrie. Wij houden 

echter altijd controle over de vraagstelling en de kwaliteit van het onderzoek. Ook houden wij 

in de gaten dat de onderzoeksresultaten ten goede komen aan de gezondheidszorg. 

Wij publiceren de algemene resultaten van medisch-wetenschappelijk onderzoek in vaktijdschriften 

en in de algemene pers. 



4 Wat als we tijdens het onderzoek toevallig iets ontdekken in uw restmateriaal? 

Degene die het onderzoek uitvoert, heeft geen toegang tot uw persoonsgegevens. In uitzonderlijke 

gevallen is het mogelijk dat er bij toeval iets wordt ontdekt in uw restmateriaal, dat direct van 

belang kan zijn voor uw gezondheid of dat van uw familieleden. Dergelijke toevalsbevindingen worden 

gemeld aan een commissie van deskundigen. Deze commissie besluit op welke manier u 

hierover geïnformeerd moet worden. Normaal gesproken hoort u een toevalsbevinding van uw 

behandelend arts of huisarts. Wilt u niet over deze toevalsbevindingen worden geïnformeerd? 

Geef dit dan aan op het bezwaarformulier achter in deze folder. 

5 Zijn er gevolgen voor verzekeringen en medische keuringen? 

Resultaten uit het onderzoek met restmateriaal hebben geen directe gevolgen voor u of uw 

behandeling. Als u voor een verzekering of keuring ooit de vraag krijgt of u hebt meegedaan aan een 

erfelijkheidsonderzoek, dan kunt u die vraag met ‘nee’ beantwoorden. 

 

6 Wat zijn de regels voor gebruik van restmateriaal? 

Voor onderzoekers die restmateriaal willen gebruiken voor medisch-wetenschappelijk onderzoek 

gelden de volgende regels: 

o Het onderzoek moet vooraf zijn goedgekeurd door een onafhankelijke commissie. Deze 

commissie bewaakt dat regels worden nageleefd en dat het onderzoek op een zorgvuldige 

manier wordt uitgevoerd. 

o Een onderzoeker krijgt nooit uw naam te zien als hij uw restmateriaal gebruikt. Uw naam en/of 

patiëntennummer worden namelijk vervangen door een code. 

o U bepaalt zelf of uw restmateriaal voor medisch-wetenschappelijk onderzoek en onderwijs gebruikt 

mag worden. 

o U bepaalt zelf of u over toevalsbevindingen wilt worden geïnformeerd. 

o U kunt een klacht indienen wanneer u vindt dat er onjuist met uw restmateriaal is omgegaan. 

7 Wat betekent dit voor u? 

U kunt zelf bepalen of uw restmateriaal gebruikt mag worden voor medisch-wetenschappelijk 

onderzoek en onderwijs. U kunt ook zelf bepalen of u over toevalsbevindingen geïnformeerd wilt 

worden. U bent geheel vrij in uw keuze. Als u bezwaar maakt heeft dit geen enkel gevolg voor de 

relatie met uw behandelend arts of met het ziekenhuis. U krijgt in alle gevallen dezelfde zorg. 

 

8 Uit welke mogelijkheden kunt u kiezen? 

Als u niets laat weten, gaan we ervan uit dat u geen bezwaar hebt tegen het gebruik van uw 

restmateriaal voor medisch-wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Wij gaan er dan ook van uit 

  

 

 



dat u over eventuele toevalsbevindingen geïnformeerd wilt worden. Dus als u geen bezwaar hebt, 

hoeft u geen actie te ondernemen. 

Hebt u wel bezwaar tegen het gebruik van uw restmateriaal voor medisch-wetenschappelijk 

onderzoek of onderwijs? Of wilt u niet over eventuele toevalsbevindingen geïnformeerd worden? Laat 

ons dit weten door het bezwaarformulier in deze folder in te vullen. 

Samengevat betekent dit: 

- Hebt u geen bezwaar? Dan hoeft u niets te doen. 

- Hebt u wel bezwaar? Vul het formulier in, en stuur het naar ons op, of geef het af bij uw 

behandelend arts of bij een van onze gastvrouwen. U vindt het formulier achter in deze folder en op 

onze website, www.alexandermonro.nl/patienten/folders  

Als u bezwaar maakt, of als u aangeeft niet geïnformeerd te willen worden over eventuele 

toevalsbevindingen, gebruiken we uw restmateriaal niet voor medisch-wetenschappelijk 

onderzoek en onderwijs. 

 

9  Wat als patiënten zelf niet kunnen of mogen beslissen? 

Bent u de wettelijke vertegenwoordiger* van een patiënt? Bijvoorbeeld omdat u de ouder bent van 

een kind jonger dan 16 jaar of de mentor van een verstandelijk gehandicapte? Of omdat uw 

partner tijdelijk niet kan beslissen door bijvoorbeeld een beroerte? Dan mag u beslissen over het 

gebruik van het restmateriaal van de patiënt. Als u bezwaar hebt, vult u het formulier in. Bij geen 

bezwaar hoeft u niets te doen. 

* Wanneer is iemand wettelijk vertegenwoordiger? 

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) zegt hierover: 

- Bij wilsbekwame** minderjarigen tot 18 jaar geldt: 

  - onder de 12 jaar: de met het ouderlijk gezag belaste ouders of 

    voogd, 

  - tussen de 12 en de 16 jaar: zowel de minderjarige als de met het 

   gezag belaste ouders of voogd. Dus bezwaar van één van hen is voldoende 

  - 17 en 18 jaar: de minderjarige beslist zelf. 

- Bij wilsonbekwame minderjarigen (tot 18 jaar): de met het gezag  

  belaste ouders of voogd. 

- Bij wilsonbekwame meerderjarigen van 18 jaar en ouder geldt: 

  - de wettelijke vertegenwoordiger (curator of mentor) of,  

  - de schriftelijke gemachtigde voor de behandelingsovereenkomst  

   of, 

  - de echtgenoot of levensgezel of, 

  - ouder/kind/broer/zus. 

 

**Iemand is volgens de WGBO wilsonbekwaam als hij niet in staat is om zelf beslissingen te nemen 

in een bepaalde context 

 

http://www.alexandermonro.nl/


10 Wat kunt u doen bij klachten? 

Als u klachten hebt over het gebruik van uw restmateriaal, kunt u dit melden. De contactgegevens 

zijn: 

Alexander Monro Ziekenhuis 

Terrein Berg en Bosch 

Professor Bronkhorstlaan 10 

Gebouw 94 | Parkeerplaats 9 

3723 MB Bilthoven 

T 030-2250910 (24/7 bereikbaar) 

E klachtenfunctionaris@alexandermonro.nl  

U kunt met klachten ook terecht bij de Centrale Biobank van het UMC Utrecht. Het adres is: 

UMC Utrecht 

Centrale Biobank  

Huispost H04.312  

Antwoordnummer 8419 

3500 VVV. Utrecht 

E-mail: biobank@umcutrecht.nl 

 

11 Wilt u meer weten? 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met uw behandelend arts.   

mailto:klachtenfunctionaris@alexandermonro.nl
mailto:biobank@umcutrecht.nl


Bezwaarformulier gebruik van restmateriaal 

 

Belangrijk: 

Hebt u geen bezwaar tegen het gebruik van uw restmateriaal voor medisch-wetenschappelijk onderzoek 

en onderwijs? En wilt u over eventuele toevalsbevindingen geïnformeerd worden? U hoeft dit formulier 

dan niet in te vullen. 

 

Gegevens patiënt  

Naam en voorletters: 

Geboortedatum:  

Geslacht: man / vrouw:   

Patiëntnummer: 

o Ik heb bezwaar tegen het gebruik van mijn restmateriaal voor medisch-wetenschappelijk 

onderzoek. 

 

o Ik heb bezwaar tegen het gebruik van mijn restmateriaal voor onderwijs. 

 

o Ik wil niet geïnformeerd over toevalsbevindingen, ook niet als deze van direct belang zijn voor 

mijn gezondheid of die van mijn familieleden.  

 

Vult u dit formulier in namens een patiënt die daartoe zelf niet in staat is? Geef dan aan wat uw 

relatie is tot deze patiënt (bijvoorbeeld ouder, partner, mentor of wettelijke vertegenwoordiger): 

 

 

Ondertekening  

Plaats:     Datum: 

Handtekening patiënt of 

wettelijke vertegenwoordiger   

 

 

 

 



 

U kunt dit formulier opsturen naar: 

Alexander Monro Ziekenhuis 
Postbus 181 
3720 AD Bilthoven 
 
Of afgeven bij uw behandelend arts of bij een van onze gastvrouwen op locatie 
Terrein Berg en Bosch 
Professor Bronkhorstlaan 10 
Gebouw 94 | Parkeerplaats 9 
3723 MB Bilthoven 
 
U kunt het formulier ook opsturen naar de Centrale Biobank van het UMC Utrecht. Het adres is: 

UMC Utrecht 

Centrale Biobank  

Huispost H04.312  

Antwoordnummer 8419 

3500 VW Utrecht (postzegel niet nodig) 

Vergeet uw handtekening niet! 

 

 

 


