
 

 

 
Gebruik van “restweefsel” voor medisch-wetenschappelijk onderzoek 
 
U krijgt deze brief omdat u binnenkort een nieuwe heup of een nieuwe knie krijgt en u in het Reinier de 
Graaf ziekenhuis wordt geopereerd. Om u zo goed mogelijk te behandelen worden er allerlei medische 
gegevens over u verzameld, zoals röntgenfoto’s en bloedonderzoek. Deze gegevens of resultaten 
worden door het Reinier de Graaf ziekenhuis in uw dossier opgeslagen. Na de operatie blijft er ook 
altijd lichaamsmateriaal (‘restweefsel’) over dat niet meer nodig is voor uw behandeling. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan het gedeelte van de knie dat verwijderd is om plaats te maken voor de prothese.  
 
Wetenschappelijk onderzoek 
Soms wordt er met deze gegevens of met het restweefsel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Met dit 
onderzoek kunnen we onze kennis over het ontstaan van bepaalde aandoeningen vergroten en 
onderzoeken wat betere onderzoeks- en behandelmethoden zijn.  
De medische gegevens of restweefsels die voor dit onderzoek worden gebruikt, worden eerst anoniem 
gemaakt of gecodeerd. Dit betekent dat in onderzoek de gegevens en het restweefsel niet naar u te 
herleiden zijn.  
 
Toestemming 
Omdat het om gegevens of restweefsels gaat die gecodeerd of anoniem gemaakt zijn, hoeft de 
onderzoeker u niet expliciet om toestemming te vragen. U mag echter altijd aangeven dat u bezwaar 
maakt tegen het gebruik van uw gegevens. Dit heeft geen enkel gevolg voor uw behandeling in het 
ziekenhuis en de relatie met uw arts.  
 
Welke mogelijkheden heeft u? 

1. U heeft geen bezwaar tegen het gebruik van uw medische gegevens of restweefsel 
In dit geval hoeft u niets te doen. Bij volledig anoniem onderzoek weten de onderzoekers niet 
van welke patiënt de gegevens of weefsels zijn. 

2. U heeft wel bezwaar tegen het gebruik van uw medische gegevens of restweefsel 
Indien u wel bezwaar heeft, kunt u bijgevoegd formulier invullen en inleveren bij de poli-
assistente aan de balie, of opsturen naar het adres dat op het formulier staat vermeld. 

 
Richtlijnen wetenschappelijk onderzoek 
Voor het onderzoek dat plaatsvindt met medische gegevens en restweefsel houdt de afdeling 
Orthopedie van het Reinier de Graaf Ziekenhuis zich aan de ‘Code Goed Gebruik’ (zie ook 
www.federa.org). De belangrijkste regels van deze code zijn: 

 Het onderzoek moet nuttig zijn 

 De privacy van de patiënt moet voldoende beschermd worden 

 Een (ethische) commissie moet het onderzoek hebben goedgekeurd 
 

Wilt u hier nog meer informatie over lezen? Dan kunt u bij ons een folder van de Federatie van Medisch 
Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV) opvragen. Hierin wordt alles uitgebreid uitgelegd.   
U kunt hiervoor mailen naar Onderzoek_orthopedie@rdgg.nl, of bellen naar 015-2603819. 

http://www.federa.org/
mailto:Onderzoek_orthopedie@rdgg.nl


 

 

 
 
 
Bezwaar gebruik van medische gegevens en “restweefsel” 
 

Belangrijk: indien u GEEN bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens en restweefsel voor 

medisch-wetenschappelijk onderzoek, hoeft u dit formulier NIET in te vullen en in te leveren. 

 

Gegevens patiënt 

Achternaam en voorletters: 

 

Geboortedatum:  

 

Geslacht    man   vrouw 

 

 Ik heb bezwaar tegen het gebruik van restweefsel voor medisch-wetenschappelijk onderzoek 

 Ik heb bezwaar tegen het gebruik van mijn medische gegevens voor medisch-wetenschappelijk 

onderzoek 

 

Ondertekening 

Plaats:         Datum:  

 

Handtekening van patiënt of vertegenwoordiger (indien van toepassing) 

 

 

 

 

 

Lever dit formulier in bij de poli-assistente aan de balie, of stuur het per post op naar: 

t.a.v. Secretariaat orthopedie, onderzoek orthopedie 

Antwoordnummer 10263 

2600 WB Delft 

 

 
                                                                                                                                   


