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Een onvoorwaardelijk ethisch principe bij klinisch onder-

zoek met mensen is respect voor de autonomie, dat tot uit-

drukking komt in het concept van geïnformeerde toestem-

ming of weigering. Patiënten met bepaalde aandoeningen 

of patiënten die worden behandeld binnen bepaalde spe-

cialismen zijn niet in staat tot het ontvangen van informatie 

en het geven van toestemming door de ernst van hun ziekte 

of de gevolgen daarvan, hun verlaagde of verstoorde be-

wustzijn, al dan niet door het gebruik van medicatie zoals 

sedativa, of door hun leeftijd. Denk bijvoorbeeld aan patiën-

ten met acute aandoeningen in de spoedeisende genees-

kunde, intensivecaregeneeskunde, afdelingen voor acute 

psychiatrie, acute neurologie en neonatologie.

 Verschillende alternatieven voor een door de patiënt zelf 

gegeven geïnformeerde toestemming worden in de inter-

nationale praktijk toegepast: (a) toestemming door naaste 

familieleden of wettelijk vertegenwoordigers (‘proxy con-

sent’), (b) uitgestelde toestemming, dat wil zeggen dat 

studiehandelingen worden verricht en de toestemming later 

aan de patiënt zelf wordt gevraagd (‘deferred patient con-

sent’), (c) uitgestelde toestemming waarbij studiehandelin-

gen worden verricht en op een later tijdstip toestemming 

wordt gevraagd aan de familieleden of wettelijk vertegen-

woordigers (‘deferred proxy consent’), (d) toestemming 

door een onafhankelijke arts en (e) achterwege laten van het 

vragen van toestemming aan patiënt, familieleden of wet-

telijk vertegenwoordigers voor het verrichten van studie-

handelingen (‘waiver of consent’).

Bij het gebruik van uitgestelde toestemming dienen zich 

verschillende praktische, juridische en ethische vragen aan. 

Wat is het juiste moment om na de start van de studiehan-

delingen de patiënt of wettelijk vertegenwoordigers om toe-

stemming te vragen? Zijn familieleden in de acute fase van 

de ziekte van hun familielid überhaupt in staat tot het geven 

van een valide toestemming of het weigeren ervan, of is het 

beter te wachten tot een later moment? Tenslotte, moet er 

toestemming worden gevraagd voor het gebruik van de 

data als de studiehandelingen zijn afgerond of als de patiënt 

ten tijde van het lopende onderzoek is overleden?

 Wij illustreren de genoemde problemen aan de hand van 

onze ervaringen met spoedeisend onderzoek op de Inten-

sive Care (IC).

spoedeisend intensivecareonderzoek

Patiëntgebonden onderzoek op de IC is problematisch om-

dat patiënten gedurende langere tijd meestal niet in staat 

zijn om zelf beslissingen te nemen. Daarnaast kenmerkt 

spoedeisend IC-onderzoek zich door een korte therapeuti-

sche tijdsspanne. De effectiviteit van de therapie hangt veel-

al af van een snelle start ervan na het ontstaan van de aan-

doening. Voorbeelden van spoedeisend onderzoek zijn het 

toepassen van hypothermie na een circulatiestilstand, het 

geven van neuroprotectieve stoffen na een ernstig trauma-

tisch schedelhersenletsel of ernstige beroerte; percutane 

coronaire interventie of trombolyse bij een myocard- of 

herseninfarct en de behandeling van een septische shock.1-9

 Volgens artikel 6.4 van de Wet Medisch-wetenschappe-

lijk Onderzoek met Mensen (WMO) mag wetenschappelijk 

onderzoek dat alleen kan worden uitgevoerd in nood-

situaties waarin de vereiste toestemming niet kan worden 

gegeven en dat ten goede kan komen aan de persoon die in 

de noodsituatie verkeert, plaatsvinden zonder toestemming 

zolang de omstandigheid die de verhindering van het geven 

van toestemming vormt, zich voordoet.

 In Nederland wordt voor onderzoek op de IC alleen 

gebruikgemaakt van enkele van de genoemde varianten: 

geïnformeerde toestemming door de patiënt of wettelijk 

vertegenwoordiger, van uitgestelde toestemming door de 

patiënt en van uitgestelde toestemming door de familie-

leden of wettelijk vertegenwoordigers.

voorafgaande toestemming geen bruikbaar 
concept bij spoedeisend onderzoek

De verplichting tot het verkrijgen van schriftelijke toestem-

ming door de patiënt of diens wettelijk vertegenwoordiger 

vóór inclusie in een spoedeisend IC-onderzoek kan een 

dusdanige vertraging in het uitvoeren van de studiehande-
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ling opleveren dat patiënten buiten het therapeutische 

tijdvenster geraken. Zonder deze verplichting kan de tijd 

tot de studiehandeling soms met de helft worden geredu-

ceerd.10 Daarnaast kunnen wettelijk vertegenwoordigers 

niet altijd beslissen in de geest van de patiënt: percentages 

foutpositieve beslissingen van 20-35 zijn beschreven.11-13 

Uit andere onderzoeken blijkt dat zowel de artsen als 

de wettelijk vertegenwoordigers zelf twijfel hebben over de 

validiteit van de gegeven toestemming.14 15 Onderzoek on-

der patiënten met een beroerte of myocardinfarct liet zien 

dat de meesten er geen moeite mee hadden dat zij geïnclu-

deerd zouden worden zonder toestemming van een wette-

lijk vertegenwoordiger, maar door de onderzoeker of de 

arts.16 17 Om deze redenen acht men voorafgaand informed 

consent geen bruikbaar concept voor spoedeisend IC-

 onderzoek.18

uitgestelde toestemming door 
vertegenwoordigers

Recentelijk hebben wij ervaring opgedaan met twee stu-

dies waarbij patiënten geïncludeerd konden worden met 

de constructie van uitgestelde toestemming door familie-

leden/vertegenwoordigers: de ‘Lactaat-studie’ (‘Early lactate-

 directed therapy in the intensive care unit (ICU)’: clinical

trials.gov-nummer NCT00270673) en de ‘Neutrophil gela-

tinase-associated lipocalin’(NGAL)-studie (NTR1405: www.

trialregister.nl/trialreg/admin/rctview.asp?TC=1405). In het 

eerste ge val gaat het om een interventiestudie met een be-

handeling die direct ten goede kan komen aan de deelne-

mende patiënt, in het tweede geval om een puur observatio-

nele studie zonder direct voordeel voor de patiënt, maar ook 

zonder belasting voor hem of haar. Bij beide studies hebben 

de lokale medisch ethische commisies (METC’s) toestem-

ming ge geven voor inclusie met uitgestelde toestemming 

door familie leden/vertegenwoordigers.

 Om de effectiviteit van vroege lactaatgerichte therapie bij 

IC-patiënten te onderzoeken startten wij in februari 2006 

met een studie waarbij patiënten gerandomiseerd geduren-

de de eerste 8 h op geleide van de serumlactaatconcentratie 

behandeld worden of in de controlegroep vallen waarbij 

geen lactaatwaarde beschikbaar is. Aangezien de therapeu-

tische tijdsspanne zeer kort is, worden studiehandelingen 

verricht met uitgestelde toestemming. Toestemming wordt 

in de meeste gevallen enkele uren na de start aan de naasten 

gevraagd. Tot maart van het huidige jaar zijn 362 patiënten 

gerandomiseerd; 273 (75,4%) patiënten of hun wettelijk 

vertegenwoordigers gaven toestemming; 14 (3,9%) weiger-

den toestemming en bij 75 (20,7%) konden wij geen toe-

stemming vragen voordat de studieprocedures beëindigd 

waren, onder andere door vroeg overlijden van 40 patiënten 

(11,0%).

 Bij de NGAL-studie wordt onderzocht of een hoge waar-

de van NGAL in bloed en urine voorspellend is voor het ont-

staan van nierfunctiestoornissen bij IC-patiënten en of een 

verhoogde NGAL-waarde eerder aan te tonen is dan een ver-

hoogde serumcreatininewaarde. Ook bij deze observatio-

nele studie is het essentieel om zo vroeg mogelijk de eerste 

bloedwaarden te kunnen vergaren. Bij deze studie kunnen 

patiënten met al dan niet uitgesteld informed consent van 

de patiënt zelf of familieleden/vertegenwoordigers worden 

geïncludeerd. Ook hier wordt toestemming in de meeste 

gevallen enkele uren na de start aan de naasten gevraagd. 

Tot februari 2008 zijn 550 patiënten in de studie geïnclu-

deerd. Toestemming door de patiënt of de wettelijk verte-

genwoordigers werd in 494 (89,8%) gevallen gegeven, bij 4 

(0,7%) werd toestemming geweigerd en bij 52 (9,4%) kon 

geen toestemming worden gevraagd voordat de studiepro-

cedures beëindigd waren, onder andere door vroeg overlij-

den.

 In beide studies werd slechts in 18 (2%) gevallen toe-

stemming geweigerd en in 92 (10%) gevallen kon geen toe-

stemming worden gevraagd voordat de studieprocedures 

beëindigd waren, onder andere door vroeg overlijden van 

de betrokkene.

gebruik van vergaarde data na het overlijden 
van de patiënt

Tijdens het verloop van de beide studies werden wij gecon-

fronteerd met de situatie dat bij de patiënt studiehande-

lingen waren verricht, maar dat deze was overleden voordat 

wij gelegenheid hadden gehad om toestemming voor de 

inclusie te vragen aan de wettelijk vertegenwoordigers. 

Hierdoor kwamen wij voor een lastig dilemma te staan: 

enerzijds zou het niet-gebruiken van de data een aanzien-

lijke selectiebias induceren doordat de ziekste patiënten van 

de eindanalyse uitgesloten zouden worden; daarmee zou 

de in- en externe validiteit van de studieresultaten afnemen. 

Anderzijds beoordeelden wij het als onethisch om de nabe-

staanden na het overlijden nog voor toestemming te bena-

deren omdat dat een extra belasting in het rouwproces zou 

kunnen zijn. Bovendien waren de studiehandelingen inmid-

dels al voorbij en een weigering van deelname aan de studie 

zou daarop immers geen invloed meer hebben. Hooguit zou 

een weigering inhouden dat data niet gebruikt konden 

worden, terwijl de interventies die hiervoor nodig waren 

inmiddels wel al waren verricht.

 Wij vroegen raad aan de lokale METC. Deze liet ons 

weten dat zodra bekend is geworden wie de wettelijk verte-

genwoordigers van de patiënt zijn, de verhindering van het 

vragen van toestemming niet meer bestaat, en wij alsnog 

toestemming zullen moeten vragen, hoewel de patiënt 

inmiddels is overleden.

 Wij legden onze argumenten voor aan internationale ex-

perts op het gebied van ethiek en regelgeving betreffende 
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spoedeisend IC-onderzoek, toetsten ze aan de literatuur 

(tabel) en publiceerden de overwegingen in een internatio-

naal ‘peer reviewed’ tijdschrift.25 Daarna vroegen wij de 

lokale METC onze argumentatie opnieuw te beoordelen.

 De METC legde de vraag uit zorgvuldigheid voor aan de 

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO). 

De conclusie van de CCMO was: ‘Bij de totstand koming van 

de wet [WMO] is ook gesproken over de situatie waarin het 

onderzoek al is afgerond als de verhindering om toestem-

ming te krijgen vervalt. In dat geval, zo stelt de wetgever, zal 

de onderzoeker de proefpersoon of diens vertegenwoordigers 

over het onderzoek moeten informeren op basis van de ver-

antwoordelijkheid van een goed hulp verlener. Toestem-

ming heeft dan kennelijk geen functie meer. De situatie 

waarin de proefpersoon komt te overlijden is vergelijkbaar 

met de hiervoor beschreven omstandigheid. Met het overlij-

den vervalt de mogelijkheid onderzoek met de proefper-

soon te doen, zodat ook in dit geval het onderzoek eindigt 

voordat de studie is afgelopen en voordat toestemming kon 

worden verkregen. Analoog aan de hiervoor omschreven si-

tuatie ligt het voor de hand de nabestaanden over het onder-

zoek te informeren, maar het krijgen van toestemming heeft 

nu geen functie meer, het onderzoek is immers beëindigd. 

Los daarvan zal wel de nodige zorg vuldigheid moeten wor-

den betracht wat betreft het gebruik van de in het onderzoek 

vergaarde data.’ De WMO stelt als voorwaarde dat de priva-

cy van de proefpersoon voldoende moet zijn gewaarborgd 

(artikel 12 WMO). Alleen niet tot de patiënt herleidbare data 

zouden mogen worden verwerkt.

 In een tweede aanvullend antwoord liet de CCMO ons 

weten dat ‘familieleden weliswaar de rechten en plichten 

van de beslissingsonbekwame patiënt uitoefenen, maar dat 

deze vertegenwoordiging eindigt met het overlijden van de 

patiënt. Familieleden hebben dan geen zeggenschap meer 

over bijvoorbeeld het medisch dossier. Wel zullen familie-

leden moeten worden geïnformeerd over de omstandig-

heden die tot de dood van de patiënt hebben kunnen leiden. 

De in de WMO opgenomen vereiste van toestemming be-

treft niet primair het gebruik van de vergaarde data, maar 

deelname aan het onderzoek. In hoeverre hebben de na-

bestaanden nu zeggenschap over de tijdens het onderzoek 

vergaarde data? De nabestaanden hebben geen zelfstandig 

recht op inzage van de tijdens de behandeling en het onder-

zoek verkregen gegevens en hebben daar ook geen zeggen-

schap over. Van toestemming voor het gebruik van de data 

door de nabestaanden kan daarom ook geen sprake zijn.’ 

De CCMO was tenslotte van mening dat ‘het introduceren 

van selectiebias door het moeten vragen van toestemming 

aan de nabestaanden, mocht daar een grond voor zijn, 

ethisch niet wenselijk is.’

Voorstel voor een stroomdiagram voor de inclusie van beslissings-

onbekwame patiënten in spoedeisend onderzoek.

toestemming

neeja

neeja

neeja

geen toestemming

continueer de
studiehandelingen

en gebruik de
verkregen data

stop de
studiehandelingen

en gebruik geen
verkregen data

continueer de
studiehandelingen

en wacht tot het 
ethisch valide is

om toestemming
te  vragen

gebruik de verkregen
data, vraag geen
toestemming en

verstrek informatie
aan de

vertegenwoordiger

start de
studiehandelingen

vraag zo spoedig
mogelijk toestemming

is een wettelijk
vertegenwoordiger

aanwezig?

is het ethisch valide
om toestemming

te vragen?

zijn de
studiehandelingen

inmiddels
voorbij of is
de patiënt
overleden?

continueer de
studiehandelingen

en wacht tot de 
vertegenwoordiger

 aanwezig is

Argumenten vóór het gebruik van verzamelde studiedata zonder toe-

stemming van de patiënt of diens wettelijk vertegenwoordigers bij 

studie procedures die al beëindigd zijn voordat toestemming gevraagd 

kon worden

het introduceren van selectiebias kan studieresultaten in gevaar 

brengen19-22

de betrouwbaarheid van toestemming door wettelijk vertegenwoor-

digers is twijfelachtig, zeker als de patiënt net overleden is11 13-15 23 24

zeer weinig patiënten of vertegenwoordigers weigeren toestemming 

voor het gebruik van al verzamelde data5 25-27

het gebruik van data zal patiënten of vertegenwoordigers niet schaden 

(mits privacy gewaarborgd is)25

het niet gebruiken van studieresultaten kan toekomstige patiënten en de 

maatschappij schaden; het devalueert ook de bijdrage van patiënten 

die wel toestemming verleend hebben20 25

het benaderen van rouwende vertegenwoordigers kan een extra 

belasting zijn, die gezondheidszorgmedewerkers dienen te 

verminderen of te voorkomen25
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voorstel voor een procedure voor inclusie in 
spoedeisend onderzoek

Op basis van de literatuur, de ervaringen uit onze studies en 

de door de CCMO aangegeven bepalingen hebben wij een 

stroomdiagram ontwikkeld voor de inclusie van beslis-

singsonbekwame patiënten in spoedeisend onderzoek 

(figuur). Nadrukkelijk stellen wij dat deze lijn alleen gevolgd 

kan worden bij spoedeisend onderzoek en niet bij onder-

zoek bij beslissingsonbekwame patiënten zonder spoed-

eisend karakter, waaronder niet-acuut IC-onderzoek.

 Wij realiseren ons dat de stap waarbij artsen en verpleeg-

kundigen moeten bepalen of het ethisch verantwoord is om 

de naasten te informeren over en toestemming te vragen 

voor het onderzoek, voor discussie vatbaar is. Opponenten 

zullen van mening zijn dat het niet aan hen is om te bepalen 

of de vertegenwoordigers in staat zijn om toestemming te 

geven. Onze ervaring is dat familieleden in de acute fase van 

een levensbedreigende aandoening van hun familielid vaak 

niet in staat zijn om een gewogen beslissing te nemen en 

niet openstaan voor de informatie over de studie. In deze 

fase is de familie meer geïnteresseerd in de diagnose en de 

prognose van de acute aandoening.28 Dit maakt dat de dan 

gegeven toestemming niet meer dan een formele hand-

tekening is en geen werkelijke toestemming.

 Als de klinische toestand van de patiënt gestabiliseerd is 

en de naasten weer meer psychische rust hebben gevonden, 

zal de toestemming meer valide zijn. Dat deze stap tijd 

nodig heeft, mag echter geen vrijbrief zijn om de periode 

van verhindering zo lang te rekken dat de studieduur afge-

lopen is en er überhaupt geen toestemming meer gevraagd 

hoeft te worden.

 De door ons voorgestelde procedure vereist extra zorg-

vuldigheid bij toetsing door METC of CCMO, daar patiënten 

mogelijk risico’s lopen bij studiehandelingen die zonder 

hun toestemming of zonder vervangende toestemming 

worden verricht.19 29 Het beëindigen van onderzoekshande-

lingen doordat de studie is afgelopen of omdat de patiënt is 

overleden, markeert de grens tussen de noodzaak van het 

vragen van toestemming voor deelname aan de studie en het 

zonder toestemming gebruiken van inmiddels vergaarde 

data. Voor het gebruik van deze gegevens is dan geen aparte 

toestemming nodig van de wettelijk vertegenwoordigers. Ze 

mogen niet tot de patiënt herleidbaar zijn. Behalve voor 

de intensivecaregeneeskunde kan deze handelswijze van 

belang zijn voor andere disciplines binnen de geneeskunde 

waarbij spoedeisend onderzoek bij beslissingsonbekwame 

patiënten verricht wordt.

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
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Abstract

Deferred consent for inclusion of patients unable to give their consent 
in studies in the field of emergency medicine. – Respect for individual 
autonomy, expressed in the concept of informed consent, is a basic 
principle in research with humans. Many patients in intensive care are 
unable to give consent because of mental incapacity, and this can be 
further complicated in emergency research, in which the treatment or 
experiment needs to be initiated without delay. In those situations 
consent can be deferred. Randomization is done without prior consent, 
followed by patients’ or relatives’ consent at a later stage. But what should 
one do with the data if the patient dies at an early stage after randomiza-
tion before consent could be obtained? Should the data be used or not? 
Should the relatives be asked for consent for using the data? The Dutch 
Central Committee on Research involving Human Subjects (CCMO) 
states that asking for consent after the patient has died makes no sense, 
because with the death of the patient the research has ended. Relatives do 
not have the authority to give consent for the use of medical data after 
the patient has died. Data can be used anonymously in the final analysis 
of the trial. We propose a flowchart for this procedure. 
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