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Het effect van wel/niet gebruik van Deferred consent op doelmatigheid van 
de interventie in een spoedeisende situatie

Retrospectieve analyse van time windows tot het 
moment van toediening van het experimentele 
medicament

Dier model: 

1. Tussen 0-3 uur: bescherming tegen verval van de 
BBB, verminderd hersenoedeem 

2.Tussen 4-6 uur: geen significante vermindering 
van hersenoedeem, maar neurologische 
symptomen verbeteren 

Patho-fysiologisch eindpunt: 3 uur?

631 patienten geincludeerd na 
schriftelijk informeer consent 
voorafgaande aan toediening 
van experimentele medicament

Dexanabinol trial
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Vier time frames

1. Tussen trauma en opname NTC 
2. Tussen opname NTC en CT-scan 
3. Tussen CT-scan en informed 

consent 
4. Tussen informed consent en SDA

Dexanabinol trial
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Effect van SD op secundaire 
hersenbeschadiging is toediening 

binnen 3 uur na TBI

Dexanabinol trial



WAT ALS DE PATIENT 
OVERLIJDT VOORDAT 

DEFERRED CONSENT IS 
GEGEVEN

EARLY LACTATE-GUIDED THERAPY IN 
SEVERELY ILL ICU PATIENTS

264 Gerandomiseerd

211/264 (80%) Deferred 
consent

53/264 (20%) Geen 
deferred consent

30/264 (11%) Overleden 
voor deferred consent

11/264 (4%) Geen 
consent gegeven

12/264 (5%) Geen 
familie/ patiënt 
overgeplaatst

19/30 (63%) Overleden 
binnen 24 uur



Wat te doen met de data van patiënten die overleden zijn, 
voordat deferred consent gevraagd is en waarvan de naasten niet 
meer in het ziekenhuis zijn?

* aan lokale METC brief met verzoek om dat zonder 
toestemming te gebruiken

* METC antwoord DB: niet akkoord

METC verwijst naar WMO, art 6, lid 4:  

“ ..zodra de familie van de inmiddels of  bijna overleden 
patient in het ziekenhuis arriveert de omstandigheid die 
de verhindering van het geven van toestemming vormt niet 
meer voordoet en alsnog toestemming moet worden 
gevraagd.”



1. Consequentie: mogelijk zijn familieleden niet meer te 
traceren, dus geen toestemming, dan geen gebruik data 
en het benaderen van familieleden die in rouw zijn. Hoe 
valide zijn de resultaten van de studie dan? 

2. Voorzitter onafhankelijke DSMB: het niet gebruiken 
van de data maakt de studie intern invalide, waardoor 
er niet meer aan de wetenschappelijke vereisten kan 
worden voldaan
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1. Is proxy consent in de acute situatie wel valide? 

2. Schaden we de patienten door de data toch te gebruiken? 

3. Introduceren we selectie bias door de data niet te 
gebruiken? 

4. Hebben toekomstige patienten voordeel als we alle data 
kunnen gebruiken? 

5. Hoe lang blijven de ‘omstandigheden die vragen van 
consent weerhouden’ bestaan? 

6. Wat is de belasting voor de nabestaanden?
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1. Is proxy consent in de acute situatie wel valide? 

2. Schaden we de patienten door de data toch te gebruiken? 

3. Introduceren we selectie bias door de data niet te gebruiken? 

4. Hebben toekomstige patienten voordeel als we alle data kunnen gebruiken? 

5. Hoe lang blijven de ‘omstandigheden die vragen van consent weerhouden’ bestaan? 

6. Wat is de belasting voor de nabestaanden?

Internationale opinie?
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1. Data moeten gebruikt worden omdat: 

a. De validiteit van proxy consent bij spoedeisende 
situaties sowieso ethisch problematisch ligt;  

b. Gebruik van data schaadt patiënten niet (privacy moet 
wel bewaakt worden);  

c. Niet gebruik introduceert selectie bias;  

d. Een betrouwbare uitkomst van de studie zal van belang 
zijn voor toekomstige patiënten;  

e. Nabestaanden van overleden patiënten benaderen voor 
toestemming zal hen onnodig belasten

Internationale opinie? VISEAR
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Antwoord Secretaris CCMO: 

“Bij de totstandkoming van de wet is ook besproken de situatie 
waarin het onderzoek al is afgerond als de verhindering om 
toestemming te krijgen vervalt. In dat geval, zo stelt de wetgever, 
zal de onderzoeker de proefpersoon over het onderzoek moeten 
informeren op basis van de verantwoordelijkheid van een goed 
hulpverlener. Toestemming heeft dan kennelijk geen functie meer.”

Opinie CCMO

“De situatie waarin de proefpersoon komt te overlijden is vergelijkbaar met 
de hiervoor door de wetgever omschreven omstandigheid, waarbij het 
onderzoek al beëindigd is. Met het overlijden vervalt de mogelijkheid 
onderzoek met de proefpersoon te doen, zodat ook in dit geval het 
onderzoek eindigt voordat toestemming kon worden verkregen. 

Analoog aan de hiervoor omschreven situatie ligt het voor de hand de 
nabestaanden te informeren, maar het krijgen van hun toestemming voor 
deelname heeft nu geen functie meer, het onderzoek is immers beëindigd.”
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Niet gebruiken van de data introduceert selectie bias?

Exclusie van Patienten waarvan geen (deferred) consent is verkregen 

‘Het niveau van statistische significantie van de ongecorrigeerde 
primaire uitkomst analyse werd verlaagd van p=0.067 tot p=0.42 als 
patiënten zonder IC/DC geexcludeerd werden.  

Bij gecorrigeerde primaire uitkomst analyse werd een significant 
behandelingseffect (p=0.006) zelfs niet-significant (p=0.35)




