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Inleiding 
 

Handreiking Jur. Cie voor pathologie laboratoria bij verzoeken weefselblokjes van overledenen t.b.v. 
DNA-verwantschapsonderzoek.  
 
Bij deze vraag spelen vijf uitgangspunten een rol.  
 

1. Dossier- en archief plicht.  

Wettelijk gezien horen blokjes uit een pathologie archief bij het medisch dossier. Een hulpverlener 
is verplicht een correcte registratie bij te houden van de geleverde zorg en dit te bewaren 
(registratie en archiefplicht). Dit is nader omschreven in het KNMG document “Omgaan met 
medische gegevens 20181” In hoofdstuk 5.3, pag. 75, wordt dit genoemd bij gegevensverstrekking 

na de dood. Hierin wordt overigens verwantschapsonderzoek niet specifiek benoemd als mogelijk 
"zwaarwegend" belang om de geheimhoudingsplicht te doorbreken. Dit verklaart het advies in 

deze richtlijn zoals geformuleerd verderop 
 
2. Het medisch beroepsgeheim.  

Dat geldt voor data, dossiers maar ook voorweefselblokjes of vriesmateriaal (indien verkregen in 

het kader van het verlenen van de zorg). Het medische beroepsgeheim geldt tussen arts en 
patiënt en is niet overdraagbaar. Alle aspecten hiervan staan beschreven in de Factsheet Medisch 

Beroepsgeheim van het ministerie van VWS2 (https://pathology.nl/wp-

content/uploads/2017/01/Handleiding-herbeoordelingsprocedure-bij-een-vermeende-

diagnostische-fout-Juridische-Commissie.pdf).  
 
3. Data en weefselblokjes.  

De Jur. Cie van de NVVP stelt ‘gegevens ‘ en ‘ weefselblokjes’  in deze specifieke leidraad op één 
lijn. Dit is niet vanzelfsprekend. De bovengenoemde KNMG richtlijn gaat uit van gegevens (‘data’) 

maar bijvoorbeeld de Code Goed Gebruik van de Federa maakt wel onderscheid tussen ‘ 

lichaamsmateriaal’ en ‘ data’. De Jur. Cie vindt dat onderscheid zinnig, maar indien algemene 
kaders hierin niet voorzien, beroept de Jur. Cie zich op datarichtlijnen van de KNMG. Overigens is 
in de UK wel een speciale wet voor weefsel (Tissue Act; 2003), echter richtlijnen over deze 

kwestie, in de UK kunnen per definitie niet zomaar overgezet worden in de Nederlandse 
discussie3.  

 

4. Conflict tussen recht op informatie over afstamming vs zwijgplicht van de arts.  
In Nederland heeft de Hoge Raad zich hier ook over gebogen. Hoe  zwaarwegend’ is het recht op 
informatie over afstamming versus de zwijgplicht van de arts over een dossier/ lichaamsmateriaal, 
zeker indien de bewuste patiënt kennelijk nooit reden heeft gehad om de verwantschap aan zijn 
nabestaande(n) kenbaar te maken. Ook in de UK is paternity testing een lastige situatie (de balans 

tussen rechten van een patiënt en rechten van nabestaanden), blijkend uit recente publicaties. In 

                                                           
1 www.knmg.nl/richtlijn-omgaan-met-medische-gegevens. Vastgesteld 24-5-18. Zie 5.3 : ‘gegevens 
verstrekking na de dood’ op pag. 75 
2 Factsheet Medische Beroepsgeheim  
3 Peter Furness. Consent to using human tissue implied consent should suffice. BMJ; 327: 759-60. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2016/06/29/factsheet-medisch-beroepsgeheim
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de UK speelt bovendien de Tissue Act een belangrijke rol hierin versus het recht om afkomst te 
weten 4 5. 

 

5. Historische context in de NVVP.  

Pathologen kunnen leren van de ervaring van andere pathologen. De NVVP kan hierbij 
ondersteunen. In 2009-2014 was het TV-programma “DNA onbekend” op de TV, waarin getoond 

werd hoe mensen ontdekten wie hun biologische ouders waren. Het DNA van (vrijwel altijd 
overleden) ouders was natuurlijk niet altijd beschikbaar zodat men vanzelf bij pathologie 
laboratoria uitkwam. Het bleek toen dat pathologie laboratoria, zonder nadere afwegingen, 
weefselblokjes beschikbaar hadden gesteld voor dit onderzoek in het kader van het TV 

programma. Het NVVP bestuur heeft toen op de onwenselijkheid hiervan gewezen en ook 

toegelicht dat dit niet zomaar zonder overleg kon. De pathologie laboratoria dienen op zijn minst 
de behandelend artsen (aanvragers van het onderzoek dan wel obductie) en bij voorkeur hun 
afdeling juridische zaken hierbij te betrekken. Dit was veelal niet gebeurd. Gelukkig zijn er ook 
goede voorbeelden in het verleden, zoals in de situatie waarin het dilemma in een kort geding 

(Arnhem; 2012. hyperlink: ECLI:NL:RBARN:2012:BV6218 ) uiteindelijk werd beslecht (in het 
voordeel van de nabestaande: de rechter heeft besloten het materiaal wel te laten af te staan, 

maar toonde begrip voor het dilemma van het laboratorium. Dit dilemma heet ‘conflict van 

plichten’) Dit laatste voorbeeld illustreert dat soms zowel het pathologie laboratorium als de 
behandelend arts de situatie niet altijd volledig kunnen overzien en onderstreept onze 
aanbeveling bij dergelijke verzoeken altijd te toetsen bij de juridisch afdelingen van een ziekenhuis 
en te wijzen op de mogelijkheid van het vragen van een oordeel van de rechter. 

 

 

 
 

   

                                                           
4 Dyer et al “Son” at risk of inheriting of cancer can test DNA of dead man who might be his father. BMJ 
2018;360:k644 doi: 10.1136 
5 MJ Wilkinson, R. Stirton. Right to paternity testing of tissue samples should extend beyond medical 
necessity. BMJ 2018; 360 doi: 10.1136/.k1257 
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Samenvatting en advies 

 

Samenvatting 
 

1. Overleg met de behandelend arts én betrek juridische zaken hierin. Bij duidelijke zaken geeft dit 

een antwoord om de geheimhoudingsplicht wel of niet te doorbreken. 

 
2. Indien het overleg stokt c.q. niemand wil de beslissing nemen om de geheimhoudingsplicht te 

doorbreken (behandelend arts heeft onvoldoende kennis van de (familie)situatie van de 

overledene bv en juridische zaken twijfelt), kan het raadzaam zijn om de mogelijkheid een 
uitspraak hierover aan de rechter te vragen. Dit laatste helpt ook om eventuele perceptie van 
"onwil" van de patholoog/het lab te verminderen, maar ook duidelijk te maken (aan 
nabestaanden) dat de ‘onwil’ een gevolg is van de (wettelijke) plicht tot geheimhouding. De Hoge 

Raad heeft dus al een keer aangegeven dat ‘kennis over afkomst’ een grond voor doorbreking kan 

zijn. Overigens vindt de Jur. Cie dat bij ‘twijfel’ over de rechtmatigheid van het verzoek, er 
voorkeur gegeven moet worden aan de zwijgplicht en beheerplicht van de patholoog/het lab maar 

adviseert dit altijd met de behandelend arts te bespreken. 
 
NB 1. Minder vaak voorkomend, maar evenzeer lastig zijn verzoeken vanuit rechts opsporing of bij 

“hulp bij calamiteiten” (=identificatie). Deze verzoeken komen overigens gewoonlijk binnen bij een 

RvB van een ziekenhuis die het soms bij het pathologie lab neerlegt. De Jur. Cie van de NVVP raadt aan 
om dergelijke verzoeken altijd te bespreken/ af te stemmen met de juridische afdeling/ juridisch 

adviseur alvorens een besluit te nemen tot verzenden. Soms heeft een ziekenhuis een policy hierover.  
 
 

Advies 
 

Alle pathologie laboratoria zullen van tijd tot tijd dergelijke verzoeken (i.e. ten behoeve van 

verwantschapsonderzoek) ontvangen. Hoe te handelen? Allereerst maken wij hier onderscheid met de 
verzoeken van klinisch genetici die materiaal opvragen conform een convenant tussen de NVKG en 

WVS wat de NVVP ook onderschreven heeft. Dit is een aparte categorie en betreft niet DNA 
verwantschapsonderzoek/ vaderschapsverzoeken zoals hier bedoeld (maar vaak 
erfelijkheidsonderzoek).  
 

Wat betreft vaderschapsverzoeken geldt hetzelfde voorschrift of het nu blokjes zijn van een 
appendectomie of naevus of dat het gaat om obductiemateriaal: het is allereerst een zaak tussen de 
behandelaar (van toen) en de patiënt. Verzoeken aan een pathologie laboratorium om blokjes (ten 

einde op basis van DNA testen verwantschap aan te tonen dan wel uit te sluiten) mogen alleen 
gehonoreerd worden indien de behandelend arts de afweging heeft gemaakt (bij voorkeur na 

ruggenspraak met de juridische afdeling) en schriftelijk het pathologie laboratorium ontheft van de 

geheimhoudings/bewaarplicht. Ook het laboratorium doet er goed aan deze overdracht aan derden 

(nabestaanden in geval van verwantschapstesten schriftelijk vast te leggen in het weefselbank dossier 
met een zgn. ‘overdracht bestand’. Bij vaderschapsonderzoek hebben de verwanten die het verzoek 

doen een recht om afkomst te weten, maar dit dient afgewogen te worden tegen de “bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer” (geheimhoudingsplicht) jegens de (overleden) patiënt. Vaak kan de 
behandelend arts hier op basis van ‘veronderstelde toestemming’ een inschatting doen maar soms is 

dat lastig/onmogelijk, in dat geval kan gewezen worden op de mogelijkheid om de rechter om een 
oordeel te vragen.  
 


