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Hoofdstuk 1

Inleiding
1.1 Algemeen
‘Niet-therapeutisch medisch-wetenschappelijk onderzoek’ en ‘kinderen’ zijn twee begrippen
die ver van elkaar af liggen. Toch moeten ze nader tot elkaar worden gebracht om onder meer
het gebruik van geneesmiddelen bij kinderen te verbeteren. Er wordt nu veel gebruik gemaakt
van geneesmiddelen die op volwassenen zijn getest, maar kinderen zijn een specifieke
populatie proefpersonen die sterk verschilt van volwassenen. 1 Er is veel debat over onder
welke voorwaarden niet-therapeutisch onderzoek met kinderen kan worden toegestaan.
Kinderen hebben baat bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, waarvoor niettherapeutisch onderzoek noodzakelijk is.2 Tegelijkertijd moeten kinderen als kwetsbare groep
proefpersonen en afhankelijk van de toestemming van hun ouders worden beschermd tegen
onethische en sterk belastende onderzoeken.3
Niet-therapeutisch medisch-wetenschappelijk onderzoek is onderzoek dat de
proefpersoon zelf niet direct ten goede kan komen en wordt geregeld in de Wet Medischwetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO). Bij het wetsvoorstel inzake medische
experimenten, dat in 1992 bij de Tweede Kamer werd ingediend, bleek met name het
onderwerp

niet-therapeutisch

onderzoek

met

minderjarigen

en

wilsonbekwame

meerderjarigen tot veel discussie te leiden. Het is een omstreden onderwerp vanwege de
kwetsbare positie van de proefpersonen en de afhankelijkheid van de wilsonbekwamen van de
beslissing van hun ouders / vertegenwoordigers over deelname aan onderzoek. Onderzoek
met mensen die zelf geen toestemming konden geven en waarbij zij geen baat zouden hebben
werd echter door het wetsvoorstel niet bij voorbaat uitgesloten. Om advies te geven aan de
regering over dit onderwerp is de Commissie Meijers aangesteld.4
Uit dit advies kwam naar voren dat wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk is om de
kwaliteit in de gezondheidszorg voor minderjarigen (en meerderjarige wilsonbekwamen) te
kunnen waarborgen. Het onderzoek moest wel worden onderworpen aan strikte voorwaarden,
waarna niet-therapeutisch onderzoek met wilsonbekwamen mogelijk werd.5 Kort gezegd zijn

1

Van Thiel & Uniken Venema 2007
Verschuur & Zwaan 2007
3
Van Agt, Damen & Huysmans 2010
4
Commissie Doek 2009, p. 15
5
Commissie Doek 2009, p. 15
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de voorwaarden dat het onderzoek uitsluitend kan plaatsvinden indien de risico’s
verwaarloosbaar zijn en de belasting minimaal en de wilsonbekwame zich niet tegen
deelname verzet (art. 4 WMO).
Er is echter veel discussie over de reikwijdte van deze regeling en de
(on)mogelijkheden hiervan. Belangrijk onderzoek, onder andere naar geneesmiddelen bij
kinderen, zou geen doorgang kunnen vinden door de strikte vereisten die de wet stelt. Het
aantal kinderen met chronische ziekten in Nederland neemt toe en er is onvoldoende kennis
over de effecten van preventie en behandeling van ziekte bij kinderen. Wetenschappelijk
onderzoek naar medicatie en ziekte bij kinderen is om die reden van groot belang. 6 De
Commissie Doek heeft naar deze problematiek onderzoek gedaan en in 2009 een rapport
uitgebracht over de mogelijke aanpassing van de WMO.
Uit de discussie over niet-therapeutisch medisch-wetenschappelijk onderzoek met
wilsonbekwamen is af te leiden dat er een spanningsveld bestaat tussen enerzijds het belang
van wetenschappelijk onderzoek en de mogelijkheid om zeer belangrijk geachte studies uit te
voeren en anderzijds het belang de bescherming van deze kwetsbare groep proefpersonen te
waarborgen die niet volledig zelfstandig kunnen bepalen of en aan welk onderzoek ze willen
deelnemen.
1.2 Probleemstelling
In deze scriptie wordt louter gekeken naar niet-therapeutisch onderzoek bij kinderen.
De onderzoeksvraag luidt: Is aanpassing van de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek
met mensen noodzakelijk op het punt van niet-therapeutisch onderzoek met kinderen en hoe
kan een evenwichtig uitgangspunt worden bereikt tussen bescherming van de belangen van
kinderen en de mogelijkheid van niet-therapeutisch onderzoek?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal aandacht worden besteed aan het
onderscheid tussen therapeutisch en niet-therapeutisch onderzoek, aan het juridisch kader
waarbinnen niet-therapeutisch onderzoek met minderjarigen valt en aan verschillende
benaderingen van dit onderwerp van onder andere de commissie Doek, de Minister van VWS
en het veld.

6

Raad voor Gezondheidsonderzoek 2010, p. 10
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1.3 Opzet
In hoofdstuk 2 zullen de belangrijkste kenmerken van niet-therapeutisch onderzoek met
wilsonbekwamen worden behandeld. Wat houdt niet-therapeutisch onderzoek in? Wat
betekent dit onderscheid in de praktijk en waarom is dit onderzoek nodig?
In hoofdstuk 3 wordt het juridisch kader uiteengezet. Wat zegt de WMO over
medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen? Hoe is het Europees en
internationaal geregeld en hoe verhoudt de verschillende wet- en regelgeving zich tot elkaar?
Het advies van de commissie Doek en het standpunt van de minister zullen in
hoofdstuk 4 aan de orde komen. Daarnaast zullen verschillende reacties uit het veld op dit
advies worden beschreven. Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten van deze adviezen en
hoe wordt er in de literatuur tegen de WMO en het advies van de commissie aan gekeken?
Tenslotte zullen in hoofdstuk 5 de meest elementaire aandachtspunten van niettherapeutisch onderzoek met kinderen worden behandeld en zal er worden gekeken naar
welke benadering de juiste oplossing biedt met het oog op bescherming van wilsonbekwamen,
vooruitgang van medisch-wetenschappelijk onderzoek en aansluiting bij internationale
regelingen.
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Hoofdstuk 2

Niet-therapeutisch onderzoek
Bij de beoordeling van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en
meerderjarige wilsonbekwamen wordt onderscheid gemaakt tussen therapeutisch en niettherapeutisch onderzoek. In dit hoofdstuk zal het onderscheid tussen deze typen onderzoek
worden beschreven. Wat houdt niet-therapeutisch onderzoek in en wat zijn de verschillen met
therapeutisch onderzoek? Welke toetsingsvereisten worden er gesteld ter bescherming van
minderjarigen / meerderjarige wilsonbekwamen en hoe wordt het niet-therapeutisch
onderzoek in de praktijk afgebakend? Tenslotte zal de vraag wat het belang is van medischwetenschappelijk onderzoek aan de orde komen.
2.1 Wat houdt niet-therapeutisch onderzoek in?
De wetgever maakt in de WMO bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen
en meerderjarige wilsonbekwamen onderscheid tussen onderzoek dat wel (therapeutisch) en
niet (niet-therapeutisch) aan de proefpersoon zelf ten goede kan komen. Bij niet-therapeutisch
onderzoek

met

minderjarigen

en

meerderjarige

wilsonbekwamen

moet

een

toetsingscommissie op grond van de WMO rekening houden met extra vereisten
(groepsgebondenheid, verwaarloosbare risico’s en minimale bezwaren). De begrippen
therapeutisch / niet-therapeutisch worden in de WMO niet met zoveel woorden genoemd,
maar worden in de discussie en literatuur gehanteerd om het onderscheid tussen deze
verschillen in onderzoek aan te geven. Dit onderscheid heeft onder andere gevolgen voor
extra eisen die de wetgever stelt ter bescherming van de minderjarige / meerderjarige
wilsonbekwame en voor de medisch-ethische toetsing van het onderzoek. Het kenmerkende
verschil tussen therapeutisch en niet-therapeutisch onderzoek is dat de proefpersonen bij
laatstgenoemd onderzoek zelf geen baat hebben en het onderzoek dus met meer waarborgen
moet worden omkleed.
Bij medisch-wetenschappelijk onderzoek is voorts onderscheid te maken tussen
observationeel- en interventieonderzoek.7 Bij observationeel onderzoek wordt de medische
situatie bestudeerd. Er wordt gekeken naar de bestaande situatie om inzicht te verkrijgen in
bepaalde kenmerken van (groepen) personen of het verloop van bepaalde ziekten. Bij
interventieonderzoek wordt de toestand van een proefpersoon opzettelijk gewijzigd. De
7
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gevolgen worden bestudeerd van bijvoorbeeld het toedienen of onthouden van een stof of
blootstelling aan bepaalde invloeden. Beide vormen van onderzoek vallen onder de reikwijdte
van de WMO.8
Observationeel onderzoek wordt door de CCMO gezien als onderzoek dat niet aan de
proefpersoon ten goede komt (niet-therapeutisch). Voorbeelden van interventieonderzoek dat
door de CCMO wordt beschouwd als niet-therapeutisch zijn onderzoeken naar: de
werkingsmechanismen in het lichaam, naar de veiligheid en verdraagbaarheid van een
medicament bij gezonde personen (Fase-I onderzoek), naar veiligheid en effectiviteit van een
geneesmiddel bij patiënten, naar therapeutische effecten door middel van niet-geblindeerd
placebo-gecontroleerd onderzoek (vanwege het evident niet-therapeutische karakter voor de
placebo-groep) en naar niet-geregistreerde vaccins.9
Ook worden er extra eisen gesteld aan niet-therapeutisch onderzoek met betrekking tot
toetsing (zie ook art. 2 WMO). Indien het niet-therapeutisch interventieonderzoek betreft
moet het onderzoek worden voorgelegd aan de Centrale Commissie Mensgebonden
Onderzoek (CCMO). Therapeutisch onderzoek bij minderjarigen en meerderjarige
wilsonbekwamen kan door een erkende METC worden getoetst. Indien er sprake is van niettherapeutisch onderzoek wordt er gekeken naar het onderscheid observationeel- en
interventieonderzoek. In geval van niet-therapeutisch observationeel onderzoek kan toetsing
plaatsvinden door een Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC). De METC kan het
onderzoek ter beoordeling doorsturen aan de CCMO onder opgaaf van redenen. De CCMO
kan ook op eigen initiatief bepaalde onderzoeken aanwijzen ter beoordeling van haarzelf.10
2.2 Het onderscheid therapeutisch / niet-therapeutisch in de praktijk
Zoals hierboven is beschreven hanteert de CCMO uitgangspunten ter beoordeling van
welk onderzoek als niet-therapeutisch wordt beschouwd. In de praktijk blijkt het onderscheid
tussen therapeutisch en niet-therapeutisch onderzoek echter complex omdat je binnen één
onderzoek te maken kunt hebben met verschillende componenten. Een onderzoek bevat vaak
een combinatie van therapeutische en niet-therapeutische onderdelen, zodat verschillende
normeringskaders binnen één onderzoek gehanteerd moeten worden. 11 Niet-therapeutische
studies kunnen bij gebrek aan alternatieven toch een interessante behandeloptie bevatten.

8

De Die e.a. 2008, p. 1035
CCMO-notitie 2009, p. 2-3
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Voorts kunnen therapeutische studies ook procedures bevatten die de proefpersoon niet ten
goede komen, zoals extra bloedafname, scans en ziekenhuisbezoek of kan het onderzoek
risico en belasting met zich brengen dat alleen voor onderzoeksdoeleinden moet worden
ondergaan (bijvoorbeeld in het geval van een reeds beschikbare behandeloptie met een
gunstiger afweging van risico en belasting).12
Westra, arts en filosoof afdeling Kindergeneeskunde LUMC, heeft in 2008 een
inventarisatie gemaakt van de beslissingen van de CCMO met betrekking tot niettherapeutisch onderzoek met minderjarigen over de periode 2000 tot 2007. Hieruit is gebleken
dat de CCMO de criteria voor niet-therapeutisch onderzoek met minderjarigen consistent
gebruikt, maar dat het niet altijd helder is in welke gevallen een onderzoek therapeutisch of
niet-therapeutisch is en dus wanneer de risico’s verwaarloosbaar en de belasting minimaal
moeten respectievelijk moet zijn.13
Het onderscheid therapeutisch / niet-therapeutisch wordt alleen bij medisch
wetenschappelijk onderzoek met kinderen en meerderjarige wilsonbekwamen gemaakt. Bij
onderzoek met wilsbekwame volwassenen wordt dit onderscheid niet gehanteerd en worden
dus minder strenge vereisten aan onderzoek gesteld. Van Thiel en Uniken Venema
benadrukken dat bij pediatrisch onderzoek een andere inschatting nodig is dan bij onderzoek
met volwassenen, omdat kinderen geen kleine volwassenen zijn en dat hun belevingswereld
moet worden meegewogen in de medisch-ethische beoordeling van het onderzoek.
Schuldgevoelens, een verminderd begrip over wat normaal is, angst en onvoorspelbaarheid
van de reactie van een kind maken dat onderzoekers de gevolgen van niet-therapeutisch
onderzoek bij kinderen niet moeten onderschatten. Vanwege de cognitieve en sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen en de psychologische risico’s is een andere afweging
van belasting en risico’s van onderzoek nodig dan bij volwassenen.14 Toch wordt het belang
van niet-therapeutisch medisch-wetenschappelijk onderzoek met kinderen vaak benadrukt.
2.3 Noodzaak niet-therapeutisch medisch-wetenschappelijk onderzoek met kinderen
De meeste kinderen zijn gezond en gebruiken over het algemeen weinig geneesmiddelen.
Toch zijn er ook kinderen die regelmatig geneesmiddelen gebruiken. Er is echter vaak weinig
bekend over de werking van geneesmiddelen bij kinderen. Een gevolg hiervan is dat
geneesmiddelen ongetest aan kinderen worden toegediend of dat nieuwe therapieën niet aan
12

Westra 2010
Westra 2008
14
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de kinderen worden aangeboden.15 Kinderen lopen hierdoor het risico dat ze een te hoge of te
lage dosering toegediend krijgen of dat de geneesmiddelen niet effectief of zelfs schadelijk
zijn. De gezondheid van het kind of de kwaliteit van het leven kan worden geschaad.16
Het kind is (medisch gezien) niet te vergelijken met een volwassene; de dosering,
werkzaamheid en mogelijkheid van verschillende bijwerkingen kan bij kinderen heel anders
zijn. Een probleem bij behandeling van kinderen met geneesmiddelen is dat veel
geneesmiddelen niet zijn geregistreerd en dus off-label worden gebruikt. Een van de oorzaken
die hier aan ten grondslag ligt is dat geneesmiddelen voor kinderen vaak geen grote omzet
zullen meebrengen en de markt dus ongunstig is. Voorts is het effect (op de lange termijn) van
geneesmiddelen bij kinderen moeilijker te voorspellen dan bij volwassenen. Bovendien is het
onderscheid bij kinderen tussen de verschillende leeftijdscategorieën dusdanig groot, dat de
categorieën moeilijk te vergelijken zijn en dus bij geneesmiddelenonderzoek niet
samengenomen kunnen worden. Naast deze beperkingen in het geneesmiddelenonderzoek bij
kinderen spelen vaak praktische en ethische bezwaren een rol. Tenslotte is de wetgeving zeer
terughoudend op het gebied van medisch-wetenschappelijk onderzoek met kinderen (WMO).
Vanwege deze verschillende redenen voor niet-registratie van geneesmiddelen voor kinderen
is er weinig wetenschappelijke kennis over gebruik hiervan zoals dosering, werking en
bijwerkingen.17
Dat er op dit moment veel tegenargumenten zijn voor onderzoek naar geneesmiddelen
bij kinderen neemt niet weg dat het belangrijk is kennis te verwerven over toepassing van
geneesmiddelen bij kinderen. Wetenschappelijk onderzoek op dit gebied is van groot belang.
Wat zijn de langetermijneffecten (groeivertraging, onderontwikkeling van bepaalde organen)?
Welke werking heeft het geneesmiddel op kinderen? Wat zijn de bijwerkingen? Welke
dosering moet worden gebruikt? Antwoord op deze vragen is van groot belang bij het
geregistreerd en dus verantwoord kunnen toepassen van geneesmiddelen bij kinderen. De
afweging die ouders zullen maken om hun kind wel of niet deel te laten nemen aan medischwetenschappelijk onderzoek is moeilijk. De bescherming van kinderen is groot en het risico
dat ouders willen nemen is klein. Bij een klinische proef is er de kans dat het kind een placebo
krijgt, waardoor ouders sneller kiezen voor behandeling met een ongeregistreerd

15

Ruys-Dudok van Heel e.a. 1998, p. 6
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geneesmiddel. Bovendien is het een beslissing van de ouders en niet van het kind zelf zodat
grote zorgvuldigheid en bescherming van het kind centraal moet staan.18
2.4 Conclusie
Niet-therapeutisch onderzoek is onderzoek dat de proefpersoon niet ten goede kan komen. Bij
dit onderzoek moet bij de beoordeling hiervan door een toetsingscommissie rekening
gehouden worden met extra vereisten. In de praktijk blijkt het onderscheid tussen
therapeutisch en niet-therapeutisch onderzoek echter complex. Eén onderzoek kan zowel
therapeutische als niet-therapeutische elementen bevatten.
Medisch-wetenschappelijk onderzoek met kinderen is van groot belang. Kinderen zijn
niet te vergelijken met volwassenen en er is vaak weinig bekend over de werking van
geneesmiddelen bij kinderen. De kwaliteit van de gezondheidszorg voor kinderen moet
worden bevorderd en met name de kwaliteit en kennis van geneesmiddelen voor kinderen
moet worden ontwikkeld en verbeterd. In het volgende hoofdstuk zal het juridisch kader
waarbinnen medisch-wetenschappelijk onderzoek met kinderen valt, worden behandeld. Wat
bepaalt de (inter)nationale wet- en regelgeving op het gebied van medisch-wetenschappelijk
onderzoek met kinderen?

18

Schutjens & Lisman 2004, p. 32-33
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Hoofdstuk 3

Juridisch kader
In dit hoofdstuk wordt de juridische positie van minderjarigen onder andere op grond van de
Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) behandeld en komen de
belangrijkste nationale en internationale juridische documenten die betrekking hebben op
medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen aan bod. Hierbij zal de focus liggen
op de vereisten voor niet-therapeutisch onderzoek. De belangrijkste regelingen zijn de Wet
medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO), het Verdrag inzake de rechten van
de mens en de biogeneeskunde (Biogeneeskundeverdrag), de Europese Richtlijn inzake
klinisch geneesmiddelenonderzoek (GCP-richtlijn) en het Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten (BUPO-verdrag). Welke uitgangspunten en voorwaarden
met betrekking tot niet-therapeutisch onderzoek met minderjarigen kunnen hieruit worden
afgeleid? Wat zijn de overeenkomsten tussen deze regelingen en welke discrepanties kunnen
worden vastgesteld?
3.1 Rechtspositie minderjarigen
Op grond van artikel 1:233 BW zijn minderjarigen zij, die de leeftijd van achttien jaar niet
hebben bereikt en niet gehuwd of geregistreerd zijn (geweest) of meerderjarig zijn verklaard
met toepassing van artikel 1:253ha BW. De twee belangrijkste kenmerken van de
rechtspositie

van

minderjarigen

zijn

dat

zij

onder

gezag

staan

en

dat

hun

handelingsbekwaamheid beperkt is. De minderjarige staat onder gezag van ouders of voogd
met betrekking tot de persoon van de minderjarige, het bewind over zijn vermogen en
vertegenwoordiging in burgerlijke handelingen (art. 1:245 BW). Dit houdt in dat de ouder
verantwoordelijk is voor het verzorgen en opvoeden van het kind en voor het welzijn, de
veiligheid en de ontwikkeling van het kind (art. 1:247 BW). De minderjarige is bekwaam
rechtshandelingen

te

verrichten

mits

hij

met

toestemming

van

zijn

wettelijke

vertegenwoordiger handelt (art. 1:234 BW). Indien het een rechtshandeling betreft waarvan in
het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een minderjarige deze zelfstandig verricht, dan
wordt uitgegaan van een veronderstelde toestemming.
Met betrekking tot de gezondheidszorg worden striktere leeftijdsgrenzen gehanteerd.
In de gezondheidszorg kunnen persoonlijke aangelegenheden aan bod komen waardoor
geheim en privacy in het geding kunnen zijn. Vanwege die bijzondere aard van de
Niet-therapeutisch onderzoek met kinderen
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hulpverlening moet een open sfeer tussen hulpverlener en minderjarige gecreëerd kunnen
worden.19 In de WGBO worden dan ook andere vereisten gesteld aan de bekwaamheid van
een minderjarige om rechtshandelingen te verrichten. Een minderjarige die de leeftijd van
zestien jaar heeft bereikt is bekwaam een behandelingsovereenkomst aan te gaan ten behoeve
van zichzelf en kan rechtshandelingen verrichten die onmiddellijk verband houden met de
overeenkomst (art. 7:447 BW). Voor de medische behandeling zelf geldt een ander regime.
Artikel

7:450

BW

vereist

dat

voor

verrichtingen

ter

uitvoering

van

de

behandelingsovereenkomst bij minderjarige patiënten tussen twaalf en zestien jaar tevens de
toestemming van de ouders / voogd vereist is (dubbele toestemming). Hierop worden twee
uitzonderingen gemaakt, namelijk indien de verrichting kennelijk nodig is om ernstig nadeel
voor de patiënt te voorkomen en indien de patiënt ook na weigering van de toestemming van
de ouders de verrichting weloverwogen blijft wensen. Bij minderjarigen van zestien jaar en
ouder is alleen toestemming van de ouders nodig indien de patiënt niet in staat is tot ‘een
redelijke waardering van zijn belangen ter zake’ (art. 7:450 lid 3 BW). Bij minderjarigen
jonger dan twaalf jaar wordt de behandelingsovereenkomst gesloten door de ouders. Tenslotte
bepaalt artikel 7:465 BW dat de verplichtingen van de hulpverlener jegens de patiënt worden
nagekomen jegens de ouders indien de patiënt de leeftijd van twaalf jaar nog niet heeft bereikt
of de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt maar niet in staat kan worden geacht tot ‘een
redelijke waardering van zijn belangen ter zake’.
Wat betreft medisch-wetenschappelijk onderzoek wordt weer anders tegen
vertegenwoordiging van minderjarigen aangekeken. Onder andere dit onderwerp wordt in de
Wet medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen geregeld en zal in de volgende
paragraaf aan bod komen. De WMO geldt als lex specialis ten opzichte van de meer algemene
WGBO.20
3.2 Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO)
Het doel van de WMO is om bescherming te bieden aan mensen die deelnemen aan medischwetenschappelijk onderzoek. Zij moeten er vanuit kunnen gaan dat het onderzoek
wetenschappelijk en ethisch verantwoord is en bovendien getoetst is aan een minimum van
zorgvuldigheidscriteria.21 Wat betreft minderjarigen is het uitgangspunt dat wetenschappelijk
onderzoek verboden is, tenzij het onderzoek mede aan de proefpersoon ten goede kan komen
19
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of het onderzoek niet met een andere categorie proefpersonen kan worden uitgevoerd
(groepsgebondenheid) en de risico’s verwaarloosbaar en de bezwaren minimaal zijn.22 Artikel
4, eerste lid, WMO bepaalt:
Het is verboden wetenschappelijk onderzoek te verrichten met proefpersonen die de leeftijd
van achttien jaar nog niet hebben bereikt of die niet in staat zijn tot een redelijke waardering
van hun belangen ter zake. Dit verbod is niet van toepassing op wetenschappelijk onderzoek
dat mede aan de betrokken proefpersonen zelf ten goede kan komen en op wetenschappelijk
onderzoek dat niet dan met medewerking van proefpersonen uit de categorie waartoe de
proefpersoon behoort, kan worden verricht en waarvan voor hen de risico's verwaarloosbaar
en de bezwaren minimaal zijn.
In de WMO wordt zoals uit artikel 4 blijkt een ‘nee-tenzij’ principe gehanteerd. Het is
verboden medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen te verrichten, tenzij er aan
bepaalde voorwaarden is voldaan.
De voorwaarde ‘groepsgebondenheid’ houdt in dat het onderzoek niet dezelfde
bijdrage kan leveren aan de zorg voor een bepaalde groep wilsonbekwamen, indien dat
onderzoek met een groep wél wilsbekwame personen zou worden uitgevoerd. Hieraan moeten
inhoudelijke argumenten ten grondslag liggen en geen praktische of organisatorische. De
voorwaarden verwaarloosbare risico’s en minimale bezwaren zijn geformuleerd om de
proefpersonen te beschermen omdat er geen directe gezondheidsvoordelen voor de
proefpersonen zelf zijn te verwachten.23 De risico’s mogen niet groter zijn dan het dagelijks
leven in een ‘redelijk veilige omgeving’ of een ‘routineverrichting ten behoeve van
behandeling en verpleging’. De belasting van de handelingen die een proefpersoon moet
ondergaan mag niet ingrijpend zijn. De bezwaren mogen niet meer dan een beperkte
verstoring van het dagelijks leven zijn en de pijn mag niet meer zijn dan bijvoorbeeld de
belasting van een prik voor bloedafname.24 Bij de afweging van de risico’s en bezwaren van
een onderzoek is een belangrijke en zware taak weggelegd voor de toetsingscommissies.
De specifieke eisen voor wilsonbekwamen gelden aanvullend op de eisen die in het
algemeen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen worden gesteld (positief
oordeel van een daartoe bevoegde commissie, art. 2 WMO , en voldaan aan de eisen van art. 3
WMO). De vertegenwoordiging van minderjarigen verschilt naar gelang de leeftijd van het
kind. Bij kinderen jonger dan twaalf jaar kunnen de ouders of voogd schriftelijke
22
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toestemming geven (artikel 6 lid 1 sub d WMO). Het kind moet wel naar bevattingsvermogen
worden geïnformeerd en de toestemming van de ouders dient de vermoedelijke wil van het
kind weer te geven (artikel 6 lid 7 juncto lid 3 WMO). Bij onderzoek met kinderen van twaalf
jaar of ouder moeten zowel het kind zelf als de ouders of de voogd schriftelijk toestemming
geven (artikel 6 lid 1 sub b WMO). Het onderzoek mag niet plaatsvinden indien de
minderjarige zich verzet tegen bepaalde handelingen in het kader van het onderzoek (artikel 4
lid 2 WMO).25
3.3 Richtlijn inzake klinisch geneesmiddelenonderzoek (GCP-richtlijn)
De Richtlijn inzake klinische geneesmiddelenonderzoek van de Europese Unie uit 2001 biedt
op het gebied van medisch-wetenschappelijk onderzoek met kinderen dat hen niet ten goede
komt meer ruimte dan de WMO.26
Het uitgangspunt van de Richtlijn is dat personen die niet hun toestemming kunnen
geven moeten worden beschermd. Geneesmiddelenonderzoek mag niet bij kinderen worden
uitgevoerd, indien het onderzoek ook kan worden uitgevoerd met personen die wel bekwaam
zijn om toestemming te geven (groepsgebondenheid). Daarnaast moet het onmiddellijke
voordeel voor de betrokken patiënt door verstrekking van het geneesmiddel groter zijn dan de
risico’s. Op grond van art. 4 sub e moet het onderzoek enig direct voordeel voor de groep
patiënten inhouden en moet het van essentieel belang zijn ter bevestiging van resultaten van
klinische proeven met wilsbekwamen of andere onderzoeksmethoden. Ook moet het
onderzoek direct gerelateerd zijn aan de klinische toestand van de minderjarige of uitsluitend
met minderjarigen kunnen worden uitgevoerd.
Art. 4 sub g vereist bovendien dat pijn, ongemak en elk ander te voorzien risico tot een
minimum moet worden beperkt in relatie tot de ziekte en het ontwikkelingsstadium. Zowel de
risicodrempel als de belastingsgraad moet specifiek worden gedefinieerd en gecontroleerd.
Opmerkelijk is dat de Richtlijn ten opzichte van wetenschappelijk onderzoek met
kinderen minder streng is dan bij meerderjarige wilsonbekwamen. Bij deze laatste groep
proefpersonen moet er ook gegronde hoop bestaan dat de voordelen van het onderzoek voor
de desbetreffende patiënt opwegen tegen de risico’s, of dat er in het geheel geen risico
aanwezig is (art. 5 sub i).
De GCP-richtlijn is in 2006 geïmplementeerd in de WMO. Opvallend is dat de WMO
strikter is dan de Richtlijn. Waar de Richtlijn bepaalt dat pijn, ongemak, angst en elk ander te
25
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voorzien risico tot een minimum moet worden beperkt, vereist de WMO dat als het onderzoek
het kind niet ten goede kan komen, de risico’s verwaarloosbaar en bezwaren minimaal moeten
zijn. De Richtlijn hanteert dus geen absolute bovengrens.
3.4 Verdrag inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde
(Biogeneeskundeverdrag)
Het Biogeneeskundeverdrag 27 van de Raad van Europa, is (nog) niet door Nederland
geratificeerd en derhalve niet bindend. Het is echter een belangrijke leidraad, zodat hieronder
kort wordt ingegaan op de hier relevante regels uit dit verdrag.
Het Biogeneeskundeverdrag en het daarbij behorende Additioneel protocol inzake
‘Biomedical Research’ zijn vergelijkbaar met de WMO wat betreft medisch-wetenschappelijk
onderzoek met minderjarigen. Op grond van artikel 17 van het verdrag moeten de resultaten
daadwerkelijk en rechtstreeks ten goede komen aan de gezondheid van de proefpersoon. Is dat
niet het geval, dan moeten de risico’s en de bezwaren minimaal zijn. Daarnaast wordt de
voorwaarde gesteld dat het onderzoek ten doel heeft resultaten te bereiken die ten goede
kunnen komen aan de betrokkene of aan andere personen in dezelfde leeftijdscategorie / met
dezelfde ziekte of stoornis, door middel van een aanzienlijke verbetering in het
wetenschappelijk inzicht. Deze voorwaarden gelden naast de algemene voorwaarden die
worden gesteld aan medisch-wetenschappelijk onderzoek.
3.5 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (BUPO-verdrag)
Het laatste verdrag dat in dit juridisch kader relevant is, is het BuPo-verdrag. Artikel 7 bepaalt
onder andere dat niemand mag worden onderworpen aan medische of wetenschappelijke
experimenten zonder zijn vrije toestemming. Bij de totstandkoming van dit verdrag werd
aangenomen dat therapeutische experimenten met wilsonbekwamen geoorloofd zouden zijn
vanwege het therapeutische voordeel voor de betrokkene. Het artikel wordt echter
problematisch bij niet-therapeutisch onderzoek met wilsonbekwamen, die zelf geen ‘free
consent’ kunnen geven. Uit nadere bestudering van het artikel is gebleken dat het artikel niet
zó strikt geïnterpreteerd hoeft te worden dat geen enkel niet-therapeutisch onderzoek met
wilsonbekwamen mogelijk is, mede vanwege het belang van medisch-wetenschappelijk
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onderzoek. Dit onder de voorwaarden van minimal risk en minimal burden en de
noodzakelijkheid en groepsgebondenheid van het onderzoek.28
Het VN-Mensenrechtencomité heeft Nederland al een aantal keer gewezen op het punt
dat de WMO-regeling met betrekking tot niet-therapeutisch onderzoek met minderjarigen niet
in overeenstemming is met artikel 7 BUPO-verdrag.29
3.6 Hoe verhoudt de relevante (inter)nationale wet- en regelgeving zich tot elkaar?
Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er op een aantal punten een
spanningsveld bestaat tussen de verschillende nationale en internationale wetgeving.
De WMO en het Biogeneeskundeverdrag en Additioneel Protocol inzake Biomedical
Research zijn vergelijkbaar wat betreft de vereisten. Het verschil is wel dat in de WMO het
risico niet meer dan verwaarloosbaar mag zijn, terwijl in het Biogeneeskundeverdrag zowel
de bezwaren als de risico’s minimaal moeten zijn. De GCP-richtlijn is minder strikt, hierin is
namelijk bepaald dat pijn, ongemak en elk ander te voorzien risico tot een minimum moet
worden beperkt en er enig direct voordeel voor de groep moet zijn, waarbij de richtlijn geen
onderscheid maakt tussen therapeutisch en niet-therapeutisch onderzoek. Bovendien blijkt er
een duidelijk signaal ter benadrukking van het belang van onderzoek met kinderen uit de
richtlijn door onderzoek met ouderen aan strengere eisen te onderwerpen dan onderzoek met
kinderen.
Kortom, er is een discrepantie tussen de verschillende nationale en internationale weten regelgeving. Nederland is in verhouding tot de Europese GCP-richtlijn strenger in het
toestaan van niet-therapeutisch medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen
vanwege de absolute eisen die de WMO stelt. Welke andere oplossingen zijn aan te dragen
om meer eenheid te verkrijgen en de absolute eisen wellicht wat minder absoluut te maken,
zodat meer tegemoet kan worden gekomen aan de behoefte aan niet-therapeutisch onderzoek
bij minderjarigen?

28
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Hoofdstuk 4

Verschillende benaderingen
In dit hoofdstuk staan verschillende benaderingen met betrekking tot niet-therapeutisch
medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen centraal. Allereerst wordt de
toelichting op de WMO behandeld om een achtergrond te geven van de regeling met
betrekking tot niet-therapeutisch onderzoek met minderjarigen in de WMO. Daarna zullen het
advies van de commissie Doek en het standpunt van de minister worden besproken en er
zullen verschillende opvattingen uit de literatuur aan de orde worden gesteld. Hoe wordt er
over het hierboven beschreven spanningsveld gedacht, welke mogelijke oplossingen worden
er aangedragen en hoe verhouden die zich tot elkaar?
4.1 Toelichting WMO
Om een goed beeld te krijgen van de overwegingen met betrekking tot niet-therapeutisch
onderzoek met minderjarigen ten tijde van het opstellen van de WMO, wordt in deze
paragraaf, in aansluiting op paragraaf 3.1, een korte beschrijving gegeven van de achtergrond
van de WMO. Uit de toelichting op de WMO blijkt dat door de toename van toegepaste
wetenschap in de zestiger jaren en aandacht voor de maatschappelijke relevantie van
onderzoek, de positie van de patiënt meer aandacht verdiende. Er kan bij medischwetenschappelijk onderzoek in meer of mindere mate inbreuk gemaakt worden op de
persoonlijke integriteit van de proefpersoon; de proefpersoon is afhankelijk en bevindt zich in
een kwetsbare positie. Bij de toetsing van de ethische en wetenschappelijke aanvaardbaarheid
van een onderzoek wordt om die reden, in navolging van instituten in Amerika en Zweden,
een afweging gemaakt tussen de belasting en risico’s voor een proefpersoon en het belang van
het onderzoek voor de zorg en de wetenschap. Dit werd destijds door commissies getoetst,
maar was geen verplichting bij het starten van een onderzoek, zodat er voor proefpersonen
geen garantie was dat er een adequate toetsingsprocedure aan het onderzoek vooraf was
gegaan. Met die achtergrond is de WMO ontwikkeld.30
Met name minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen verdienden extra
bescherming. De aanvullende beperkingen, zie ook paragraaf 3.1, die worden gesteld aan
onderzoek met wilsonbekwamen zijn er omdat deze groep volgens de toelichting de grootste
bescherming verdient vanwege hun afhankelijkheid en de onmogelijkheid zelf toestemming te
30
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kunnen geven.31 Twijfel over de manier waarop jonge kinderen, verstandelijk gehandicapten
en demente mensen in onderzoek dat hen niet ten goede kan komen kunnen worden betrokken
en onder welke voorwaarden, blijft steeds bestaan. Uit de toelichting op de WMO blijkt dat
met de huidige regeling geprobeerd is een evenwicht te vinden tussen de medische
(vooruitgang medische wetenschap), ethische (bescherming wilsonbekwame) en juridische
(onder andere het respecteren van verzet van de wilsonbekwame) invalshoeken met de ‘nee,
tenzij’-constructie. Vanwege het feit dat niet-therapeutisch onderzoek geen directe
gezondheidsvoordelen heeft voor de wilsonbekwame, mag er volgens de toelichting geen
sprake zijn van noemenswaardige risico’s of een aanzienlijke belasting, zoals ook is
beschreven in paragraaf 3.1. Met deze terughoudende benadering kan volgens de toelichting
voldoende tegemoet worden gekomen aan de bescherming van proefpersonen die zelf geen
toestemming kunnen geven en de vooruitgang van de medische wetenschap.32
4.2 Uitgangspunten commissie Doek
Zoals in hoofdstuk 1 reeds aan de orde is gekomen, is de commissie Doek in december 2007
in het leven geroepen vanwege onder andere de signalering van de CCMO dat vanwege de
strikte vereisten van de WMO, belangrijk medisch-wetenschappelijk onderzoek waarbij
kinderen geen baat hebben geen doorgang kan vinden. De commissie had als taak advies uit te
brengen over medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen.33
De commissie concludeert dat het onderscheid tussen therapeutisch en niettherapeutisch (vroege fasen van geneesmiddelenonderzoeken kunnen in sommige gevallen
wél ten goede komen aan de minderjarige) en de absolute eisen van verwaarloosbaar risico en
minimaal bezwaar tot knelpunten in de praktijk leiden. Door dit absolute karakter kan het
belang van het onderzoek niet worden meegewogen.34
De commissie Doek heeft ook onderzoek verricht naar het perspectief van ouders en
patiënten. Hieruit blijkt dat het voor ouders en kinderen van groot belang is om de
mogelijkheid te hebben deel te nemen aan onderzoek. Het kind zou volgens de commissie
gezien moeten worden als een object van bescherming én een ‘subject van rechten met eigen
opvattingen en gevoelens’. Bovendien moet er rekening gehouden worden met de verschillen
tussen zieke en gezonde kinderen.35
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Het recht van kinderen om beslissingen te nemen zou vorm kunnen krijgen in het
geven van assent, een vorm van instemming. Kinderen zouden net zoals volwassenen moeten
kunnen profiteren van de vooruitgang van de geneeskunde. Dat wetenschappelijk onderzoek
naar de vooruitgang van de geneeskunde voor kinderen nu door de WMO niet kan
plaatsvinden is volgens de commissie niet te verhouden met het beginsel van
rechtvaardigheid, weldoen en niet-schaden. Kinderen komt het recht toe zelf beslissingen te
nemen op grond van hun eigen waarden. Nu is dat alleen mogelijk in de vorm van verzet.36
Uit het advies komt naar voren dat de WMO restrictiever is dan de GCP-richtlijn en
dat de WMO geen vergelijkbare eis bevat om pijn, ongemak, angst en andere te voorziene
risico’s te minimaliseren. Met de constatering dat kinderen lichamelijk en psychisch
kwetsbaar zijn en dat in Nederland onvoldoende medisch-wetenschappelijk onderzoek kan
plaatsvinden doet de commissie een aantal aanbevelingen:
-

De WMO moet voor medisch-wetenschappelijk onderzoek met kinderen uitgaan van
een ‘ja, mits-uitgangspunt’ in plaats van een ‘nee, tenzij’. Hiermee wil zij het belang
van wetenschappelijk onderzoek met kinderen en de erkenning van kinderen als
gelijkwaardige dragers van rechten benadrukken.

-

De term ‘therapeutisch’ moet worden ontmoedigd, omdat dit het risico meebrengt dat
deze voorwaarde wordt opgevat als ‘ten goede moeten komen aan’, in plaats van ‘ten
goede kunnen komen’.

-

De nadruk moet komen te liggen op het onderscheid tussen observationeel en
interventieonderzoek. Voor observationeel onderzoek bij kinderen jonger dan 12 jaar
moet de absolute eis van minimaal risico en minimale belasting gelden, hiermee sluit
het aan bij het Biogeneeskundeverdrag. Wat betreft medisch-wetenschappelijk
onderzoek (interventie én observationeel) met kinderen van 12 jaar en ouder komt
deze absolute eis te vervallen en moet de WMO aansluiten bij de GCP-richtlijn:
minimalisatie van risico’s en bezwaren.

-

Risico’s en bezwaren moeten daarnaast in het protocol worden gedefinieerd en
permanent gecontroleerd en de omstandigheden waarin de kinderen uit dezelfde
categorie verkeren moeten in aanmerking worden genomen bij de beoordeling over de
toelaatbaarheid van het onderzoek.

-

Tenslotte adviseert de commissie om te bevorderen dat artsen en onderzoekers per
individueel kind de proportionaliteit van het onderzoek ten opzichte van de individuele
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situatie en belastbaarheid van het kind beoordelen. Voor wat betreft de
leeftijdsgrenzen met betrekking tot toestemming zou de WMO gelijk getrokken
kunnen worden met de WGBO om rekening te kunnen houden met de wil van het
jonge kind door middel van bijvoorbeeld assent.37
4.3 Standpunt minister
De minister van VWS geeft in haar brief aan de Tweede Kamer haar standpunt naar
aanleiding van het advies van de commissie Doek. De minister hecht groot belang aan de
vooruitgang van de geneeskunde voor kinderen, waarbij de WMO een onnodige belemmering
vormt, maar benadrukt tegelijkertijd dat het belang van het kind voorop dient te staan.
De minister neemt het advies van de commissie Doek om het ‘nee, tenzij’
uitgangspunt te vervangen door een ‘ja, mits’ uitgangspunt niet over, omdat zij van mening is
dat niet het wetenschappelijk onderzoek centraal moet staan, maar juist het belang van
bescherming van het kind. Het voorstel om de WMO meer aan te laten sluiten bij de GCPrichtlijn is volgens de minister een goed voornemen, echter zonder een onderscheid te maken
tussen interventie- en observatie-onderzoek. Beide onderzoeken kunnen zowel ingrijpend als
invasief zijn en kunnen alle vormen van wetenschappelijk onderzoek even essentieel zijn,
zodat een onderscheid niet te maken is.38
De minister wil de absolute eis van minimale risico’s en bezwaren voor alle onderzoek
met kinderen laten vervallen. De risico’s en bezwaren moeten wel worden gedefinieerd en
permanent

gecontroleerd

en

moeten

zo

veel

mogelijk

worden

geminimaliseerd.

Compenserende maatregelen, zoals richtlijnen en gedragscodes, zijn bij het vervallen van
deze absolute eis nodig en er wordt een grotere verantwoordelijkheid neergelegd bij de
toetsingscommissies. Een andere compenserende maatregel is om wettelijk vast te leggen dat
een kinderarts zitting heeft in de commissies ter beoordeling van wetenschappelijk onderzoek
met kinderen.39
Het advies van de commissie om aan art. 3 WMO de eis toe te voegen om bij de
proportionaliteitsafweging ook de omstandigheden waarin kinderen uit de categorie waartoe
zij behoren in aanmerking te nemen, wil de minister overnemen. Evenals de beoordeling van
proportionaliteit van deelname van een individueel kind en het betrekken van ouders daarbij.

37

Commissie Doek 2009, p. 35-40
Brief Minister VWS 2011, p. 6-7
39
Brief Minister VWS 2011, p. 6-7
38

Niet-therapeutisch onderzoek met kinderen

21

Ze hoopt op deze manier de wettelijke belemmeringen voor onderzoek met kinderen weg te
nemen, zodat de zorg voor kinderen kan worden verbeterd.40
4.4 Hoe wordt er in het veld over gedacht?
Offringa, neonatoloog in het AMC Amsterdam, hoogleraar kindergeneeskunde en
epidemiologie en lid van de commissie-Doek, is voor verruiming van de WMO. Volgens hem
hebben kinderen ‘een fundamenteel recht om deel te nemen aan onderzoek’. Er moet een
afweging plaatsvinden tussen bescherming van deelnemers aan een onderzoek en de
behandelmogelijkheden. Voor kinderen zijn deze mogelijkheden slecht onderzocht, zodat het
niet eerlijk is een kind uit te sluiten van onderzoek op grond van risico’s en bezwaren die
volgens de WMO verwaarloosbaar moeten zijn.41
Visser, emeritus hoogleraar kindergeneeskunde EUR, is van mening dat ook kinderen
moeten kunnen deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek en daarmee moeten kunnen
profiteren van ontwikkelingen en vooruitgang in de geneeskunde. Een noodzakelijke
voorwaarde hierbij is dat zij adequaat worden beschermd. Met het verruimen van de
wettelijke grenzen sluit Nederland meer aan bij de rest van Europa. In aanvulling hierop
blijven de medisch-ethische toetsingscommissies (METC) verantwoordelijk voor het vinden
van een balans tussen de belangen van wetenschappelijk onderzoek en de risico’s en belasting
voor kinderen.42
In hoofdstuk 2 is bij de behandeling van het begrip niet-therapeutisch onderzoek het
rapport van Westra aan de orde gekomen, waarin zij de beoordelingspraktijk van de CCMO
beschrijft. Westra uit naar aanleiding hiervan haar bezwaren tegen het voorstel van de
commissie Doek tot verruiming van de WMO. Ze is het eens met de ontmoediging van het
gebruik van de termen therapeutisch en niet-therapeutisch onderzoek. Dit onderscheid kan in
de meeste studies niet zo zwart-wit worden aangegeven als nu wordt gesuggereerd. Aan de
andere kant geeft Westra aan dat het onderscheid niet helemaal nutteloos is, waarbij ze een
moreel onderscheid maakt tussen mogelijk voordeel voor de proefpersonen zelf en voordeel
voor toekomstige patiënten. Risico’s en bezwaren die gecompenseerd worden door mogelijk
voordeel voor de proefpersoon zelf zijn acceptabel, levert het alleen voordeel op voor
toekomstige patiënten, dan dienen de risico’s en bezwaren in principe minimaal te zijn. Het
door
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interventieonderzoek in plaats van tussen therapeutisch en niet-therapeutisch doet volgens
Westra juist minder recht aan het morele verschil tussen voordeel voor de proefpersonen zelf
en voordeel voor toekomstige patiënten. Het nu bestaande onderscheid tussen therapeutisch
en niet-therapeutisch is dus niet helemaal juist, maar het door de commissie Doek
voorgestelde onderscheid is volgens Westra ook niet ideaal.43
Vervolgens gaat Westra in op het advies van de commissie Doek om de vereisten van
verwaarloosbare risico’s en minimale bezwaren te laten vervallen, met uitzondering van
observationeel onderzoek met kinderen die jonger zijn dan 12 jaar. Zij vindt dit een gevaar
voor het besef van onderzoekers en toetsingscommissies dat onderzoeksrisico’s en bezwaren
waar geen direct voordeel tegenover staat eigenlijk onacceptabel zijn.44
Westra raadt de regering aan de adviezen van de commissie Doek niet in deze vorm
over te nemen. Er moet wel naar het onderscheid tussen therapeutisch en niet-therapeutisch
onderzoek als doorslaggevende factor gekeken worden. Voorts moet het probleem dat
belangrijke studies nu niet kunnen worden goedgekeurd vanwege de strenge voorwaarden
worden onderzocht. Westra introduceert een ‘componenten analyse’ als alternatief, waarin de
onderzoeksrisico’s en bezwaren waar geen direct voordeel voor de proefpersoon tegenover
staat, worden geïdentificeerd. Deze risico’s moeten minimaal zijn, waarvan alleen in
uitzonderlijke gevallen van afgeweken mag worden. Hier zou een taak weggelegd zijn voor
de CCMO. Volgens Westra zullen deze criteria lijken op de door de commissie Doek
afgewogen belangen van het onderzoek en de leeftijd van de proefpersonen, echter door
middel van de componentenanalyse is voor iedereen duidelijk wanneer een uitzondering
wordt gemaakt en wat daarvan de achterliggende reden is.45
De Vries, aios kindergeneeskunde en arts-onderzoeker, en Zwaan, kinderoncoloog,
hebben vastgesteld dat vanwege de door CCMO of METC strikt af te wegen risico’s en
belasting van deelname aan onderzoek voor kinderen, niet-therapeutisch onderzoek (inclusief
fase I) in Nederland niet mogelijk is. Zij stellen voor de ruimer gestelde Europese wetgeving
te implementeren en nader onderzoek te doen naar de kwaliteit van informed consent. Door
het uitbreiden van onderzoek wordt de informed consent procedure namelijk extra
belangrijk.46
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De Vries en Zwaan stellen een aantal kritiekpunten op de huidige Nederlandse
wetgeving aan de orde: De wet voorziet niet in de behoefte van kinderen als groep aan goed
uitgeteste geneesmiddelen. Het dagelijks leven van zieke kinderen verschilt van gezonde
kinderen terwijl dit niet wordt meegewogen in de beoordeling van onderzoek. De betekenis
‘mede aan de betrokken proefpersonen zelf ten goede komend’ uit de WMO is onduidelijk en
doet geen recht aan andere relevante aspecten (hoop, altruïsme, ‘er alles aan gedaan hebben’).
De verschuiving in het type geneesmiddelenonderzoek (niet elk fase I-onderzoek is per
definitie ‘niet-therapeutisch’) komt niet naar voren in de WMO. Tot slot blijft onduidelijk wie
er moet beslissen over deelname aan geneesmiddelenonderzoek (nu is door de wetgever een
keuze gemaakt: fase I-onderzoek is verboden).47
Her-evaluatie van de Nederlandse wetgeving lijkt De Vries en Zwaan noodzakelijk.
Als mogelijke oplossingen dragen zij aan om fase I-onderzoek niet in alle gevallen onder
‘niet-therapeutisch’ te laten vallen en om de belasting en risico’s van het onderzoek af te
wegen in de context van een ziek kind en niet van een gezond kind. Voorts moet er volgens
hen aandacht besteed worden aan de kwaliteit van informed consent.48
Ploem & Dute sluiten zich aan bij het uitgangspunt van Westra. Hun zorg is dat met
het uitgangspunt van de commissie Doek om risico’s en belasting te minimaliseren,
onderzoek waarvan de risico’s en bezwaren in absolute zin hoog zijn, toch kan worden
goedgekeurd. Het advies van de commissie is moeilijk te verenigen met het uitgangspunt dat
de bescherming van minderjarige proefpersonen in niet-therapeutisch onderzoek voorop moet
staan. In het bijzonder omdat minderjarigen zelf nog geen zeggenschap hebben over hun
deelname

aan

onderzoek.

Voorts

waarschuwen

zij

voor

de

mogelijkheid

dat

toetsingscommissies niet eenduidig over de risico’s en bezwaren voor minderjarige
proefpersonen zullen oordelen, dat het gevaar van rechtsonzekerheid met zich brengt.49
Naast toetsing van het onderzoeksprotocol behoort de minderjarige ook te worden
beschermd door de toestemming van de ouders die de wil van het kind behoort weer te geven
(art. 6 lid 3 WMO). Ploem en Dute trekken dit in twijfel door zich af te vragen of er geen
andere belangen mee spelen voor ouders, anders dan uitsluitend het belang van het kind. Ook
wijzen zij op het punt dat het advies van de commissie wel aansluit bij de GCP-richtlijn, maar
niet bij het Biogeneeskundeverdrag. Tenslotte stellen ze aan de orde dat indien de wet alleen
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voor minderjarigen wordt aangepast, het vergelijkbare probleem bij meerderjarige
onbekwamen onopgelost blijft.50
Als alternatief voor het advies van de commissie dragen Ploem & Dute een
Angelsaksisch leerstuk aan: de ‘minor increase over minimal risk’. Dit houdt in dat in ‘nauw
omschreven omstandigheden’ en voor ‘echt belangrijk onderzoek’ bepaalde risico’s en
bezwaren geaccepteerd kunnen worden die niet onder de grens van verwaarloosbare risico’s
en minimale bezwaren vallen. Dit betekent dat het afhankelijk van de omstandigheden
mogelijk is om van het uitgangspunt ‘nee, tenzij’ af te kunnen wijken en het desbetreffende
onderzoek goed te kunnen keuren. Een mogelijkheid is om dit criterium toe te voegen aan art.
4 WMO. Voorts geven zij in overweging de voorwaarde die de commissie Doek voorstelt om
risico’s en bezwaren permanent te controleren, op te nemen in de WMO. Verdere uitwerking
moet aan het veld, CCMO en METC’s worden overgelaten.51
4.5 Conclusie
Er is in het veld veel discussie gaande over de manier waarop ook niet-therapeutisch
onderzoek met kinderen kan worden uitgevoerd zonder al te veel te worden belemmerd door
wettelijke restricties. In essentie liggen de verschillende benaderingen op één lijn, ze worden
echter op verschillende wijzen uitgewerkt. Men is het er over het algemeen over eens dat de
WMO op het gebied van niet-therapeutisch onderzoek met kinderen (te) weinig ruimte
overlaat en dat er meer mogelijkheden moeten zijn voor belangrijk niet-therapeutisch
medisch-wetenschappelijk onderzoek met deze groep onbekwame proefpersonen.
De commissie Doek stelt kort gezegd voor uit te gaan van een ‘ja, mits-systeem’, geen
onderscheid te maken tussen therapeutisch en niet-therapeutisch onderzoek maar tussen
observationeel en interventieonderzoek, de absolute eis uit de WMO te laten vervallen en
alleen voor observatieonderzoek bij kinderen onder 12 jaar aan te sluiten bij de vereisten uit
het Biogeneeskundeverdrag. De minster reageerde op dit advies door niet mee te gaan met het
voorstel om een ‘ja-mits uitgangspunt’ te hanteren. Zij wil de WMO wel laten aansluiten bij
de

GCP-richtlijn,

maar

wil

geen

onderscheid

maken

tussen

interventie-

en

observatieonderzoek en wil de absolute eis voor alle onderzoek laten vervallen. Daarmee
neemt zij een nog ruimer standpunt in dan de commissie Doek.
In de literatuur wordt een aantal belangrijke aandachtspunten genoemd: Er moet een
afweging plaatsvinden tussen bescherming van deelnemers en de behandelmogelijkheden.
50
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Nederland zou meer moeten aansluiten bij de rest van Europa. Het onderscheid wel / niet
therapeutisch kan niet zo zwart-wit worden gehandhaafd als nu wordt gedaan, maar is wel
belangrijk voor het onderscheid tussen voordeel voor de proefpersoon zelf of voordeel voor
de groep. Een mogelijke oplossing is het introduceren van een componentenanalyse, waarbij
de risico’s en bezwaren per component worden geanalyseerd en geminimaliseerd. Er moet
meer aandacht worden besteed aan informed consent. Een andere mogelijke oplossing is het
introduceren van het leerstuk ‘minor increase over minimal risk’.
Kortom, het probleem wordt door velen onderkend, er worden veel ideeën
aangedragen, maar welke oplossing zorgt nu voor een goede balans tussen niet-therapeutisch
medisch-wetenschappelijk onderzoek en de bescherming van minderjarigen?
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Hoofdstuk 5

Naar een evenwichtiger uitgangspunt
Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt dat een betere balans tussen niet-therapeutisch
onderzoek en bescherming van minderjarigen wenselijk is. Kinderen zijn een kwetsbare groep
proefpersonen en hebben zelf geen zeggenschap, onder andere om die reden dienen zij extra
beschermd te worden. Op welke manier kan hier het beste aan tegemoet worden gekomen?
Wat zijn de meest elementaire aandachtspunten die in de discussie naar voren komen en hoe
kunnen deze bij elkaar worden gebracht zodat er een evenwichtige regeling van niettherapeutisch onderzoek met kinderen ontstaat?
5.1 Elementaire aandachtspunten met betrekking tot niet-therapeutisch onderzoek met
kinderen
Zoals aangegeven in hoofdstuk 2 wordt voor de meeste geneesmiddelen voor kinderen de
kennis over verdelingsvolume (farmacokinetiek) en lange termijn bijwerkingen (toxiciteit)
afgeleid uit onderzoek bij volwassenen of worden zelfs geneesmiddelen gebruikt die helemaal
niet zijn getest bij kinderen. In Nederland kunnen dit soort studies (Fase-I-onderzoek) vaak
geen doorgang vinden omdat ze niet binnen de normering van de WMO vallen en als
onethisch worden beschouwd.52
Er wordt in Europa verschillend omgegaan met dit type onderzoek, zowel op landelijk
niveau als op Europees / internationaal niveau. Gevers wijst er op dat er onder de
verschillende EU-lidstaten afwijkende benaderingen zijn over onderzoek met minderjarigen.
Zo volgen Griekenland, Ierland, Italië en België de meer liberale GCP-richtlijn, terwijl
Duitsland, Nederland, Frankrijk en Finland het meer restrictieve Biogeneeskundeverdrag en
Additioneel Protocol inzake Biomedical Research volgen. Meer harmonisatie en uniformiteit
in de verschillende lidstaten is nodig.53 Nederland handhaaft ten opzichte van Europa een
strikte interpretatie. Dit kan tot gevolg hebben dat internationale onderzoeksprotocollen voor
niet-therapeutisch onderzoek met minderjarigen in Nederland afgewezen kunnen worden,
terwijl zij in het buitenland wel goedgekeurd worden.54 Met de huidige regeling in de WMO
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met betrekking tot niet-therapeutisch onderzoek met kinderen worden dusdanig veel
problemen ervaren, dat aanpassing ervan wenselijk is. Maar op welke manier?
Er is een aantal punten dat in de discussie over niet-therapeutisch onderzoek met
minderjarigen herhaald aan de orde komt en in een oplossing voor het probleem aandacht
behoeft. Uit bovenstaande discussie kunnen vijf aspecten worden afgeleid die in een regeling
over niet-therapeutisch onderzoek met kinderen van belang zijn:
1. Het onderscheid tussen therapeutisch en niet-therapeutisch onderzoek
De commissie Doek stelt voor het onderscheid tussen therapeutisch en niet-therapeutisch te
laten vervallen.55 Zoals uit hoofdstuk 2 is gebleken is dit onderscheid niet gemakkelijk te
maken. De CCMO is in de afweging of een onderzoek wel of niet therapeutisch is weinig
consistent. Dit kan in sommige gevallen resulteren in te weinig bescherming van minderjarige
proefpersonen, terwijl het in andere situaties een te restrictieve benadering van het onderzoek
kan betekenen.56 Anderzijds geeft het wel het belang van terughoudendheid aan bij onderzoek
dat een kind niet ten goede komt en duidt het op een belangrijk onderscheid tussen voordeel
voor de proefpersoon zelf en voordeel voor de groep waartoe de proefpersoon behoort.
Hiermee dient in de afweging of risico’s en bezwaren acceptabel zijn rekening te worden
gehouden.57
2. Het onderscheid tussen observationeel en interventieonderzoek
Het onderscheid tussen observationeel- en interventieonderzoek wordt door de commissie
Doek voorgesteld als uitgangspunt voor niet-therapeutisch onderzoek met minderjarigen.58
Westra benadrukt dat ook hier de grens niet zo zwart-wit te trekken is en dat er met het
hanteren van dit onderscheid geen rekening wordt gehouden met eventueel voordeel dat het
onderzoek aan de proefpersoon of aan de groep waartoe zij behoort kan opleveren.59 Voorts
sluit dit onderscheid niet aan bij internationale regelgeving en hanteert de commissie een
breder begrip van observatieonderzoek in vergelijking tot het uitgangspunt van de GCPrichtlijn.60
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3. De afweging van risico’s en bezwaren
Wat betreft de afweging van risico’s en bezwaren is er een absolute eis opgenomen in de
WMO (zie par. 3.2). Enerzijds houdt dit in dat absoluut ontoelaatbaar en ethisch
onaanvaardbaar onderzoek geen doorgang kan vinden en kinderen als kwetsbare groep
worden beschermd tegen deelname aan onderzoek waar zij geen baat bij hebben. Anderzijds
betekent dit dat onderzoek dat wel doorgang zou moeten kunnen vinden tegen wordt
gehouden door de strenge vereisten.61 Opvallend is dat Nederland restrictiever is ten opzichte
van Europese en internationale regelgeving (zie par. 3.6).
4. De belangen van individuele proefpersonen en van de groep waartoe zij behoren
Het onderscheid tussen belangen voor de proefpersoon zelf en belangen voor de groep
waartoe de proefpersoon behoort moet duidelijk gedefinieerd worden. De ontwikkeling van
kinderen vereist een andere waardering van risico’s en belasting dan bij volwassenen en
verdienen dus extra bescherming.62 Tegelijkertijd kan de groep kinderen in algemene zin zeer
gebaat zijn bij bepaald onderzoek. Dit is een essentieel onderscheid, dat mee moet worden
genomen in de afweging van de toelaatbaarheid van niet-therapeutisch onderzoek. De WMO
is er ter bescherming van de individuele proefpersoon, maar komt daarmee weinig tegemoet
aan de behoefte van minderjarigen als groep. 63 Dit is een moreel verschil waarmee in de
beoordeling van niet-therapeutisch onderzoek rekening dient te worden gehouden.64
5. Het belang van het onderzoek
Zoals aangegeven in paragraaf 2.3 moet naast het belang voor de betrokkene of de groep, ook
aan het belang van het onderzoek aandacht worden besteed. Hoe noodzakelijker een bepaald
onderzoek is met betrekking tot vooruitgang in de medische wetenschap, hoe meer ruimte
daarvoor open gelaten zou moeten worden. Mits het voldoet aan bepaalde minimumvereisten.
Verschuur en Zwaan benadrukken dat Fase-I onderzoek noodzakelijk is voor kinderen met
kanker. 65 Burger e.a. leggen voorts de nadruk op het belang van Fase-I onderzoek met
kinderen met ernstige en/of chronische ziekten.66
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5.2 Een balans tussen bescherming van kinderen en onderzoek
Welke oplossing sluit het beste aan bij de bescherming van kinderen, de voortgang van
medisch-wetenschappelijk onderzoek en bij de internationale regelgeving? De hierboven
beschreven aandachtspunten moeten op een dusdanige manier in de bestaande wetgeving
worden ingepast, zodat aan zowel de bescherming van minderjarigen, als aan de vooruitgang
van de medische wetenschap zoveel mogelijk tegemoet wordt gekomen.
Naar mijn mening moet het ‘nee-tenzij uitgangspunt’ bij medisch-wetenschappelijk
onderzoek met minderjarigen gehandhaafd blijven. Het argument van de commissie Doek om
het belang van kinderen als gelijkwaardige dragers van rechten te benadrukken door het ‘neetenzij uitgangspunt’ op te heffen is mijns inziens geen steekhoudend argument. Kinderen
verdienen meer bescherming dan volwassenen, helemaal waar het gaat om niet-therapeutisch
onderzoek (zie par. 2.2). Het is van belang om duidelijk aan te geven dat er met
terughoudendheid moet worden omgegaan met onderzoek met minderjarigen. Dit belang
wordt verduidelijkt door het ‘nee-tenzij uitgangspunt’ te handhaven en door het onderscheid
tussen therapeutisch en niet-therapeutisch onderzoek te maken.67 Dit onderscheid is echter,
evenals het onderscheid tussen interventieonderzoek en observatieonderzoek, zeer complex en
in concrete onderzoeken vaak moeilijk te bepalen.68
Ook lijkt het mij van belang de absolute vereisten te handhaven om ook hiermee het
belang van bescherming van de minderjarige te benadrukken, zoals de Minister van VWS in
haar reactie op het advies van de commissie Doek ook heeft aangegeven (zie par. 4.3). De
grens van ethisch verantwoorde en acceptabele onderzoeken moet niet vervagen door de
grenzen te versoepelen. Om het probleem dat belangrijk niet-therapeutisch onderzoek in veel
gevallen geen doorgang kan vinden toch te ondervangen, moet er een mogelijkheid bestaan
om ruimte te bieden om in grensgevallen een afweging te kunnen maken tussen
mogelijkheden voor belangrijk niet-therapeutisch onderzoek en de toelaatbaarheid van dit
onderzoek bij kinderen.
De WMO laat in haar huidige vorm geen ruimte voor het betrekken van het belang van
het onderzoek bij de afweging van de aanvaardbaarheid voor de proefpersoon van de risico’s
en bezwaren. Mijns inziens is van belang om in de WMO ruimte te creëren om in sommige,
uitzonderlijke gevallen de grenzen voor risico en belasting te verruimen.
Zoals in paragraaf 4.4 aan de orde is geweest stellen Ploem en Dute voor aan te sluiten
bij het leerstuk van ‘minimal increase over minimal risk’, waarbij onder nauw omschreven
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omstandigheden en voor echt belangrijk onderzoek risico’s en bezwaren toch geaccepteerd
kunnen worden, hoewel zij niet als verwaarloosbaar respectievelijk minimaal kunnen worden
beschouwd. 69 Dit is het geval indien een onderzoek een voordeel voor de individuele
proefpersoon of de groep oplevert en de verhouding tussen het risico en het voordeel net zo
gunstig is als bij bestaande alternatieven.70 Daarbij benadrukken De Vries en Zwaan dat de
belasting en het risico van deelname aan een onderzoek moet worden afgewogen in de context
van een ziek kind en niet van een gezond kind.71
De ‘minor increase over minimal risk’ benadering zou nadere invulling kunnen krijgen
door middel van de componentenanalyse72. Deze benadering is ontwikkeld vanuit het idee dat
onderzoeken vaak een combinatie van therapeutische en niet-therapeutische componenten
bevatten die ieder een eigen morele afweging vereisen.73 In de componentenanalyse worden
de onderzoeksrisico’s en bezwaren waar geen voordeel voor de proefpersoon tegenover staat
geïdentificeerd. Deze zullen volgens Westra lijken op de door de commissie Doek afgewogen
belangen van het onderzoek en de leeftijd van de proefpersonen. Vanwege het feit dat één
onderzoek moeilijk te betitelen is als ofwel therapeutisch, ofwel niet-therapeutisch, biedt de
componentenanalyse een oplossing. Doordat deze analyse uitmondt in een aantal criteria
waaraan moet worden voldaan om af te kunnen wijken van de eisen verwaarloosbaar risico en
minimale bezwaren, is voor alle betrokkenen duidelijk wanneer er een uitzondering gemaakt
kan worden en om welke reden.74 De in paragraaf 5.1 beschreven aandachtspunten kunnen in
deze afweging worden meegenomen. Hierbij moet dan worden gekeken naar de onderlinge
verhouding tussen het belang van het onderzoek, het belang van de proefpersoon en van de
groep waartoe de proefpersoon behoort, de therapeutische en niet-therapeutische aspecten, de
observationele en interventie-aspecten en de risico’s en bezwaren van het onderzoek. Ook
voor toetsingscommissies biedt de componentenanalyse als systematische benadering,
duidelijke criteria bij de afweging of onderzoeksrisico’s acceptabel zijn.75 Er wordt bij deze
analyse niet gekeken naar het onderzoek als geheel, maar naar verschillende componenten die
los van elkaar worden getoetst, zodat de eis van verwaarloosbaar risico en minimale belasting
alleen geldt voor de niet-therapeutische componenten van het onderzoek. Indien een
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onderzoek medisch-wetenschappelijke meerwaarde heeft en de proefpersoon mee kan
beslissen, zouden hogere risico’s en belasting ook acceptabel kunnen zijn.76
Aan artikel 4 WMO zou toegevoegd kunnen worden dat, in navolging van het leerstuk
‘minor increase over minimal risk’, in uitzonderlijke gevallen van de vereisten voor niettherapeutisch onderzoek met kinderen afgeweken kan worden. Wanneer deze uitzonderlijke
gevallen zich voordoen moet bepaald worden aan de hand van een door de CCMO of
beroepsgroep op te stellen (componenten)analyse die vorm zou kunnen krijgen in een richtlijn
of gedragscode. Artikel 3 lijkt mij niet geschikt om deze regeling in onder te brengen
vanwege de speciale aandacht die aan medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarige
wilsonbekwamen gegeven moet worden.
De in paragraaf 4.2 omschreven aanvullende zorgvuldigheidseisen van de commissie
Doek om risico’s en bezwaren in het protocol te definiëren en permanent te laten controleren
is naar mijn mening een goed initiatief. Dit moet, naast de omstandigheden waarin kinderen
verkeren, in de afweging over de toelaatbaarheid van het onderzoek worden meegenomen.
Voorts blijft de geïnformeerde toestemming een groot aandachtspunt, omdat kinderen zelf
geen toestemming kunnen geven en afhankelijk zijn van de beslissing van hun ouders.
Daarnaast is er een grote rol weg gelegd voor de toetsingscommissies.
Tenslotte is een belangrijk aandachtspunt dat Nederland met de WMO strikter is dan
de GCP-richtlijn en een andere formulering van de vereisten voor niet-therapeutisch
onderzoek hanteert dan het Biogeneeskundeverdrag. Door de combinatie van de
componentenanalyse en het leerstuk van de minor increase over minimal risk met de WMO, is
mijns inziens een belangrijke toenadering gevonden tot het gezochte evenwicht tussen de
bescherming van minderjarigen met betrekking tot niet-therapeutisch onderzoek en de
vooruitgang van de medische wetenschap.
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Hoofdstuk 6

Conclusie en aanbevelingen
Medisch-wetenschappelijk onderzoek versus bescherming kinderen: Naar een evenwichtiger
uitgangspunt. Wikken en wegen, het vinden van een evenwicht. Dat is een belangrijk
uitgangspunt in de discussie over niet-therapeutisch medisch-wetenschappelijk onderzoek met
kinderen. Uit deze discussie is af te leiden dat er een spanningsveld bestaat tussen enerzijds
het belang van wetenschappelijk onderzoek en de mogelijkheid om zeer belangrijk geachte
studies uit te voeren en anderzijds het belang de bescherming van deze kwetsbare groep
proefpersonen te waarborgen die niet volledig zelfstandig kunnen bepalen of en aan welk
onderzoek ze willen deelnemen.
Medisch-wetenschappelijk onderzoek dat een kind niet ten goede komt is in Nederland
op grond van de WMO verboden, tenzij aan strikte vereisten is voldaan: groepsgebondenheid,
verwaarloosbare risico’s en minimale bezwaren en geen verzet van de proefpersoon. Dit heeft
tot gevolg dat in veel gevallen niet-therapeutisch medisch-wetenschappelijk onderzoek met
kinderen geen doorgang kan vinden. Het oordeel of een onderzoek wel of geen direct
voordeel (wel of niet therapeutisch) oplevert voor een kind heeft in de Nederlandse wetgeving
grote consequenties en blijkt in de praktijk een complexe beslissing. Het is niet bij ieder
medisch-wetenschappelijk onderzoek even evident of het therapeutisch of niet-therapeutisch
is. Veelal spelen verschillende componenten een rol. Hoe lastig dit onderscheid ook te maken
is, uit de praktijk en literatuur is gebleken dat (niet-)therapeutisch onderzoek van groot belang
is. Met name over de werking en dosering van bepaalde geneesmiddelen bij kinderen is
weinig bekend, waardoor geneesmiddelen soms ongetest aan kinderen worden toegediend.
Aan de andere kant moeten kinderen als kwetsbare groep proefpersonen beschermd worden
tegen ethisch onaanvaardbare onderzoeken.
Nationale en internationale wet- en regelgeving is niet eenduidig en verschilt op een
aantal punten van elkaar. De WMO en het Biogeneeskundeverdrag zijn vergelijkbaar, de
GCP-richtlijn is echter ruimer wat betreft niet-therapeutisch medisch-wetenschappelijk
onderzoek bij kinderen. Ook in de verschillende Europese lidstaten worden afwijkende
benaderingen gehanteerd. Er is veel diversiteit, waarbij Nederland erg terughoudend is met
het toestaan van niet-therapeutisch onderzoek met minderjarigen. Vanwege de strikte
vereisten die in Nederland gelden voor niet-therapeutisch onderzoek met wilsonbekwamen en
vanwege de discrepantie met Europese en internationale regelgeving is aanpassing van de
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WMO op het punt van niet-therapeutisch onderzoek met kinderen noodzakelijk. Welke
oplossing sluit het beste aan bij de bescherming van kinderen, de voortgang van medischwetenschappelijk onderzoek en bij de internationale regelgeving?
Uit het advies van de commissie Doek, de reactie van de Minister van VWS en de
benaderingen uit het veld kunnen een vijftal belangrijke elementen worden afgeleid die van
belang zijn in een regulering van niet-therapeutisch onderzoek met minderjarigen:
1. Het onderscheid tussen therapeutisch en niet-therapeutisch onderzoek
2. Het onderscheid tussen observationeel en interventieonderzoek
3. De afweging van risico’s en bezwaren
4. De belangen van individuele proefpersonen en van de groep waartoe zij behoren
5. Het belang van het onderzoek
Door middel van een aanpassing van de huidige regeling van niet-therapeutisch onderzoek bij
minderjarigen in artikel 4 WMO met een uitzonderingsregeling op basis van het leerstuk
‘minor increase over minimal risk’ aangevuld met een componentenanalyse, kan in
uitzonderlijke gevallen en voor belangrijk onderzoek van de strenge vereisten voor niettherapeutisch onderzoek worden afgeweken. Vanwege de zowel therapeutische als niettherapeutische componenten in één onderzoek, biedt de componentenanalyse een wenselijke
nadere invulling aan bovengenoemd leerstuk. Deze analyse biedt een aantal criteria waaraan
moet worden voldaan om af te kunnen wijken van de vereisten, waarbij de hierboven
genoemde elementen aandacht verdienen. Deze analyse zou door de CCMO of beroepsgroep
opgesteld kunnen worden in de vorm van een richtlijn of gedragscode aan de hand waarvan
toetsingscommissies een afweging kunnen maken tussen het belang van niet-therapeutisch
onderzoek en de bescherming van minderjarigen. Omdat met deze oplossing het uitgangspunt
dat wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen verboden is door middel van de absolute
eisen gehandhaafd blijft wordt voldoende tegemoet gekomen aan de bescherming van
minderjarigen. Daarnaast wordt door de uitzonderingsregeling tegemoet gekomen aan de
vooruitgang van het medisch-wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot kinderen.
Voorts bieden aanvullende zorgvuldigheidseisen rondom protocollering, het laten meewegen
van de omstandigheden waarin (zieke) kinderen verkeren en de aandacht voor toestemming,
extra waarborgen ter bescherming van kinderen in niet-therapeutisch onderzoek.
Medisch-wetenschappelijk onderzoek versus bescherming kinderen: een evenwichtig
uitgangspunt.

Niet-therapeutisch onderzoek met kinderen

34

Hoofdstuk 7

Literatuurlijst
Van Agt, Damen & Huysmans 2010
F. van Agt, L. Damen & F. Huysmans, ‘Jonge proefpersonen zijn kwetsbaar’, Medisch
Contact 2010, 65, nr. 13.
Brief Minister VWS 2011
Brief van de Minister van VWS (inzake standpunt over advies commissie Doek), 30 maart
2011, PG/E 3042932.
Burger e.a. 2007
D.M. Burger, A. Warris, R. de Groot, F. van Agt, N. Steinkamp & H.J. Scherpbier, ‘De dupe
van beschermende regels, verruim de voorwaarden voor fase-I-onderzoek met kinderen’,
Medisch Contact 2007, 62, nr. 29-30.
CCMO-notitie 2009
CCMO-notitie, ‘Therapeutisch versus niet-therapeutisch onderzoek bij minderjarige
wilsonbekwamen’, CCMO-online, versie november 2009.
Commissie Doek 2009
Commissie Doek, Advies medisch-wetenschappelijk onderzoek met kinderen, Den Haag:
Ministerie van VWS 2009.
Croonen 2010
H. Croonen, ‘Zijn kinderen wilsonbekwaam?’, Medisch Contact 2010, 65, nr. 35.
De Die e.a. 2008
A.C. de Die, I. van Veldhuizen-Polman & R.J. Terwiel, T&C Gezondheidsrecht, Wet
Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, Deventer: Kluwer 2008.
Dute 2011
J.C.J. Dute, ‘Recente ontwikkelingen rond de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met
mensen’, Ars Aequi 2011, p. 565-571.
Engberts & Koster-Reidsma 2010
D.P. Engberts & Y.M. Koster-Reidsma, ‘De juridische normering van medischwetenschappelijk onderzoek met mensen’, in: Wetenschappelijk onderzoek in de zorg,
Preadvies van de Vereniging voor Gezondheidsrecht, Den Haag: Sdu Uitgevers 2010.
Gevers 2008
Gevers 2008, ‘Editorial, Medical Research Involving Children’, European Journal of Health
Law 2008, (15) p. 106-107.
Kenter 2008
M.J.H. Kenter, ‘Legislation and review of medical research with minors in the Netherlands’,
European Journal of Health Law 2008, 15, p. 145-151.
Niet-therapeutisch onderzoek met kinderen

35

Leenen e.a. 2007
H.J.J. Leenen, J.K.M. Gevers & J. Legemaate, Handboek gezondheidsrecht, Deel I Rechten
van mensen in de gezondheidszorg, Houten: Bohn Stafleu van Loghum 2007.
Leenen e.a. 2008
H.J.J. Leenen, J.C.J. Dute, W.R. Kastelein, Handboek gezondheidsrecht, Deel II
Gezondheidszorg en recht, Houten: Bohn Stafleu van Loghum 2008.
Ploem & Dute 2011
M.C. Ploem & J.C.J. Dute, ‘Advies commissie-Doek inzake niet-therapeutisch onderzoek met
minderjarigen. Hoe nu verder?’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2011, (35) 7.
Raad voor Gezondheidsonderzoek 2010
Raad voor Gezondheidsonderzoek, Kind en ziekte: onderzoek voor gezondheid, Den Haag:
Gezondheidsraad 2010, RGO nr. 62.
Ruys-Dudok van Heel e.a. 1998
I. Ruys-Dudok van Heel, A.F. Cohen, J.M. Wit, A.J. van der Heijden, J.N. van den Anker &
A.H.J. van Meurs, ‘Klinisch geneesmiddelenonderzoek bij kinderen: nieuwe internationale
richtlijnen’, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 1998, 142.
Schutjens & Lisman 2004
M.D.B. Schutjens & J.A. Lisman, ‘Kinderen en geneesmiddelen’, Jurisprudentie
Geneesmiddelen Plus 2004, p. 31-45.
Van Thiel & Uniken Venema 2007
G. van Thiel & M. Uniken Venema, ‘Kind is geen volwassene. Niet-therapeutisch onderzoek
schaadt de kleintjes.’, Medisch Contact 2007, 62, nr. 29-30.
Verschuur & Zwaan 2007
A.C. Verschuur & C.M. Zwaan, ‘Nederland kan niet achterblijven, Fase-I-onderzoek
noodzaak voor kinderen met kanker’, Medisch Contact 2007, 62 nr. 21.
Visser 2010
H.K.A. Visser, ‘Wetenschappelijk onderzoek met kinderen. Afweging voor- en nadelen bij
ruimere wettelijke grenzen’, Nederlands Tijdschrift Geneeskunde 2010, 154:A2395.
De Vries & Zwaan 2009
M.C. de Vries & C.M. Zwaan, ‘Mogelijkheden tot uitbreiden van geneesmiddelenonderzoek
bij kinderen. Afweging van risico’s en belasting en de informed consent-procedure in de
kinderoncologie’, Tijdschrift Kindergeneeskunde 2009, 77, nr. 2.
Weijer 2000
C. Weijer, ‘The ethical analysis of risk’, Journal of law, medicine & ethics 2000, 28, p. 344361.
Weijer & Miller 2004
C. Weijer & P.B. Miller, ‘When are research risks reasonable in relation to anticipated
benefits?’, Nature Medicine 2004, vol. 10, nr. 6.

Niet-therapeutisch onderzoek met kinderen

36

Westra 2008
A.E. Westra, Final report on ‘The evaluations of the Dutch Central Committee on Research
involving Human Subjects (CCMO) regarding minimal risk and minimal burden in paediatric
research without direct benefit’, Leiden: 2008, www.ccmo.nl.
Westra 2010
A.E. Westra, ‘Wetenschappelijk onderzoek met kinderen: maak de regels niet te ruim’,
Nederlands Tijdschrift Geneeskunde 2010, 154:A2275.
Westra & De Beaufort 2011
A.E. Westra & I.D. de Beaufort, ‘The merits of procedure-level risk-benefit assessment’,
Ethics & Human Research 2011, 33, nr. 5.

Overige literatuur:
Kamerstukken II 1991/92, 22 558, nr. 3, p. 3 (MvT)
Kamerstukken II 1995/96, 22 588, nr. 7, p. 43 (MvA)
Richtlijn 2001/20/EG, Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen (2001), L 121/34
Verdrag inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde, Oviedo (4 april 1997), Trb.
1997, 113

Niet-therapeutisch onderzoek met kinderen

37

