
 

  

Gebruik van lichaamsmateriaal voor 
wetenschappelijk onderzoek  

Conform artikel 20 van de wet van 19 december 2008 op het menselijk 

lichaamsmateriaal melden wij u hierbij de mogelijkheid dat lichaamsmateriaal dat 

overblijft na een diagnostisch onderzoek of een ingreep (weefsel, bloed, urine ...), 

voor wetenschappelijk onderzoek kan gebruikt worden.  

Overblijvend lichaamsmateriaal en bijhorende gegevens worden in dat geval 

gecodeerd en enkel voor wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden bewaard.  

Het Ethisch Comité van het OLV Ziekenhuis heeft zich met dit principe akkoord 

verklaard. 

Als u dit niet wenst, heeft u of uw vertegenwoordiger altijd het recht dit gebruik te 

weigeren. Deze weigering kunt u meedelen aan de arts onder wiens 
verantwoordelijkheid de afname van het lichaamsmateriaal gebeurt of aan de Medisch 

Directeur door gebruik te maken van onderstaand formulier. Het is uitzonderlijk 
mogelijk dat er tijdens een onderzoek iets wordt ontdekt dat voor u van belang kan 

zijn. U kan aanduiden of u al dan niet wenst dat men u dit resultaat meldt. 

Dr. Peter Meeus Laboratoriumdirecteur,  
Beheerder Biobank van  

vzw Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis  
 

 

Verklaring over restmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek  

Voornaam:    

Naam:    

Geboortedatum:    

Postcode:    

Gemeente:    

 verzet zich tegen gebruik en bewaring van zijn/haar overblijvend 

lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek  

 herroept de verklaring van verzet (kruis het vakje van uw optie aan) Datum en 

handtekening van de aanvrager of bevoegd persoon (met graad van 

verwantschap)  

 wenst niet geïnformeerd te worden over belangrijke resultaten 

Datum:    

Handtekening:    

Bezorg dit formulier aan het onthaal van het Klinisch Laboratorium Contactgegevens voor 

verdere vragen en informatie: zie linker kolom, boven  

Onze-Lieve-Vrouw- 
Ziekenhuis vzw 
 

Laboratorium  
OLV Ziekenhuis  
Campus Aalst, 1e verdieping 
Peter.Meeus@olvz-aalst.be 
T. 053 72 42 91 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
Campus Aalst 
Moorselbaan 164 
9300 Aalst 
T.  053 72 41 11 
F.  053 72 45 86 
 
Campus Asse 
Bloklaan 5 
1730 Asse 
T.  02 300 61 11 
F.  02 300 63 00 
 
Campus Ninove 
Biezenstraat 2 
9400 Ninove 
T.  054 31 21 11 
F.  054 31 21 21 
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