
• Burgers hebben zeggenschap
• Mag niet leiden tot geldelijk gewin voor de burger
• Medisch- en biologisch-wetenschappelijk onderzoek
 en onderwijs is onmisbaar voor de gezondheidszorg
• Zorgvuldig mee omgaan

De Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Wzl) regelt algemene vereisten waaronder lichaamsmateriaal mag worden afgenomen, bewaard, overgedragen
aan een beheerder of verstrekt aan  een gebruiker, gebruikt en mag of moet worden vernietigd. Het gaat hierbij om lichaamsmateriaal dat vrijwillig in de zorg 
of medische wetenschap en onderwijs is afgestaan. Lichaamsmateriaal is gede�nieerd als ‘alle van het lichaam van een donor afgescheiden sto�en of
(bestand)delen’, zoals cellen, weefsels en organen, speeksel, urine, feces of lichaamsdelen. Het lichaamsmateriaal kan zowel 
bij leven als na overlijden zijn afgenomen. De wet is nodig voor het creëren van duidelijkheid en eenduidigheid
en voor het reguleren van nu nog onvolledig gereguleerde omgang met lichaamsmateriaal. Met het 
wetsvoorstel wordt de zorgvuldige omgang met lichaamsmateriaal geborgd en de zeggenschap van 
burgers verstevigd en in balans gebracht met andere doelen van grote maatschappelijke waarde, 
zoals medisch-wetenschappelijk onderzoek. De vereisten uit de Wzl gelden aanvullend op 
bestaande we�en met regels over handelingen met lichaamsmateriaal. Alleen waar noodzakelijk 
gelden de artikelen van de Wzl ter vervanging van die speci�eke regels. 

Wet zeggenschap lichaamsmateriaal - Wzl
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Restmateriaal
afgenomen bij leven

Restmateriaal
afgenomen na overlijden

Restmateriaal geïmporteerd
uit het buitenland

Speciale afnameRestmateriaal afgenomen na
geneeskundige behandeling

Bewaren om latere
diagnoses van de donor
te bevestigen - WGBO*

* Wet op de geneeskundige 
behandelovereenkomst

Zoals na:
• ontleding voor de wetenschap
   of wetenschappelijk onderwijs

• klinische/forensische sectie)
• transplantatie.

Zoals wat overblij� uit
onder andere medisch-

wetenschappelijk onderzoek.

Voor alle doelen onder 
de reikwijdte van de Wzl.

Behalve voor concreet 
medisch-wetenschappelijk

onderzoek onder de WMO*.
* Wet medisch-wetenschappelijk

onderzoek met mensen

Toestemming voor bewaren en gebruiken
voor andere doelen dan

geneeskundige behandeling donor.
Dit valt onder de reikwijdte van de Wzl.

•  Vergewisplicht beheerder
•  Bindende afspraken tussen

verstrekkende en
ontvangende beheerder

Afnamevoorstel
toetsen door METC*
* Medisch Ethische
 Toetsings Commissie

Speci�eke informatie geven 
en toestemming vragen aan 

de beslissingsbevoegde 

BEHEREN LICHAAMSMATERIAAL

Door de beheerder beschikbaar houden van lichaamsmateriaal 
met het oog op gebruik of toekomstig gebruik daarvan

Beheer op basis van
beheerregelement

Algemene informatie
beschikbaar

Lichaamsmateriaal
beschikbaar

Afname

AFNAMEVOORSTEL
Van beheerder

1 2
OVERDRAGEN AAN 

ANDERE BEHEERDER
VERSTREKKEN 
VOOR GEBRUIK

Bindende afspraken
met gebruiker

Bindende afspraken
met beheerder

Melding bij aanvang en beëindiging 
werkzaamheden beheerder
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Is er een
onderzoeksprotocol?
Toetsen door METC*
*Medisch EthischeToetsings Commissie

Is er een
uitgi�eprotocol?
Toetsen door beheerder

MEDISCH- 
OF BIOLOGISCH-
WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK

ONDERZOEK NAAR
FORENSISCHE
ONDERZOEKS-
METHODEN

OVERIGE DOELEN

SENSITIEVE
TOEPASSING

MEDISCH- 
OF BIOLOGISCH-
WETENSCHAPPELIJK
ONDERWIJS

STRAFRECHTELIJKE
OPSPORING EN
VERVOLGING

SPECIALE
AFNAME

KWALITEITS-
BEWAKINGS
PROCESSEN

GEBRUIK

Toestemming
altijd nodig

Toestemming
altijd nodig

Toestemming
altijd nodig

Gebruik
zonder

toestemming
beslissings-
bevoegde

Gebruik
zonder

toestemming
beslissings-
bevoegde

Gebruik
zonder

toestemming
beslissings-
bevoegde

Gebruik
zonder

toestemming
beslissings-
bevoegde

Gebruik
zonder

toestemming
beslissings-
bevoegde

Uitsluitend voor nader gebruik**
• Voorwaarden (cumulatief).
• Onderzoek in het algemeen belang.
• Toestemming vragen is onmogelijk of een onevenredige inspanning.
• Persoonlijke levenssfeer niet onevenredig geschaad.
• Geen bezwaar beslissingsbevoegde.
• Dit betre� ook restmateriaal uit klinische sectie.
** Gebruik van het lichaamsmateriaal voor een ander doel dan waarvoor het is afgenomen

Uitsluitend voor nader gebruik**
• Indien gebruik direct verband houdt met diagnostische
 of behandelprocessen in verband waarmee het materiaal
 is afgenomen.

Uitsluitend voor nader gebruik**
In het geval lichaamsmateriaal bij een strafrechtelijke sectie
is beschikbaar gekomen, mag dit alleen zonder toestemming
worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar
forensische onderzoeksmethoden.

Uitsluitend voor nader gebruik**
• Voorwaarden (cumulatief).
•  Indien het niet-herleidbaar lichaamsmateriaal betre�.
•  Geen bezwaar beslissingsbevoegde.

Het OM mag voorwerpen met lichaamsmateriaal in beslag nemen. 
Hiervoor gelden zeer strikte voorwaarden. Het medisch beroepsgeheim/
verschoningsrecht kan beheerder de mogelijkheid geven om de 
verstrekking te weigeren.
Voor inwerkingtreding Wzl:
Al mogelijk. Medisch beroepsgeheim en verschoningsrecht van kracht.
Na inwerkingtreding Wzl:
Blij� mogelijk. Medisch beroepsgeheim en verschoningsrecht
van kracht. Strikte woorwaarden.

•  Sensitieve toepassingen kunnen per AMvB worden aangewezen. 
 Er kunnen nadere regels worden gesteld aan toestemming, toetsing 
 en informatieplichten.

• Kwaliteitsbewaking gerelateerd aan diagnostiek of
 behandeling waarbij het is afgenomen.
• Concreet bestemd voor geneeskundige doeleinden.
• indien lichaamsmateriaal mede bewaard wordt voor 
 een ander we�elijk doel dan beoogd in deze wet, 
 zoals de geneeskundige behandeling van de donor.
• In het beslag genomen door het OM.
• Noodzakelijk voor medisch-wetenschappelijk of 
 biologisch wetenschappelijk onderzoek in het 
 algemeen belang.
 Slechts indien door de vernietiging dit onderzoek of 
 de te verwezenlijke doelen van het onderzoek 
 onmogelijk dreigt te worden of ernstig in het 
 gedrang dreigt te komen.
• Na a�oop van de in het beheerregelement 
 vastgelegde bewaartermijn altijd vernietigen.

VERZOEK TOT
VERNIETIGING

LICHAAMS-
MATERIAAL

VERNIETIGEN

GEEN
TOESTEMMING

INTREKKEN
TOESTEMMING

VERSTREKEN
BEWAARTERMIJN

BEZWAAR
TEGEN MEDISCH-
OF BIOLOGISCHE

WETENSCHAP
OF BIOLOGISCH

ONDERWIJS ZONDER
TOESTEMMING

Vernietigings-
plicht

GEEN
Vernietigings-

plicht


