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Wilsonbekwaamheid bij wetenschappelijk onderzoek. 

Door: Commissie Wetenschappelijk Onderzoek GGZ inGeest/VUMC Psychiatrie (afdeling O&I) 

Versie: 6-6-2018 

 

1. Achtergrond 

Voor deelname aan een wetenschappelijk onderzoek moet de potentiële deelnemer het informed 

consent tekenen. Hiermee bevestigt de deelnemer dat hij/zij de informatie goed begrepen heeft en 

overziet wat er van hem/haar gevraagd wordt.  Dit is alleen mogelijk wanneer een deelnemer 

wilsbekwaam is. Zodra men de gevolgen van een beslissing niet meer kan begrijpen, spreken we van 

wilsonbekwaamheid. Dit kan ook gaan om de beslissing om deel te nemen aan een onderzoek. Bij 

wilsonbekwaamheid mag men belangrijke beslissingen op bijvoorbeeld medisch gebied niet meer 

nemen. Bij het bepalen van wilsbekwaamheid gaat het om de vraag of men de gevolgen van zijn/ 

haar eigen handelingen, situatie of beslissing nog kan begrijpen. Als het onduidelijk is of iemand nog 

wilsbekwaam is, kan een (bij het onderzoek betrokken) arts of psycholoog om een oordeel worden 

gevraagd (bron:https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/meerderjarige-

wilsonbekwamen.htm). Mogelijke oorzaken van wilsonbekwaamheid kunnen bijvoorbeeld zijn: 

gevorderde dementie, een ernstige psychiatrische aandoening zoals een psychose of een 

verstandelijke beperking.  

 

2. Procedure voor onderzoeken die verbonden zijn aan een behandeling 

 

2.1 Oordeel van een arts 

Een potentiële deelnemer aan onderzoek wordt wilsbekwaam geacht voor het tekenen van het 

informed consent (IC) tot het tegendeel is aangetoond door een arts. Wanneer een 

onderzoeksmedewerker twijfels heeft over de wilsbekwaamheid van een potentiële deelnemer 

wordt dit intern in het onderzoeksteam besproken en wordt bij blijvende twijfel het oordeel van een 

arts gevraagd.  

 

De behandelend arts beoordeelt alleen of de potentiële deelnemer wilsbekwaam is voor het nemen 

van de beslissing om deel te nemen aan onderzoek (wilsbekwaamheid is situationeel). De arts 

beoordeelt wilsbekwaamheid op grond van de volgende kwalificaties: 

 

- Persoon heeft het vermogen zijn keuze kenbaar te maken. 

- Persoon begrijpt de relevante informatie. 

- Persoon kan de betekenis van deelname aan het onderzoek voor zijn/haar eigen situatie 

beseffen en waarderen. 

- Persoon kan logisch redeneren en de gegeven informatie betrekken in zijn/haar overweging 

deel te nemen de studie. 

 

Wanneer aan een van deze kwalificaties niet kan worden voldaan, stelt de arts vast dat de persoon 

niet wilsbekwaam is. Dit wordt genoteerd in het EPD en teruggekoppeld naar het onderzoeksteam.  
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2.2 Wat te doen bij wilsonbekwaamheid? 

Wanneer de deelnemer wilsonbekwaam blijkt te zijn, wordt een wettelijk vertegenwoordiger van de 

deelnemer bij de informed consent procedure betrokken. De onderzoeksassistent informeert bij de 

arts (die de wilsonbekwaamheid heeft beoordeeld) wie de wettelijke vertegenwoordiger van de 

deelnemer is. Wettelijk is vastgelegd wie vertegenwoordiger kunnen zijn. De WGBO hanteert de 

volgende rangorde: 

 

1. Een curator of mentor = benoemd door de rechter  

2. Een schriftelijk gemachtigde = benoemd door de cliënt zelf (in een schriftelijke verklaring)  

3. De echtgenoot, de geregistreerde partner of andere levensgezel van de cliënt  = niet 

benoemd, vrijwillig  

4. Een ouder / kind / broer / zus = niet benoemd, vrijwillig  

 

Bij beslissingen over zorg en behandelingen, inclusief wetenschappelijk onderzoek, kijkt de 

zorgverlener dus eerst of er een mentor of curator is, dan of er een schriftelijke gemachtigde is. Zo 

niet, dan kunnen de partner of de genoemde familieleden vertegenwoordiger zijn.  

 

Wanneer er een vertegenwoordiger is gevonden, richt de informed consent procedure zich op de 

vertegenwoordiger, en bij voorkeur samen mét de deelnemer. We spreken dan van gezamenlijke 

besluitvorming, waarbij de onderzoeker zowel met de deelnemer als met zijn vertegenwoordiger 

praat. De deelnemer en de vertegenwoordiger worden eerst d.m.v. een informatiebrief en de folder 

‘Wetenschappelijk Onderzoek’ geïnformeerd over het onderzoek. Vervolgens wordt er mondeling 

aanvullende uitleg gegeven en is er de mogelijkheid om vragen over het onderzoek te bespreken.  

Wanneer de deelnemer en vertegenwoordig voldoende informatie hebben en alle vragen 

beantwoord zijn wordt er toestemming gevraagd voor deelname aan het onderzoek. 

 

Wil de vertegenwoordiger niet dat degene die hij/zij vertegenwoordigt meedoet aan het onderzoek? 

Dan hoeft deze verder niets te doen en hoeft nergens te tekenen. De vertegenwoordiger hoeft ook 

niet te vertellen waarom hij/zij dit niet wil. Indien het onderzoek verbonden is aan een behandeling,  

dan krijgt de wilsonbekwame persoon de reguliere behandeling wanneer hij/zij niet deelneemt aan 

het onderzoek. 

 

Een laatste uitgangspunt dat genoemd kan worden rond wilsonbekwaamheid is het blijven 

informeren van de persoon. Wilsonbekwaamheid voor het nemen van de beslissing om deel te 

nemen aan het onderzoek betekent nog niet dat de persoon ook niet meer geïnformeerd hoeft te 

worden over de inhoud van het onderzoek voor en tijdens het onderzoek.  

 

https://www.dwangindezorg.nl/rechten/patientenrecht/wilsonbekwaamheid-en-vertegenwoordiging/resolveuid/31e6f85c16be6b15c4a88da5b9871750
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Onderzoekers moeten wilsonbekwame volwassenen uit het onderzoek halen als zij zich tegen het 

onderzoek verzetten. Voorbeelden van verzet zijn (signalen van) angst, verdriet of boosheid. Ook in 

dit geval geldt dat indien het onderzoek verbonden is aan een behandeling, de deelnemer vervolgens 

verder zal gaan met een reguliere behandeling onafhankelijk van het onderzoek. 

 

Bedenkt de vertegenwoordiger zich? Deze heeft altijd het recht om de persoon toch niet te laten 

meedoen. Ook tijdens het onderzoek mag de vertegenwoordiger de deelname van de persoon altijd 

stoppen. Dat mag zonder te zeggen waarom. 

 

3. Procedure voor onderzoeken die niet aan een behandeling verbonden zijn 

 

Wanneer deelnemers in de populatie geworven worden, kan het lastiger zijn om een arts te vragen 

om een oordeel te vellen over de wilsbekwaamheid van de potentiële deelnemer. Vaak zijn de 

contactgegevens van de arts van de potentiële deelnemer nog onbekend wanneer een potentiële 

deelnemer is aangemeld. Of een potentiële deelnemer wilsbekwaam is, wordt in dit geval doorgaans 

bepaald door het afnemen van een screening.  

 

De screening vindt telefonisch of face-to-face plaats en wordt gebruikt om te controleren of een 

potentiële deelnemer daadwerkelijk mee kan doen aan het onderzoek. Tijdens de screening worden 

studie specifieke in- en exclusiecriteria doorgenomen, maar de aanwezigheid van een psychiatrische 

stoornis zoals een psychose en de aanwezigheid van een beperkte intelligentie wordt ook 

beoordeeld. Aan de hand van de screening kan de onderzoeksmedewerker een inschatting maken 

van de wilsbekwaamheid van een potentiële deelnemer. Bij twijfel wordt de situatie intern in het 

onderzoeksteam besproken waarna er een oordeel wordt geveld door de onderzoeker van de 

betreffende studie. Afhankelijk van de studie zullen potentiële deelnemers geexcludeerd worden 

wanneer uit de screening meteen duidelijk wordt dat de potentiële deelnemer wilsonbekwaam is. De 

onderzoeksmedewerker zal dan met de potentiële deelnemer bespreken dat deelname helaas niet 

mogelijk is. Uitslag van de screening wordt genoteerd in de database van de betreffende studie. Er 

kan echter ook voor gekozen worden om contact te zoeken met de arts van de deelnemer. De 

procedure die beschreven staat onder kopje 2 kan dan gevolgd worden.   

 

Bronnen: 

 http://www.ccmo.nl/nl/toestemming 

https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/meerderjarige-wilsonbekwamen.htm 

http://www.ccmo.nl/nl/toestemming

