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Dit nummer van het Nederlands Tijdschrift voor Kli-
nische Chemie opent met twee nota's over onderwer-
pen die direct met de uitoefening van ons beroep te
maken hebben.

Allereerst vindt u de nota "Goed Vastgelegd", een on-
derzoek naar de juridische merites van de registratie
van laboratoriumbepalingen door de klinisch chemi-
cus. De auteurs, Mr. P.H. Swillens en Prof. mr. F.C.B.
van Wijnen, hebben op verzoek van het bestuur van de
NVKC een inventarisatie gemaakt van de belangrijk-
ste wettelijke bepalingen waarmee de klinisch che-
micus in zijn dagelijks werk te maken heeft. Dit be-
treft de vastlegging van laboratoriumbepalingen en de
communicatie daaromtrent met behandelend artsen.
De voornaamste wettelijke kaders zijn de Wet op de
geneeskundige behandelingsovereenkomst en de
nieuwe Wet bescherming persoonsgegevens.
De lezerswaardige nota geeft een antwoord op vragen
als "Moet de patiënt geïnformeerd worden over de
vastlegging van laboratoriumgegevens en zo ja, hoe
kan dat in de praktijk plaatsvinden?" en "Heeft de pa-
tiënt inzagerechten en het recht bepaalde gegevens te
laten verwijderen?". Een andere vraag betreft de zo-
genaamde cumulatieve rapportage: "Zijn wij gerech-
tigd alle gegevens cumulatief te verstrekken aan ver-
schillende behandelaars, ook als het een andere
behandelepisode betreft en hoe zit het met laboratori-
umgegevens aangevraagd binnen de eerste- en de
tweedelijnsgezondheidzorg?". En tenslotte: "Wat te
doen met laboratoriumgegevens verkregen in het ka-
der van keuringen of ten behoeve van verzekerin-
gen?". Uit de nota blijkt ook dat hierop niet altijd de-
finitieve antwoorden te geven zijn en de auteurs doen
onder andere de aanbeveling een gedragscode vast te

stellen voor registratie van laboratoriumgegevens.
Het bestuur van de NVKC zal hieraan gehoor trach-
ten te geven, maar iedere klinisch chemicus doet er
intussen goed aan de conclusies en aanbevelingen te
toetsen binnen de eigen werkomgeving. Graag zien
wij vragen en opmerkingen omtrent deze problema-
tiek tegemoet.

De tweede nota betreft een samenvatting van de
"Code Goed Gebruik": Procedures rond het "nader
gebruik" van lichaamsmateriaal voor medisch weten-
schappelijk onderzoek. De code betreft vooral het ge-
bruik van lichaamsmateriaal ten behoeve van weten-
schappelijk onderzoek, maar ook "nader gebruik" van
materiaal oorspronkelijk verkregen ten behoeve van
de diagnostiek. Iedere klinisch chemicus kent het be-
waren van sera en het invriezen in zogenaamde serot-
heken; al dan niet voor kwaliteitscontrolemateriaal of
later onderzoek. De code beschrijft duidelijk de te
volgen procedures voor dergelijke doeleinden. Deze
code is tot stand gebracht door een commissie van
onderzoekers en deskundigen binnen de Stichting
Federatie van Medisch Wetenschappelijke Vereni-
gingen, waarbij collega Dr. B.G. Blijenberg namens
de NVKC was afgevaardigd. De Code Goed Gebruik
is inmiddels gepresenteerd binnen de Nederlandse
gezondheidszorg en wordt onderschreven door de
KNMG. 

In de verwachting u met deze nota's van dienst te zijn,
namens het bestuur van de NVKC.
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