
 
 
 

Enkele ethische en legale aspecten van het WGO gecoördineerd onderzoek van POP’s in 
moedermelk in België 

Birgit Dumez 
 
Ethiek en wetenschap zijn intrinsiek met elkaar verbonden. Wetenschapsbeoefening vereist 
immers zelf welbepaalde deugden, zoals eerlijkheid en collegialiteit. Maar daarnaast brengen de 
gevolgen en toepassingen van het wetenschappelijk onderzoek onvermijdelijk ethische 
verantwoordelijkheid mee. Dit is zeker zo wanneer de aard en het onderwerp van het 
wetenschappelijk onderzoek zelf rechtstreeks ethische vragen oproepen. Zoals dit onderzoek bij 
voorbeeld, dat beroep doet op de vrijwillige medewerking van een aantal toekomstige moeders en 
waarbij gegevens worden verzameld over de aanwezigheid in moedermelk van persistente 
organische polluenten (POP’s) afkomstig uit het leefmilieu.  
 
In de meetcampagne voor dit onderzoek naar de aanwezigheid van de hoeveelheid POP’s in 
moedermelk, worden zowel een aantal persoonlijke gegevens van de betrokken moeders, als 
stalen moedermelk verzameld. Mensen die deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek bewijzen 
een belangrijke dienst aan de gemeenschap omdat zij helpen bij de vooruitgang van de 
wetenschap. Het is daarom evident dat zulk onderzoek enkel kan plaats vinden indien respect 
voor de menselijke waardigheid en een maximale bescherming van de privacy van elk 
deelnemend individu gegarandeerd wordt.  
 
Om hieraan tegemoet te komen bestaat in België sedert 1992 een wet die de bescherming van het 
individu waarborgt ten aanzien van het gebruik van persoonlijke gegevens die hem/haar 
betreffen. De wet heeft met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens een verplichting tot 
transparantie ingevoerd: de personen van wie gegevens worden verwerkt, moeten daarvan op de 
hoogte worden gebracht, de personen die de gegevens verwerken, moeten zich identificeren en 
meedelen waarom zij die gegevens verwerken. In de wet zijn tevens de regels voor het gebruik 
van de persoonsgegevens vastgelegd, te weten wat met de ingewonnen gegevens mag of moet 
gebeuren.  
 
Bepaalde persoonsgegevens zijn van meer gevoelige aard dan andere. De naam en het adres van 
een persoon zijn eigenlijk onschuldige gegevens maar dit geldt niet voor zijn 
gezondheidsgegevens. Deze gevoelige persoonsgegevens mogen slechts verwerkt worden indien 
de betrokken persoon zijn ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven. De toestemming is enkel 
geldig indien ze vrijwillig wordt gegeven en met kennis van zaken (d.w.z dat de persoon  alle 
nuttige informatie betreffende de voorgenomen verwerking heeft gekregen op een bevattelijke 
manier).  De toestemming moet ook slaan op een nauwkeurig bepaalde verwerking. 
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Een individu kan op elk moment beslissen niet deel te nemen of zich uit het onderzoeksproject 
terug te trekken zonder hiervan nadelige gevolgen te ondervinden. Voorts heeft iedereen het recht 
kennis over de resultaten te bekomen.  
 
Naast de privacywetgeving bestaat er sinds 2004 in België ook een wet die een regeling bevat 
voor het uitvoeren van experimenten op de menselijke persoon. Deze wet is onder meer van 
toepassing ten aanzien van onderzoek op de menselijke persoon, gericht op de ontwikkeling van 
de biologische of medische kennis. De wet bepaalt de voorwaarden waaraan het wetenschappelijk 
onderzoek moet voldoen en regelt de rol van de verschillende betrokken actoren. Centraal staat 
de bescherming van de deelnemende personen. In het kader van dit POP’s onderzoek vereist deze 
wet dat een gunstig advies over het gehele onderzoeksproject verkregen werd van een ethisch 
comité.  
 
 Voor meer informatie over deze wetgeving verwijzen we naar volgende websites: 
 
http://www.privacycommission.be/
http://www.just.fgov.be/
http://www.privireal.org/
http://www.mf.uni-lj.si/kme-nmec/Docu/Oviedo_conv.pdf 
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