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Het is 2018. Patiënt A, een 23-jarige man, voelt zich de 
laatste tijd niet goed. Zijn voornaamste klachten zijn 
moeheid en kortademigheid. Zijn huisarts onderzoekt 
hem en maakt een ecg dat forse afwijkingen vertoont. De 
geconsulteerde cardiologe stelt een cardiomyopathie vast. 
Zij vraagt het laboratorium het volledige panel van genen 
te onderzoeken die elk voor zich een cardiomyopathie 
kunnen veroorzaken. Er wordt een mutatie gevonden in 
een van de onderzochte genen. Daarop vraagt de cardio-
loge aan de bio-informaticus om in de DNA-sequentie 
van patiënt A ook naar een aantal varianten in andere 
genen te kijken, die mede licht werpen op de gevoeligheid 
voor de beschikbare geneesmiddelen. Gelukkig blijkt effec-
tieve medicatie mogelijk en voelt patiënt zich binnen 
enkele weken weer helemaal de oude.

De ontwikkelingen in de genetica gaan snel. Zó snel dat 
het bovenstaande voorbeeld binnen een decennium wer-
kelijkheid zou kunnen worden in de reguliere zorg. 
‘Next-generation sequencing’ (NGS) – het aflezen van 
grote hoeveelheden DNA in korte tijd – wordt niet alleen 
steeds geavanceerder, maar ook goedkoper (tabel). Ter-
wijl de traditionele sequencing volgens Sanger (zie uitleg-
kader) slechts een deel van het genoom in kaart brengt, 
kan met NGS in één keer de volledige sequentie van het 
hele genoom (‘whole genome sequencing’) of exoom 
(‘whole exome sequencing’) worden vastgelegd, die daar-
mee op ieder gewenst moment beschikbaar komt voor 
analyse.
Bij het voorbeeld van patiënt A gaat het uitsluitend om 
analyse van de genen waarvan bekend is dat ze het klini-
sche beeld kunnen verklaren of die van belang zijn bij de 
keuze voor specifieke geneesmiddelen. De analyse wordt 
dan bepaald door de klinische vraag. Maar NGS maakt 
het mogelijk om tegelijkertijd allerlei andere plaatsen in 
het DNA te onderzoeken. Zo heeft het American College 
of Medical Genetics and Genomics (ACMG) recent 
bepleit om iedere patiënt die een op NGS gebaseerde test 
ondergaat, meteen ook te screenen op mogelijk ziektever-
oorzakende mutaties in 57 additionele genen.1 Op de vol-
ledige DNA-sequentie die met NGS verkregen is kan tot 
slot ook een ongerichte analyse worden gedaan, bijvoor-
beeld om bij een patiënt de oorzaak van onopgehelderde 
klachten te vinden.2 Bij een dergelijke analyse wordt ook 

Bij ‘next-generation sequencing’ (NGS) wordt in één keer de 
sequentie van het gehele genoom of exoom vastgelegd. De 
ver wachting is dat deze techniek een plaats zal krijgen in de 
klinische diagnostiek. Zo kunnen iemands genetisch 
bepaalde vatbaarheid voor aandoeningen en wijze van rea-
geren op behandelingen in één keer worden bepaald. Er rij-
zen echter ook ethische en juridische vragen, vooral op het 
terrein van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
van de patiënt. Die vraagstukken betref fen onder meer de 
informatie aan de patiënt over het DNA-onderzoek en over 
de kans op nevenbevindingen, de terugkoppeling van 
nevenbevindingen aan de patiënt en het bewaren en herge-
bruiken van de genetische informatie. Het is belangrijk om 
de discussie over de juridische en ethische gevolgen van 
NGS-onderzoek tijdig te beginnen. Dit artikel kan daar voor 
de af trap zijn.
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naar genetische varianten gekeken waarvan de klinische 
betekenis nog onduidelijk is.
NGS is veelbelovend, omdat er met het beschikbaar 
komen van het volledige genoom van de patiënt betere 
mogelijkheden voor geïndividualiseerde diagnostiek, 
prognostiek en preventie ontstaan (‘personalized medi-
cine’). Maar er rijzen ook ethische en juridische vragen, 
vooral op het terrein van de bescherming van de persoon-

lijke levenssfeer van de patiënt die dit ondergaat. Daarbij 
moet niet alleen aan psychosociale schade – ongerustheid 
over de eigen gezondheid – worden gedacht, maar ook 
aan aantasting van de autonomie van de patiënt.3

De European Society of Human Genetics heeft recent 
opgeroepen om tijdig te reflecteren op de implicaties van 
de introductie van NGS in de zorg en ook in ons eigen 
land wordt gewerkt aan richtlijnen.4 In dit artikel gaan 
wij vanuit ethisch en juridisch perspectief in op de posi-
tie van de patiënt bij wie op NGS gebaseerde diagnostiek 
wordt uitgevoerd. Ook gaan wij in op de verantwoorde-
lijkheden die dat met zich meebrengt voor de arts.

iNformED coNSENt
Een belangrijk uitgangspunt is dat voor medische hande-
lingen de geïnformeerde toestemming (‘informed con-
sent’) van de patiënt of diens vertegenwoordiger wordt 
verkregen. De informatie aan patiënten moet duidelijk 
maken wat NGS inhoudt, wat er na de test met informa-
tie en ruwe data (DNA-code en testuitslagen) gebeurt en 
hoe daarbij de privacy van de betrokkene wordt 
beschermd. Een patiënt behoort ook te worden geïnfor-
meerd over alternatieve tests, als die er zijn.
Zolang de analyse van data die via NGS verkregen zijn 
zich richt op de genen waarvan bekend is dat ze kunnen 
leiden tot diagnose en behandeling of preventie van het 
klinische probleem van de patiënt, zoals bij onze patiënt 
A, is er nauwelijks verschil met de huidige genetische 
diagnostiek. Extra is alleen dat het volledige genoom nu 
gesequencet wordt (als dat niet al bij een eerdere gelegen-
heid is gebeurd) en daarmee in principe beschikbaar 
komt voor nieuwe analyses in de toekomst.5 Dit moet 
worden betrokken in het informed consent.
De situatie wordt complexer wanneer hulpverleners 

UITLEG

Genoom

Alle erfelijke informatie van een cel.
Exoom

Gedeelte van het genoom dat bestaat uit de exonen; door 
het aflezen van de exonen wordt het rNA gemaakt waarmee 
de cel eiwitten produceert. Het exoom beslaat 1-1,5% van 
het genoom.
Sanger-sequencing

klassieke wijze van DNA-onderzoek volgens Sanger waarbij 
de basenvolgorde van een enkel DNA-fragment wordt 
bepaald. De methode is betrouwbaar, maar relatief duur en 
tijdrovend als er verschillende genen onderzocht moeten 
worden.
Next-generation sequencing (NGS)

techniek waarmee de basenvolgorde van het gehele genoom 
of exoom binnen een kort tijdsbestek en tegen relatief lage 
kosten voor analyse beschikbaar worden gemaakt.
Whole genome sequencing (WGS)

Bepaling van de basenvolgorde van het gehele genoom.
Whole exome sequencing (WES)

Bepaling van de basenvolgorde van het gehele exoom.

tABEl  Kosten van DNa-onderzoek ten behoeve van patiëntenzorg

methode van DNA-onderzoek* kosten per test

klassieke sequencing  volgens Sanger circa € 800†

whole genome sequencing (WGS) circa € 2400‡

whole exome sequencing (WES) circa € 800§

* Technieken en methoden voor het bepalen van de basenvolgorde en de beoordeling van de resultaten daarvan zijn sterk in ontwikkeling. Het valt te verwachten 

dat ‘whole genome sequencing’ en ‘whole exome sequencing’ op termijn net zo betrouwbaar worden als sequencing volgens Sanger, zodat aanvullingen en 

controles niet meer nodig zijn.

† of een veelvoud van dit bedrag, afhankelijk van het aantal genen dat onderzocht wordt.

‡ Deze methode wordt momenteel nog niet voor klinische diagnostiek toegepast.

§ voor diagnostiek worden per aandoening ‘genpakketten’ aangeboden; deze omvatten alle bekende genen die de klacht of aandoening kunnen veroorzaken. De 

kosten betreffen ongeveer € 800 voor WES, nog eens € 800 euro voor Sanger-sequencing van gebieden die met WES nog niet goed bepaald kunnen worden en  

€ 800 voor het bevestigen van met WES gevonden varianten door middel van Sanger-sequencing; de totale kosten bedragen circa € 2400.
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NGS-data willen gebruiken voor een bredere analyse van 
het genoom van de patiënt, zoals in het al aangehaalde 
voorstel van de ACMG om bij iedere toepassing van NGS 
meteen ook te zoeken naar een reeks aandoeningen die 
niets te maken hebben met het klinische probleem waar-
voor de patiënt de arts bezocht. Hier rijst de vraag of de 
patiënt niet ten minste in de gelegenheid moet worden 
gesteld een geïnformeerde keuze te maken in de aandoe-
ningen waarop hij wel of niet onderzocht wil worden. 
Volgens het Amerikaanse voorstel is dat onhaalbaar en 
zou de patiënt die onderzoek naar andere aandoeningen 
niet wenst, niet voor op NGS gebaseerde diagnostiek in 
aanmerking komen. Ethisch en juridisch is dat onhoud-
baar. De patiënt moet een door hem of haar niet gewenste 
test kunnen weigeren zonder daarmee de aanspraak op 
noodzakelijke zorg te verspelen.6

Hoe breder de analyse van NGS-data, hoe groter de kans 
op nevenbevindingen, dat wil zeggen: uitkomsten waar de 
genetische diagnostiek niet op was gericht. De hoeveel-
heid informatie die de patiënt krijgt is erg omvangrijk en 
behelst onder meer de kans op nevenbevindingen. Om te 
voorkomen dat de besluitvorming over genetische diag-
nostiek door een teveel aan informatie wordt ondermijnd, 
zal de ‘pre-test-informatie’ over mogelijke uitkomsten van 
NGS een algemeen karakter moeten hebben (‘generic 
consent’). Toch dient de patiënt wel een geïnformeerde 
keuze te kunnen maken. De patiënt moet dan ook in elk 
geval díé informatie krijgen die nodig is om een welover-
wogen beslissing te nemen over de uit te voeren test en 
het terugkoppelen van nevenbevindingen. De counseling 
door de behandelend arts moet hier mede op gericht zijn.7

NEvENBEviNDiNGEN
Na afloop van de test zal de patiënt in de eerste plaats 
moeten worden geïnformeerd over de NGS-uitslagen die 
direct samenhangen met de hulpvraag. Er kunnen echter 
ook nevenbevindingen naar voren komen, bijvoorbeeld 
de vondst van een verandering in een darmkankergen bij 
een test voor een psychiatrische stoornis. Een veelge-
bruikte indeling van nevenbevindingen is de volgende: a) 
bevindingen die direct aanleiding geven tot het aanbie-
den van behandeling of preventie; b) bevindingen die 
klinisch relevant zijn omdat ze betekenis hebben voor de 
gezondheid of reproductieve keuzes van de patiënt, maar 
waarbij behandeling of preventie niet mogelijk of niet 
aan de orde is; c) bevindingen waarvan de betekenis 
onbekend en onduidelijk is.8

Op grond van ethische en juridische uitgangspunten 
mogen patiënten verwachten dat de arts hen op de hoogte 
stelt van nevenbevindingen in de eerste categorie. Bevin-
dingen in de tweede categorie worden alleen aan de 
patiënt gemeld als dat met de betrokkene is afgesproken. 
Bevindingen in de derde categorie worden niet terugge-

koppeld omdat dat niet zinvol is en tegelijkertijd wel kan 
leiden tot onzekerheid bij de patiënt.
Als een patiënt vooraf heeft aangegeven bepaalde neven-
bevindingen niet te willen vernemen – de patiënt heeft 
recht op ‘niet-weten’ – moet dat worden gerespecteerd. 
Als uitslagen echter direct aanleiding geven tot preven-
tieve maatregelen of behandeling – uitslagen uit de eerste 
categorie – kan de arts in een gewetensconflict komen: 
aan de ene kant zal hij de wens van de patiënt willen res-
pecteren, aan de andere kant rust op artsen de verant-
woordelijkheid de patiënt of diens bloedverwanten op 
behandelbare ziekten of gezondheidsrisico’s te wijzen. In 
zulke gevallen heeft de arts ruimte om op grond van een 
eigen afweging aan de wens van de patiënt voorbij te 
gaan. Maar om moeilijke dilemma’s zoveel mogelijk uit 
de weg te gaan, heeft het de voorkeur om bij gebruikma-
king van NGS-tests als dat kan te kiezen voor gerichte 
analyse, om zo de kans op nevenbevindingen zo klein 
mogelijk te houden.
Als het gaat om nevenbevindingen van NGS-diagnostiek 
bij een jong kind prevaleert het belang van het kind 
boven de eventuele wens van de ouders om bepaalde 
informatie wel of niet te vernemen.9

opNiEuw coNtAct opNEmEN
NGS vraagt ook om nadere gedachtevorming over het 
opnieuw contact opnemen met een patiënt bij wie eerder 
DNA-onderzoek is uitgevoerd. Wij menen dat de arts 
deze verantwoordelijkheid heeft als de patiënt nog steeds 
bij de betrokken arts onder behandeling is en er ontwik-
kelingen zijn die nieuw licht op de aandoening van de 
patiënt werpen. Wat de taak van de arts op dit punt 
inhoudt, moet nog vorm krijgen. Betekent de plicht om 
opnieuw contact op te nemen met de patiënt dat een arts 
de DNA-code van een patiënt aan een heranalyse onder-
werpt vóórdat hij of zij contact zoekt, of moet de arts dat 
doen nádat de patiënt daarvoor opnieuw toestemming 
heeft gegeven?
Nieuwe inzichten die niet aan de oorspronkelijke hulp-
vraag gerelateerd zijn, maken het minder vanzelfspre-
kend om opnieuw contact op te nemen. Wij zien hier 
vooralsnog eerder een rol weggelegd voor patiënten zelf, 
die zich – geholpen door goed toegankelijke informatie 
over hun eigen gezondheidstoestand en nieuwe weten-
schappelijke inzichten – tot een hulpverlener moeten 
kunnen richten die nagaat of een herbeoordeling van hun 
genetische gegevens zinvol is.

tEr AfSluitiNG

Wij hebben de contouren geschetst van een ethisch-
juridisch kader voor een verantwoorde introductie van 
NGS-onderzoek in de praktijk. Hoewel we het hierboven 
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steeds hebben gehad over de arts, is dit een zaak van alle 
professionals die bij ‘next-generation sequencing’ betrok-
ken zijn, waaronder de medewerkers van het laborato-
rium. Deze professionals moeten onderling duidelijke 
afspraken maken, niet alleen over NGS-onderzoek, maar 
ook over zaken als welke NGS-data worden bewaard, hoe 
lang ze worden bewaard en waar ze worden opgeslagen 
(in een lokaal, regionaal of landelijk patiëntendossier?). 
Ook moeten zij zich buigen over de vraag of het wenselijk 
is dat patiënten zelf hun data bewaren en de toegang 
daartoe bewaken.
De betekenis van NGS voor de gezondheidszorg kan 
moeilijk worden overschat. Iemands genetisch bepaalde 
vatbaarheid voor aandoeningen en wijze van reageren op 

behandelingen kan daarmee in één onderzoek worden 
bepaald. Daarom moeten we, vóór we deze vorm van 
diagnostiek op grote schaal invoeren, bovengenoemde 
ethische en juridische consequenties in brede kring 
bediscussiëren en werkbare richtlijnen voor de toepas-
sing van deze techniek maken.

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
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