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Deze krachtige burgeradviezen vormen het kernonderdeel van 

het consultatietraject dat door Sciensano en Koning Boudewijn-

stichting in partnerschap werd georganiseerd in 2018 en 2019. 

Een comité onder voorzitterschap van gezondheidsexpert dr. Ri 

De Ridder begeleidde het hele traject.

Drie fasen werden doorlopen: 

 − een exploratiefase met o.m. een issue-framing 

workshop waaraan Belgische en internationale experts, 

beleidsmakers en stakeholders deelnamen;

 − een deliberatieve fase met het burgerforum dat een diverse 

groep van 32 burgers samenbracht die zich engageerden 

om 3 weekends lang met elkaar en met externe 

referentiepersonen in gesprek te gaan om te komen tot een 

weloverwogen advies; 

 − een consolidatiefase waarin de resultaten van het 

burgerforum werden gecommuniceerd en besproken met 

experts, stakeholders en beleidsmakers. Sciensano zorgt 

bovendien voor een inbedding van de resultaten in het 

kader van de Europese Joint Action ‘Innovative partnership 

for actions against cancer’. Een van de actiepunten binnen 

IPAAC Joint Action is het maatschappelijk debat rond het 

gebruik van genoominformatie in de gezondheidszorg. Het 

Belgische burgerforum wordt gebruikt als input in dit project 

en wordt vergeleken met andere initiatieven om burgers te 

engageren rond dit maatschappelijk thema.

Dit rapport vormt een synthese van de inbreng van burgers, 

experts en beleidsmakers. De belangrijkste conclusies en aan-

bevelingen worden erin samengevat. Over elke fase werd uitge-

breid bericht in eerdere rapporten (zie bijlage 6).

Het begeleidingscomité heeft erover gewaakt dat dit een 

loyale synthese is van de beschikbare informatie. Noch de 

leden van het comité, noch de deelnemers aan de afzonder-

lijke activiteiten gaan echter noodzakelijk akkoord met alle 

elementen van de synthese.

Sciensano en de Koning Boudewijnstichting hopen dat de veran-

deragenda die de burgers initieerden ter harte wordt genomen 

door beleid en alle betrokken actoren. 

Sciensano
Koning Boudewijnstichting

De kennis over het menselijk genoom reikt steeds verder. De 

steeds snellere en goedkopere technologie om DNA af te lezen – 

next generation sequencing – in combinatie met geavanceerde 

bio-informatica leiden tot een verschuiving van traditionele 

monogene genetica naar genoomgeneeskunde. Maar de intro-

ductie van genoomgeneeskunde in de gezondheidszorg roept 

vele vragen op die niet alleen door genetici kunnen beantwoord 

worden. Wat vinden burgers van het delen van hun genoom-

gegevens? Met wie willen ze delen en voor welke doeleinden? 

Welke gegevens mogen onderzoekers gebruiken en welke niet? 

Genoomtechnologie is een van die nieuwe technologieën, naast 

big data, artificiële intelligentie en andere, met potentieel een 

enorme impact op gezondheidszorg en samenleving.

Het burgerforum kwam tot stand op vraag van de federale minis-

ter van Volksgezondheid die het burgeradvies noodzakelijk acht 

om een leidraad uit te tekenen voor een maatschappelijk gedra-

gen beleid dat het gebruik van genoominformatie in de gezond-

heidszorg optimaal organiseert. 

Het burgerrapport snijdt moeilijke vraagstukken in de gezond-

heidszorg aan, en ook daarbuiten: gelijke en universele  

toegang, solidariteit, burgerschap, eigen beslissingsrecht, 

privacy, wetgeving, algemeen belang, informatie, begelei-

ding. Het gaat stuk voor stuk om belangrijke morele kwes-

ties. Bovendien leggen de burgers accenten die verrassend, 

interessant en rijp voor opvolging zijn.

Burgers zijn bereid om hun genoomdata en andere gezond-

heidsgegevens te delen als dat het algemeen belang ten goede 

komt, vooral via wetenschappelijk onderzoek. Het gebruik van 

genoominformatie mag echter niet leiden tot sociale, econo-

mische of juridische discriminatie of uitsluiting. Daarom moet 

er een transparant wettelijk kader komen, dat bijtijds aange-

past wordt aan de wetenschappelijke vooruitgang. De burgers 

willen in grote mate controle houden over het gebruik van hun 

genoom- en gezondheidsinformatie. Ze verwachten transpa-

rante processen en hechten belang aan persoonlijke, uitdrukke-

lijke en geïnformeerde toestemming. Om genoomgeneeskunde 

in de maatschappelijk gewenste richting te laten evolueren, is 

multidisciplinair overleg en een coherent beleid nodig. Bij dit 

overleg, onder de vorm van een overkoepelende pluralistisch 

samengestelde raad, moeten alle domeinen aan bod komen. 

Genoomtests zullen bovendien de omslag versterken naar een 

gezondheidszorg die op preventie is gericht. Welke gevolgen 

heeft dit voor het statuut van de patiënt/pre-patiënt, voor de 

zorgrelaties en voor het gezondheidszorgsysteem?

VOORWOORD
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HET TIJDPERK  
VAN DE GENOOM

GENEESKUNDE

01



Het genoom - het geheel aan erfelijke informatie dat ieder van 
zijn of haar biologische ouders heeft meegekregen - is de voor-
bije jaren uitgegroeid tot een belangrijk thema in de genees-
kunde. Het genoom draagt immers informatie die belangrijk 
kan zijn voor iemands gezondheid. De technologieën om dat 
genoom in kaart te brengen, zijn sterk geëvolueerd: vandaag is 
het mogelijk om het volledige DNA van een persoon af te lezen 
en te analyseren voor een schappelijke prijs.

Velen zijn ervan overtuigd dat het gebruik van genoominforma-

tie de kwaliteit van de gezondheidszorg zal verhogen door diag-

nosestellingen te verbeteren, meer doelgerichte behandelingen 

mogelijk te maken en nieuwe mogelijkheden te creëren voor 

screening en gepersonaliseerde ziektepreventie. Zij benadruk-

ken de mogelijkheden die de vooruitgang in dit gebied zal bieden 

voor de klinische praktijk en de volksgezondheid en spreken vol-

uit over het tijdperk van de genoomgeneeskunde.

Anderen menen dat er nog veel vragen zijn rond die genoomge-

neeskunde. Niet alleen technische en medisch-wetenschappe-

lijke issues, maar ook ethische, juridische en maatschappelijke 

thema’s. Een genoomanalyse zegt immers niet alleen iets over 

de gezondheid van een persoon in het heden, maar mogelijk ook 

iets over de toekomst. Bovendien kan een genoomtest ook een 

impact hebben op familieleden. Wil genoomgeneeskunde echt 

voet aan de grond krijgen en optimaal worden ingezet, dan is 

het belangrijk dat mensen erop kunnen vertrouwen dat genoo-

minformatie wordt gebruikt voor het welzijn van de patiënt en in 

het belang van de gemeenschap. Zonder misbruik. En met vol-

doende garanties voor de bescherming van ieders levenssfeer.

SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN DE DRIE FASEN  
IN HET CONSULTATIETRAJECT

EXPLORATIE- EN SURVEYFASE

ISSUE FRAMING  
WORKSHOP 

INNOVATIVE  
PARTNERSHIP FOR 

ACTION AGAINST  
CANCER

TOTALE  
GENOOMSEQUENCING

FEBRUARI 2018

56 nationale en 
internationale experts en 

stakeholders

Ethische, juridische en 
maatschappelijke vragen 
bij genoomgeneeskunde

APRIL 2018

(IPAAC)  

(Kankercentrum –  

Sciensano)

2018

Uitdagingen en  

organisatie opties voor 

het Belgische systeem 

(rapport 300)

(KCE) 
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Daarom is het van belang om nu, aan het begin van de genoom-

revolutie, na te denken over het gebruik van die informatie. In 

België werden hierrond al diverse initiatieven genomen: 

 − Het Kankercentrum van Sciensano coördineert in de 

Europese Joint Action ‘Innovative Partnership for Action 

Against Cancer’ (IPAAC) het maatschappelijk debat rond het 

gebruik van genoominformatie in de gezondheidszorg.

 − Begin 2018 bracht het Federaal Kenniscentrum voor de 

Gezondheidszorg (KCE) een rapport uit over genoomanalyse 

in een Belgische context (rapport 300).

 − De Hoge Gezondheidsraad bracht al adviezen uit over 

genetische zelftests (advies HGR 8714), de niet-invasieve 

prenatale genetische screening (NIP-test – advies HGR 

8912), dragerschapsscreening in een reproductieve context 

(advies HGR 9240) en werkt aan een advies over het gebruik 

van ‘-omics’-technologieën in de gezondheidszorg.

 − Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek bracht in de 

context van genetische en genoomanalyses adviezen 

uit over predictieve genetische tests en hiv-tests in 

arbeidsverhoudingen (advies 20), het opsporen van 

aangeboren metabolische afwijkingen (advies 25),  

 

farmacogenetisch luik in onderzoeksprotocollen (advies 

26), vrije beschikbaarheid van genetische tests (advies 32), 

DNA-tests bij bepalen van afstamming voor en na overlijden 

(adviezen 37 en 38), PGD bij gezonde dragers van ernstige 

erfelijke aandoeningen (advies 49) en niet-invasieve 

prenatale diagnostiek (NIPT – advies 66).

Ook de EU toont belangstelling voor genoomgeneeskunde. In 

het kader van de ‘Digital Single Market’-strategie vindt overleg 

plaats over het opzetten van een Europees ‘1+ Million Genomes 

Initiative’. Dit initiatief houdt een samenwerkingsmechanisme 

in tussen verscheidene lidstaten om tegen 2022 toegang te ver-

lenen tot één miljoen genoomsequenties. 

Zelden wordt echter aan burgers en patiënten gevraagd hoe zij 

hierover denken. Daarom vroeg Federaal minister van Volks-

gezondheid, Maggie De Block, aan het Kankercentrum van 

Sciensano en de Koning Boudewijnstichting om het gebruik van 

genoominformatie in de gezondheidszorg met burgers te bespre-

ken. Beide organisaties hebben de schouders gezet onder een 

breder traject met als centraal evenement een burgerforum.

CONSOLIDATIEFASEBURGERFORUM

DELIBERATIEF  
PROCES

STAKEHOLDER- 
WORKSHOP

SYMPOSIUM

SEPTEMBER 2018 

EERSTE WEEKEND 
ANTWERPEN

Verbinding maken  

met het thema

Waarden, meningen  

en vragen verkennen via  

4 cases

Samenbrengen van  

eerste inzichten

Welke vragen voor welke 

externe referentiepersonen 

OKTOBER 2018

TWEEDE WEEKEND  
CHARLEROI

Verdiepen van inzichten  

en ideeën adhv  

bijkomende cases

Dialoog met externe  

referentiepersonen

Afbakenen van thema’s 

voor eindrapport

NOVEMBER - DECEMBER 2019 

DERDE WEEKEND  
BRUSSEL 

Grondige uitwisseling  

over afgebakende thema’s 

(onderling en met  

referentiepersonen)

Formuleren  

van adviezen

Presentatie  

van eindadvies

MAART 2019 

45 stakeholders  
en experts

Uitdagingen  
en aanbevelingen  

voor beleid

FEBRUARI 2020 

Presentatie kwalitatieve 

analyse burgerforum

Presentatie conclusies 

online debat

MET EEN GROEP VAN 32 BURGERS GEDURENDE 3 WEEKENDS
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FOCUS EN REIKWIJDTE VAN GENOOMANALYSES 
OP BASIS VAN DE ISSUE FRAMING WORKSHOP1

Diagnose patiënten  
(zeldzame ziekten,  
erfelijke aandoeningen,  
kanker diagnostiek) 

Opportunistische screening

Dragerschapsbepaling   
(preconceptiescreening)

Screening pasgeborenen   
(hielprik)

Prenatale screening   
(o.a. NIPT)

Screening voor medische  
risicobepaling

Recreatieve tests +  
‘talenten’ screening

GENOOMGE- 
NEESKUNDE,  
EEN DISRUPTIEVE 
TECHNOLOGIE

– Wat betekent het om een burger te zijn in een technologiegedreven  
en globaliserende samenleving, nu en morgen?

GENOOM EN 
WETENSCHAPPE-
LIJK ONDERZOEK

– Zijn burgers bereid gegevens over hun  genoom, gezondheids en lifestyle  
te delen voor wetenschappelijk onderzoek?

– Hebben burgers een eigen mening over en geven ze een invulling aan ‘genomic citizenship’?

GENOOM EN 
SAMENLEVING

– Worden genoomanalyses de norm?
– Zullen ze individuele keuzes beperken onder maatschappelijke druk?
– Blijven wij en onze gezondheidszorg solidair met mensen die andere keuzes maken  

of die een ongunstig testresultaat krijgen? 
– Welke prioriteit moeten genoomanalyses krijgen tov andere noden/uitdagingen  

in de gezondheidszorg?
– Wie moet een genoomanalyse voorschrijven? Wie moet de resultaten communiceren? 

Welke andere ondersteuning is nodig voor testvragers?

GENOOM BUITEN 
DE GEZONDHEIDS-
ZORG

– Hoe zien burgers het gebruik van genoominformatie in andere contexten,  
losgekoppeld van gezondheid, o.a.:
• een forensische context
• verzekeringen
• arbeid
• talentscreening
• marketing 

DE BURGER  
EN ZIJN/HAAR 
GENOOM

– Hoe omgaan met :
• Autonomie (zelfbeschikking)
• Geïnformeerde toestemming, het recht op weten/niet-weten
• Voordeel/nadeel van de test (proportionaliteit)
• Privacy en eigenaarschap
• Confidentialiteit
• Delen van gegevens, wanneer,  waarvoor, onder welke omstigheden?

GENOOM  
EN FAMILIE

– Is er een (morele) plicht om familieleden te informeren?
– Wie informeert wie en hoe?
– Testen van minderjarigen of mensen met een verminderde  

toerekeningsvatbaarheid, wie beslist? 

Onderzoek

Diagnose

Gepersonaliseerde  
therapie     

DOEL VAN  
GENOOMANALYSE

MEDISCHE CONTEXTEN

VRAGEN AAN BURGERS

1 KBF and Sciensano. The use of genome information in health care: ethical, legal and societal issues. Report of the issue framing workshop.  

Brussels, 23 February 2018. https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2018/20180712PP

https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2018/20180712PP
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Doelstellingen

De steeds snellere en goedkopere technologie om DNA af te 

lezen – next generation sequencing (ngs) – in combinatie met 

geavanceerde bio-informatica hebben geleid tot een gradu-

ele transitie van de traditionele ‘monogene genetica’ naar de 

genoomgeneeskunde. Deze genoomgeneeskunde heeft als 

belangrijkste doelstellingen het versterken en onderbouwen 

van diagnosestellingen en het verbeteren van behandelingen 

door ze meer te personaliseren. Anderzijds staan we slechts 

aan het begin van deze transitie zodat ook nog veel bijkomend 

medisch-wetenschappelijk onderzoek nodig is.

Contexten

Niettemin worden vandaag al in toenemende mate genooma-

nalyses ingezet. Toepassingen die in de toekomst sterk zullen 

toenemen. Samengevat gaat het om: 

 − Genoomtests voor specifieke indicaties 

• voor patiënten die geconfronteerd worden  

met een onverklaarbare, vaak zeldzame, stoornis. 

• voor patiënten met kanker om hun behandeling  

te verbeteren.

 − Opportunistische screening (d.i. het uitbreiden  

van tests met een specifieke doelstelling naar een  

reeks vooraf vastgelegde genetische variaties  

(secundaire bevindingen) of toevallig gevonden  

bevindingen (incidentele bevindingen)).

 − Preconceptiedragerschapstesten  

(d.i. dragerschapsscreening in een reproductieve context). 

 − Neonatale screening: uitbreiding van de traditionele 

screening van pasgeboren baby’s (hielprik) naar genetische 

en genoomanalyses.

 − Prenatale screening, met o.a. de niet-invasieve  

prenatale tests (NIPT).

 − Screening van gezondheidsrisico’s. 

 − Recreatieve tests of ‘zelftests’, met o.a. bepaling  

van afkomst, talentenscreening, …

ELS Issues

Deze toepassingen leiden tot diverse ethische, juridische, 
maatschappelijke, organisatorische en beleidsmatige vraag-
stukken, vaak ook omschreven als ELS Issues. 

Genoomgeneeskunde als disruptieve technologie
 − Welke rol zal genoomgeneeskunde in de toekomstige 

gezondheidszorg spelen? In hoeverre zal ze  

de gezondheidszorg veranderen, zal ze een impact  

hebben op therapeutische relaties, zal het systeem  

zich moeten aanpassen?

 − Veel van de ethische, juridische en maatschappelijke vragen 

die zich voordoen rond genoomgeneeskunde zijn echter 

ook van toepassing op andere technologieën die niet alleen 

een impact hebben op de gezondheidszorg maar die de 

samenleving veranderen. Denk aan ICT, internet-of-things, 

sociale media, kunstmatige intelligentie enzovoort. Is 

genoomgeneeskunde één van die disruptieve technologieën 

die ook de samenleving kan veranderen?

 − Nadenken over de impact van genoomgeneeskunde kan de 

deelnemers aan het burgerforum een kader geven om te 

reflecteren over wat het betekent om burger te zijn in een 

technologie-gedreven en een steeds verder globaliserende 

samenleving, vandaag en morgen.

Genoom en wetenschappelijk onderzoek 
 − De genoomgeneeskunde staat nog in haar kinderschoenen. 

Er ligt nog steeds een zeer belangrijke focus op medisch-

wetenschappelijk onderzoek en basisonderzoek. De 

verzameling en bundeling van genoom-, gezondheids- en 

leefstijlgegevens van zeer veel individuen - zowel patiënten 

als gezonde individuen – zijn van vitaal belang voor dit 

onderzoek en voor de verdere opbouw van een beter 

gezondheidszorgsysteem. 

 − Tijdens de issue framing workshop werd het idee gelanceerd 

dat het delen van genoom- en gezondheidsgegevens 

nieuwe opportuniteiten bieden voor de ondersteuning van 

ons solidaire gezondheidssysteem. Erkennen burgers deze 

opportuniteiten en wat is hun visie op het begrip ‘genomisch 

burgerschap’ (genomic citizenship)?

02
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Genoom en de samenleving
 − Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van 

genoomgeneeskunde? Genoomanalyses hebben immers 

niet alleen een impact op individuen en hun families. 

De talrijke privé- en familie-issues die genoomanalyses 

oproepen hangen nauw samen met grotere 

maatschappelijke debatten. Onder meer over welk soort 

gezondheidszorg we in de toekomst willen hebben.  

Zal genoomscreening de norm worden in onze samenleving? 

Zijn wij als samenleving bereid om andere opties en keuzes 

open te houden? Blijven onze gezondheids- en sociale 

systemen solidair met mensen die opzettelijk weigeren 

om zich te laten testen? Welke evoluties zijn in dit opzicht 

wenselijk, en welke niet?

 − Andere relevante vragen hebben betrekking op het 

gebruik van (particuliere of openbare) middelen voor de 

genoomanalyses. Hoe verhoudt de genoomgeneeskunde 

zich tot andere prioriteiten in de gezondheidszorg? 

 − Er zijn ook logistieke en organisatorische aspecten: wie 

kan/moet een genoomtest voorschrijven en analyseren? 

Wie moet de resultaten aan de geteste persoon meedelen? 

Welke andere ondersteuning is er nodig om de geteste 

persoon te helpen om de resultaten te begrijpen en deze te 

integreren in zijn/haar gezondheidskeuzes?

Genoom buiten de gezondheidszorg 
 − De mogelijke impact van genoomanalyses kunnen veel 

verder gaan dan de contouren van de gezondheidszorg.  

Er zijn onder meer links naar forensisch onderzoek. 

 − Bovendien kan genoominformatie worden gebruikt in 

het kader van tewerkstelling, verzekering, marketing, 

talentenscreening, enz. Wat vinden burgers van het gebruik 

van genoominformatie als die wordt losgekoppeld van 

vraagstukken over de gezondheid?

De burger en zijn/haar genoom
 − Hoe moeten we omgaan met autonomie bij genoomanalyses 

(zelfbeschikking, geïnformeerde toestemming,  

het recht om geïnformeerd te worden, maar ook  

het recht om niet te weten, het recht op een open  

en onbevooroordeelde toekomst?) 

 − Wanneer wegen de voordelen van genoomonderzoek  

op tegen de risico’s voor de persoon die getest wordt  

en/of de familie?

 − Wat willen mensen weten over hun genoom en hoe willen  

ze dat weten? Hoe integreren ze deze informatie in  

hun eigen keuzes over hun gezondheid?

 − Genoomanalyses roepen ook veel vragen op over privacy, 

data-eigendom, databescherming en vertrouwelijkheid.  

Wat vinden burgers van het delen van hun gegevens  

in het kader van die problematiek? Met wie willen zij  

hun gegevens delen en voor welke doeleinden?  

In welke mate zijn ze bereid hun privacy op te geven?

Genoom en familie
 − Resultaten van genoomanalyses hebben niet alleen  

een invloed op het geteste individu, maar kunnen  

ook een relevant zijn voor zijn of haar familieleden.  

Wie is verantwoordelijk voor het informeren van  

potentieel risicodragende familieleden?

 − Hoe zit het met genetische tests bij minderjarigen?  

Wie beslist voor hen?



HET BURGERFORUM
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Waarom een burgerforum?

Burgerparticipatie in een gezonde democratie
In een gezonde democratie klinkt de stem van de burgers luid 

in het beleidsproces. Het is vandaag echter niet eenvoudig 

voor burgers om tot geïnformeerde en weloverwogen opinies 

te komen over complexe maatschappelijke vraagstukken. Ze 

worden geconfronteerd met een haast eindeloze stroom aan 

informatie. Een substantieel deel ervan eenzijdig, misleidend 

of ronduit fout. Allerhande peilingen en bevragingen geven ons 

met grote regelmaat inzicht in de publieke opinie over bepaalde 

maatschappelijke kwesties. De verwijzingen naar de ‘stem van 

de burger’ en naar wat mensen al dan niet willen, zijn legio en 

soms tegenstrijdig. Bij het peilen naar de publieke opinie in 

bevragingen ontbreekt soms de nodige achtergrondinforma-

tie en reflectie. Vele maatschappelijke vraagstukken zijn zelfs 

dermate complex dat ze onmogelijk te vatten zijn in een reeks 

eenvoudige vragen. Daarenboven maken we allen denkfouten 

doordat we bijvoorbeeld eerder op zoek gaan naar bewijs dat 

onze opinie bevestigt dan naar gebalanceerde informatie of 

tegenargumenten.1 

Er is echter uitgebreid empirisch bewijs dat een goed ontwik-

keld deliberatief groepsproces hieraan tegemoet kan komen en 

kan leiden tot geïnformeerde weloverwogen opinies, zelfs over 

complexe thema’s zoals het gebruik van genoominformatie in 

de gezondheidszorg, terugbetalingen in de gezondheidszorg, 

het lange termijn beheer van nucleair materiaal of de legali-

sering van abortus.2 De veelheid aan ethische vragen die deze 

complexe thema’s met zich meebrengen, vereisen in een demo-

cratie de input van burgers. Een burgerforum is de methode bij 

uitstek om kwaliteitsvolle input van burgers rond complexe the-

ma’s te verzamelen.

Hoe werkt een burgerforum?
De kwaliteit van het proces en de uitkomst van een burgerforum 

zijn sterk afhankelijk van de deelnemers en hoe deze geselec-

teerd worden. Het is hierbij belangrijk op te merken dat burger-

fora een eigen logica hebben vergeleken met meer klassieke 

participatievormen of publieke opinie bevragingen. Bij verkie-

zingen kan iedere (meerderjarige) burger in België zijn/haar 

stem laten horen. De eigenheid en kracht van burgerfora ligt in 

de tijdsintensieve diepgaande gesprekken waardoor ze onmo-

gelijk te organiseren zijn op dezelfde schaal dan verkiezingen. 

Net zoals bij (wetenschappelijke) bevragingen wordt door-

gaans niet de hele bevolking bevraagd maar wordt een selectie 

gemaakt. Een goede selectiemethode is dan ook cruciaal voor de 

kwaliteit van het proces en de uitkomst. Anders dan bij bevragin-

gen ligt de focus bij een burgerfora niet zozeer op de representa-

tiviteit van het forum maar op het aanwezig trachten te maken in 

de discussies van alle mogelijke relevante perspectieven op het 

thema. Door middel van brochures en tussenkomsten van refe-

rentiepersonen/experts of facilitatoren kunnen mogelijk afwe-

zige perspectieven nog ingebracht worden in de deliberaties.

Op basis van toegankelijke gebalanceerde informatie via bro-

chures, experten en ervaringsdeskundigen vinden uitgebreide 

discussies plaats in kleine en grotere groepen. Met verschil-

lende werkvormen worden burgers gestimuleerd om tot geïn-

formeerde opinies te komen, hun eigen meningen in vraag te 

stellen en te kijken vanuit verschillende invalshoeken.

Naast de lectuur van de aanbevelingen van een burgerforum 

is het interessant om de motivaties en narratieven erop na te 

lezen. Er wordt immers naar raakvlakken gezocht maar onover-

komelijke tegenstellingen kunnen blijven bestaan. Minderheids-

standpunten zijn aanwezig en zoals in ieder menselijk denken 

zijn ook enkele paradoxen aanwezig in de aanbevelingen. Dit 

proces resulteert dus niet enkel in een reeks weloverwogen 

aanbevelingen maar bevat ook een schat aan informatie over 

hoe burgers over deze materie nadenken en hoe ze tot de aan-

bevelingen komen.

Het is niet de bedoeling dat burgers experten worden in de 

materie. Ze blijven burgers maar zoals James S. Fishkin het in 

zijn recent boek over burgerfora wat provocatief stelt “demo-

cracy when the people are thinking”. 

1 Kahneman, D. (2013). Ons onfeilbare denken. Amsterdam: Atlas-Contact.

2 Dryzek JS, Bächtiger A, Chambers S, Cohen J, Druckman JN, Felicetti A, Fishkin JS, Farrell DM, Fung A, Gutmann A, Landemore H, Mansbridge J, Marien S, 

Neblo MA, Niemeyer S, Setälä M, Slothuus R, Suiter J, Thompson D, Warren ME. The crisis of democracy and the science of deliberation. Science. 2019 Mar 

15;363(6432):1144-1146. doi: 10.1126/science.aaw2694.
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Evaluatie van de kwaliteit van het proces

Onderzoekers van de KU Leuven bestudeerden de kwaliteit van 

dit burgerforum2. Zij onderzochten in het bijzonder vier elemen-

ten die volgens de academische literatuur ter zake de kwaliteit 

van het proces en de uitkomst sterk bepalen: 1) inclusiviteit van 

het proces 2) facilitatie van geïnformeerde weloverwogen opi-

nies, 3) effectieve invloed over het proces 4) transparentie naar 

de deelnemers.3 Deze evaluatie kwam tot stand op basis van de 

observaties van twee onderzoekers gedurende de drie week-

ends en de stakeholderworkshops, een gestandaardiseerde 

bevraging met de deelnemers van het burgerforum bij de start 

en na afloop van het forum en kwalitatieve interviews met een 

selectie van tien deelnemers na afloop van het forum.

Deze evaluatie geeft aan dat dit burgerforum een sterk inclu-

sief proces was. Een diverse groep van burgers nam deel aan 

het burgerforum (zie ook bovenstaande figuur op pagina 16). 

Het profiel van deze deelnemers was even – en mogelijk zelfs 

wat meer- divers dan dat van burgers in soortgelijke burgerfora. 

Nog belangrijker dan de achtergrondkenmerken van deze bur-

gers, is de diversiteit van de perspectieven die zij verwoorden 

in de discussies. In de bevraging na afloop van het burgerforum 

gaf bijvoorbeeld 4 op 5 deelnemers aan dat de meningen in het 

burgerforum verschilden van hun eigen opinies. Voor sommige 

burgers was bijvoorbeeld het algemeen belang steeds het logi-

sche startpunt, terwijl anderen starten vanuit autonomie als de 

belangrijkste waarde in hun denken over hoe genoominformatie 

gebruikt kan worden in de gezondheidszorg. 

Op de basis van de observaties, kwalitatieve interviews en sur-

veys concluderen de onderzoekers dat dit burgerforum beteke-

nisvolle discussies heeft gefaciliteerd. Door middel van heldere 

afspraken, kwaliteitsvolle facilitatie en verschillende werkvor-

men werd een grote diversiteit aan meningen met elkaar in con-

tact en gesprek gebracht om zo geïnformeerde weloverwogen 

opinievorming te stimuleren. Informatiebrochures en referen-

tiepersonen speelden hierin ook een belangrijke rol en werden in 

het algemeen positief geëvalueerd.

Tweeëndertig burgers hebben deelgenomen aan het burgerfo-

rum over het gebruik van genoominformatie in de gezondheids-

zorg. Ze vormen samen het burgerpanel. De burgers zijn leken 

als het aankomt op genoomanalyses en genoomgeneeskunde, 

maar ze zijn experts op het gebied van hun eigen ervaringen, 

levens en opvattingen. De deelnmers werden gerecruteerd in 

samenwerking met Bpact en diverse terreinorganisaties. 

Dit burgerforum volgde een beproefde participatieve methode 

waarbij een relatief beperkte groep burgers gedurende drie 

weekends een maatschappelijk complex en vaak controversieel 

thema onderzoekt en bespreekt. Op basis van deze besprekin-

gen formuleert de groep aanbevelingen voor het beleid.

Om hun overleg inhoudelijk te stofferen werden de burgers 

geïnformeerd op verschillende niveaus. Er was allereerst 

de informatiebrochure ‘Mijn DNA, een zaak van iedereen?’.1 

Deze informatiebundel bevatte naast een korte inleiding over 

genoomanalyse ook negen concrete casusstudies waarin 

genoomtests vandaag en morgen plaatsvinden. 

Deze cases werden ook gebruikt als discussiestarters tijdens de 

eerste twee weekends. Elk van de cases werd nog verder toege-

licht door twee inhoudelijke begeleiders. 

Daarnaast werd over de drie weekends heen een totaal van 18 

referentiepersonen (experts, stakeholders, ervaringsdeskun-

digen, …) uitgenodigd om de burgers inhoudelijk bij te staan. 

Voorts bestond het begeleidende projectteam uit zes facilitato-

ren, drie tolken (Frans-Nederlands), twee logistieke ondersteu-

ners en begeleidende teams van Sciensano en de KBS.

Op het einde van het derde weekend legden de burgers hun con-

clusies voor aan de opdrachtgever, Federaal minister van Volks-

gezondheid Maggie De Block, de organisatoren, Sciensano en 

KBS, en een aantal leden van het Begeleidingscomité. Dit onaf-

hankelijk comité heeft het hele traject ondersteund en begeleid.

1 KBS en Sciensano. Mijn DNA, een zaak van iedereen? Informatiebrochure. https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2018/20180704PP

2 Marien, Sofie & Felicetti, Andrea (2019). Citizen Forum on the Use of Genome Information in Health Care. An Assessment of the Quality of the Process.  

Leuven: KU Leuven Democratic Innovations and Legitimacy Research Group.

3 Zie bijvoorbeeld Smith, Graham (2009). Democratic innovations: designing institutions for citizen participation, Cambridge: Cambridge University Press.

https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2018/20180704PP
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Op basis van de analyse van de inclusiviteit van het proces, de 

mate van facilitering van geïnformeerde en weloverwogen opi-

nies, de invloed van de deelnemers op het proces en de trans-

parantie van het proces beoordeelden de onderzoekers de 

interne werking van het burgerforum als een ‘best practice’. Een 

belangrijk voorbehoud hierbij is de verdere impact van dit bur-

gerforum. De uitdaging is nu immers om aan de slag te gaan met 

dit materiaal. Een kwalitatief proces heeft weinig waarde als het 

geen enkele invloed heeft op de beleidsvoering. Tevens is het 

van belang andere burgers aan te zetten om na te denken over 

deze thematiek die ons allen aanbelangt en zo te zorgen dat de 

stem van de burgers luid kan klinken.

De onderzoekers concluderen tot slot dat de deliberatieve aan-

pak waarvoor geopteerd werd, een belangrijke verschuiving 

inhoudt in de manier waarop burgers worden benaderd binnen 

de gezondheidszorg. In het bijzonder, het houdt een erkenning 

in dat burgers, individueel en collectief, in staat zijn duidelijke 

richting aan te geven in complexe materies die hun welzijn beïn-

vloeden. Burgers de mogelijkheid bieden om deze rol te vervul-

len is niet alleen van belang voor het vormgeven van de gezond-

heidzorg maar ook voor de gezondheid van onze democratie.

Doorheen de drie weekends werden deelnemers aangemoedigd 

om te reflecteren over hun meningen en standpunten alsook 

die van andere deelnemers. Een overgrote meerderheid van 

de deelnemers gaf aan een beter begrip te hebben van de the-

mathiek en de verschillende visies hierin na het burgerforum. 

Ongeveer een derde van de deelnemers gaf ook aan van mening 

te zijn veranderd doorheen het traject. 

Het evaluatieonderzoek maakt duidelijk dat de deelnemers de 

nodige invloed hadden op belangrijke elementen van het proces 

en dat dit proces transparant is verlopen voor hen.

Na afloop kijken vele deelnemers niet enkel anders naar dit 

maatschappelijk vraagstuk maar ook naar hun eigen burger-

schap. Een kritisch burgerschap dat ook naar voor komt in de 

aanbevelingen. Zoals het kritische burgers betaamt waren er 

kritische geluiden over het proces (over de referentiepersonen, 

facilitatoren, andere deelnemers). Desalniettemin geven de 

deelnemers na afloop over het algemeen aan erg tevreden te 

zijn met het verloop van het burgerforum en de aanbevelingen. 

03
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BURGERFORUM
ADVIEZEN VAN BURGERS

ISSUE FRAMING WORKSHOP
VRAGEN AAN BURGERS

GEBRUIK VAN GENOOMINFORMATIE IN DE GEZONDHEIDSZORG (EN ER BUITEN)

01
GENOOM- 
ANALYSES EN 
PARADIGMA- 
VERSCHUIVING

1 Naar een nieuwe gezondheidszorg  
met veranderende rollen

2 Begrip en statuut patiënt/prepatiënt 

3 Verantwoordelijkheid van de samenleving

4 Veranderende rollen van zorgverleners

5 Verbreding genoomonderzoek

02
GENOOM- 
INFORMATIE 
DELEN VOOR 
ONDERZOEK, 
IN HET BELANG 
VAN DE  
SAMENLEVING

1 Delen van genoominformatie

2 Stimulatie voor delen van informatie vanuit 
samenleving en overheid 

3 Geen uitsluiting of discriminatie

4 Diversiteit primeert, geen eugenetica

03
ZELF KEUZES 
MAKEN EN 
BESLISSINGEN 
NEMEN OVER 
MIJN GENOOM

1 Eigendom of gemeengoed

2 Informatie als voorwaarden voor vrije keuzes

3 Altijd geïnformeerde, schriftelijke toestemming

4 Aanpasbare toestemming

5 Opname in globaal medisch dossier

6 Beslissen voor anderen

04
IEDEREN  
MOET TOEGANG 
HEBBEN TOT 
GENOOMTESTS, 
MAAR  
WEL ONDER  
VOORWAARDEN

1 Toegankelijkheid als principe

2 Raad van experts

3 Voorschrijven van genoomtests

4 Begeleiding

05
HOE MIJN 
GENOOM- 
INFORMATIE 
BESCHERMEN?

1 Vertrouwen en vertrouwelijkheid als basis

2 Privacyverklaring en certificatie

3 Transparantie en traceerbaarheid

4 Notificatie en terugtrekken van data

06
MAAK  
FLEXIBELE 
WETGEVING DIE 
BEGRIJPELIJK IS

1 Flexibele wetgeving

2 Duidelijke taal en heldere toelichtingen

3 Regulering op supra niveau

04

GENOOMGE- 
NEESKUNDE,  
EEN DISRUPTIEVE 
TECHNOLOGIE

– Wat betekent het om een burger te zijn in een 
technologiegedreven  
en globaliserende samenleving, nu en morgen

GENOOM EN 
WETENSCHAPPE-
LIJK ONDERZOEK

– Zijn burgers bereid gegevens over hun  genoom, 
gezondheids en lifestyle  
te delen voor wetenschappelijk onderzoek?

– Hebben burgers een eigen mening over en geven  
ze een invulling aan ‘genomic citizenship’?

GENOOM EN 
SAMENLEVING

– Worden genoomanalyses de norm?
– Zullen ze individuele keuzes beperken onder 

maatschappelijke druk?
– Blijven wij en onze gezondheidszorg solidair  

met mensen die andere keuzes maken  
of die een ongunstig testresultaat krijgen? 

– Welke prioriteit moeten genoomanalyses  
krijgen tov andere noden/uitdagingen  
in de gezondheidszorg?

– Wie moet een genoomanalyse voorschrijven?  
Wie moet de resultaten communiceren? Welke 
andere ondersteuning is nodig voor testvragers?

GENOOM BUITEN 
DE GEZONDHEIDS-
ZORG

– Hoe zien burgers het gebruik  
van genoominformatie in andere contexten,  
losgekoppeld van gezondheid, o.a.:
• een forensische context
• verzekeringen
• arbeid
• talentscreening
• marketing 

DE BURGER  
EN ZIJN/HAAR 
GENOOM

– Hoe omgaan met :
• Autonomie (zelfbeschikking)
• Geïnformeerde toestemming, het recht  

op weten/niet-weten
• Voordeel/nadeel van de test  

(proportionaliteit)
• Privacy en eigenaarschap
• Confidentialiteit
• Delen van gegevens, wanneer,  waarvoor, 

onder welke omstigheden?

GENOOM  
EN FAMILIE

– Is er een (morele) plicht om familieleden  
te informeren?

– Wie informeert wie en hoe?
– Testen van minderjarigen of mensen  

met een verminderde  
toerekeningsvatbaarheid, wie beslist? 



19

Burgers geven advies over het gebruik van genoominformatie 
in de gezondheidszorg (en er buiten) – op basis van het rapport 
van het burgerforum 1 

Na drie weekends van intens overleg kwamen de burgers 
tot onderstaande bevindingen en adviezen. Een uitgebreide 
bespreking hiervan is te vinden in het rapport ‘Mijn DNA,  
een zaak van iedereen? Burgers geven advies over het gebruik 
van genoominformatie in de gezondheidszorg’ (zie bijlage 6):

01 Genoomanalyses brengen  
een paradigmaverschuiving teweeg  
in de gezondheidszorg 

1 Naar een nieuwe gezondheidszorg  
met veranderende rollen 
“Vandaag ga ik naar mijn huisarts omdat ik ziek ben. Die zal pro-

beren mij te genezen. Als zij of hij dat niet kan, word ik doorver-

wezen naar een specialist of het ziekenhuis. Dat is hoe we als 

patiënten decennialang gezondheidszorg hebben beleefd en 

gebruikt”, opent het burgerpanel haar rapport. Maar, er is hierin 

een omwenteling op komst. Volgens de burgers zelfs een echte 

paragdimashift: “Er zijn vandaag al grote veranderingen op til in 

alles wat te maken heeft met gezondheid, preventie en ziek zijn. 

En morgen zullen die veranderingen nog groter zijn. Informatie 

uit het genoom zal daar in belangrijke mate toe bijdragen. Men-

sen zullen informatie krijgen over hun gevoeligheid of vatbaar-

heid voor allerhande ziekten. Vaak zullen die aandoeningen pas 

vele jaren later optreden.” 

Genoominformatie is slechts één van de sleutelelementen 

in die transformatie van de gezondheidszorg. Het burgerpa-

nel geeft aan dat de combinatie van genoomgegevens met 

gezondheidsdata en levensstijlinformatie uit allerhande ‘apps’ 

en ‘devices’, een krachtige preventieve motor kunnen vormen 

om mensen langer gezond te houden, ziekte te vermijden of 

aandoeningen uit te stellen. 

Dat vraagt eveneens een paradigmaverschuiving in de manier 

waarop we de gezondheidszorg organiseren, beleven en benut-

ten … als patiënt, burger, samenleving, arts, gezondheidspro-

fessional en beleidsmaker. 

De burgeradviezen, hoewel geënt vanuit beraadslagingen over de 

huidige en verwachte toekomstige kennis van het genoom, moeten 

dan ook in dit bredere toekomstkader worden geplaatst van een 

vernieuwde gezondheidszorg in een veranderende samenleving.

2 Begrip en statuut van de patiënt/pre-patiënt 
“Als uit een genoomtest blijkt dat iemand een verhoogd risico 

heeft op een bepaalde aandoening, maar nog geen symptomen 

heeft, wat is dan het statuut van die persoon?”, vraagt het bur-

gerpanel zich af. “Is die persoon dan een patiënt, een pre-pati-

ent, of nog iets anders?”

De burgers vinden het een sleutelthema waarover verder moet 

gereflecteerd worden omwille van de nieuwe kwetsbaarheid en de 

nieuwe sociale risico’s die mensen lopen door genoomtests. Het 

is belangrijk dat het statuut van deze personen wordt uitgeklaard. 

Hoe gaat de gezondheidszorg om met pre-patiënten? Hoe gaan 

zorgverleners met hen om? Wat mogen zij wel en niet verwachten 

vanuit de samenleving? En hoe kijken pre-patiënten naar zichzelf?

In deze context benadrukt het burgerpanel dat elke persoon méér 

is dan zijn of haar genen. Het genoom geeft dan wel informatie 

over iemands gevoeligheid voor ziekten, en misschien zelfs over 

zijn of haar inherente eigenschappen en talenten, toch zijn we als 

mens veel meer dan een loutere optelsom van onze genen. 

3 Verantwoordelijkheid van de samenleving
In ieder geval moeten personen die een genoomtest hebben onder-

gaan, en waaruit zou blijken dat zij een verhoogd risico hebben 

voor deze of gene ziekte, terechtkunnen in de reguliere gezond-

heidszorg. “Als de overheid een zekere verantwoordelijkheid heeft 

genomen wat betreft het aanbieden van relevante genoomtests, 

1 KBS en Sciensano. Mijn DNA, een zaak van iedereen? Burgers geven advies over het gebruik van genoominformatie in de gezondheidszorg. 

Rapport #1. https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2019/20190225PP2

Als uit een genoomtest blijkt dat  

ik in de toekomst een verhoogd risico 

heb op een aandoening, ben ik vanaf 

dan een patiënt? Of een pre-patiënt? 

Waar heb ik dan recht op binnen  

de gezondheidszorg? 

https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2019/20190225PP2
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moet ze die verantwoordelijkheid ook opnemen voor het opvangen 

van personen bij wie zo’n test een impact heeft op het leven,” is de 

argumentatie van het burgerpanel.

In de eerste plaats moeten mensen informatie krijgen over 

eventuele preventieve maatregelen die ze kunnen nemen, maar 

er moet voor hen ook verdere opvolging (bv. psychologische bij-

stand, …) zijn en behandeling, indien die laatste voorhanden is. 

Een grote meerderheid van de burgers vindt dat de overheid 

hiervoor ook de nodige financiële middelen moet uittrekken en 

deze personen moet ondersteunen vanuit de ziekteverzekering. 

Wel moeten hiervoor goed omschreven criteria worden gebruikt. 

Eén burger vindt dat alle preventieve maatregelen ten laste zijn 

van het individu.

4 Veranderende rollen van zorgverleners 
De paradigmashift naar een gezondheidszorg die mensen op 

een data-gedreven en proactieve manier gezond wil houden, 

zal een grote impact hebben op het werkterrein en de functies 

van de huidige zorgverleners. Er zal een meer multidisciplinaire 

benadering nodig zijn, meer coaching ook, en meer coördinatie. 

“Hoe sluit deze evolutie aan op de bestaande gezondheidsbe-

roepen”, vroegen de burgers zich af, “veranderen de rollen van 

de huisarts en de specialist? Van de psycholoog en de diëtist? 

Van de verpleegkundige en de kinesist? Wordt hun takenpakket 

helemaal anders? Of zal er nood zijn aan nieuwe gezondheids-

beroepen? Nieuwe brugfuncties?” 

Sommige burgers spreken over gezondheids- of welzijnscoa-

ches. Zelfs over data-tolken of zorgregisseurs. Deze professi-

onals moeten de brug vormen tussen de ‘cloud’ aan gezond-

heidsgegevens, die de burger/pre-patiënt/patiënt weldra zullen 

omringen, en ze hoe daarmee om moeten gaan in het dagelijkse 

leven. Voor andere burgers blijft deze informatie- en regierol nog 

altijd voorbehouden voor hun huisarts, weliswaar ondersteund 

door een netwerk van specialisten en andere professionals. 

5 Verbreding genoomresearch
Genoomonderzoek en genoominformatie hebben een potentiële 

impact op veel levensdomeinen en beïnvloeden zowel het indi-

vidu als de samenleving. Huidig en toekomstig genoomonder-

zoek moet het biomedische perspectief overstijgen. 

“Genoomonderzoek mag niet louter het domein zijn van artsen 

en biomedische onderzoekers”, schrijft het burgerpanel. “Het 

genoom moet vanuit een zo breed mogelijk perspectief worden 

onderzocht. Het onderzoeksdomein moet voldoende worden 

opengetrokken naar andere onderzoeksdisciplines en onder-

zoekers, waaronder sociologen, psychologen, epidemiologen, 

gezondheidseconomen, ethici…”. De burgers pleiten dan ook 

voor een ‘bio-medisch-psycho-sociale’-aanpak.

02 Genoominformatie delen  
voor onderzoek, in het belang  
van de samenleving 

1 Delen van genoominformatie
Burgers zijn bereid hun genoominformatie te delen als dat de 

samenleving ten goede komt. “Onder algemeen belang ver-

staan we in de eerste plaats wetenschappelijk onderzoek dat 

ons in staat stelt om de mens beter te begrijpen, waardoor we 

samen verder kunnen bouwen aan een kansenrijke, rechtvaar-

dige samenleving die maximale ontplooiing stimuleert”, schrijft 

het burgerpanel, “en onderzoek dat preventie en behandeling 

van ziekten gericht aanpakt, waardoor iedereen gelijke kansen 

heeft op een gezond leven.” 

Dat waren de twee fundamentele en onderliggende kernprinci-

pes tijdens de beraadslaging over het al of niet delen van genoo-

minformatie in het algemeen belang. Iedereen kan bijdragen 

aan dat algemeen belang door de informatie over haar of zijn 

genoom te delen, ten behoeve van de wetenschap. De burgers 

noemen dat delen zelfs een morele verantwoordelijkheid. 

Die morele verantwoordelijkheid was één van de rode draden 

doorheen de drie weekends. Toch was het een thema dat niet 

altijd gemakkelijk te verzoenen viel met andere belangrijke the-

ma’s. Zo voelden de burgers onmiddellijk aan dat er een span-

ningsveld kan ontstaan tussen ‘algemeen belang’, ‘persoonlijke 

keuzevrijheid’ en ‘bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ 

of ‘privacy’. 

Een aantal leden van het burgerpanel sluiten bovendien com-

mercialisatie van genoomgegevens resoluut uit. Deels vanuit 

persoonlijke argumenten, omdat ze vinden dat hun genoom tot 

hun eigen intimiteit behoort. Maar sommigen ook omdat ze com-

mercialisatie van genoomgegevens ronduit ‘amoreel’ vinden.

04
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Er waren burgers die vonden dat alleen het individu mag beslissen  

wat er met zijn of haar genoomgegevens gebeurt.  

Anderen vonden dat het algemeen belang primeert en dat iedereen  

de morele plicht heeft genoomgegevens te delen  

om het wetenschappelijk onderzoek vooruit te helpen.

4 Diversiteit primeert, geen eugenetica
Programma’s die doelgericht de genetische samenstelling van de 

menselijke populatie willen verbeteren of veranderen, keurt het 

burgerpanel unaniem af. Er is tijdens het burgerforum dan ook 

meermaals gepleit voor een ‘verbod op eugenisme of eugenetica’.

De burgers zijn er zich van bewust dat genoomtests in bepaalde 

contexten (bv. dragerschapsbepaling of prenatale tests) kun-

nen leiden tot minder geboortes van kinderen met genetisch 

detecteerbare beperkingen. Ook dat het netto-effect hiervan 

een wijziging van de genetische samenstelling van de mense-

lijke populatie kan zijn. 

“Deze veranderingen zijn echter het gevolg van individuele keu-

zes die mensen maken”, stelt het burgerpanel, “en vooral die 

keuzevrijheid van mensen vinden we belangrijk. We zouden het 

niet goedkeuren moest er achter de introductie van genoom-

tests een doelgericht programma zitten om in te grijpen in de 

genenpool van de mensheid.”

2 Stimulatie voor delen van informatie  
vanuit samenleving en overheid
Een aantal burgers argumenteren dat genoominformatie 

uit terugbetaalde tests verplicht moet gedeeld worden voor 

wetenschappelijk onderzoek in het algemeen belang. Deze 

informatie kan bijvoorbeeld opgenomen worden in een data-

bank die door de overheid wordt gecontroleerd. Andere bur-

gers kanten zich tegen een dergelijke verplichting. Ze vinden 

het veeleer een opdracht van de overheid om mensen via 

informatie en duiding te sensibiliseren en te motiveren om hun 

gegevens vrijwillig te delen. 

Uiteindelijk schrijven de burgers in hun aanbeveling dat “men-

sen er ofwel actief voor moeten kunnen kiezen om hun genoom-

informatie te delen. In dat geval voert de overheid wél een beleid 

dat mensen motiveert en sensibiliseert om dit te doen. Ofwel 

wordt genoominformatie automatisch gedeeld, maar hebben 

mensen de mogelijkheid om dit te weigeren (opt out).” 

3 Geen uitsluiting of discriminatie
Mensen uitsluiten, ongelijk behandelen of discrimineren op 

basis van hun genoom moet altijd en overal vermeden wor-

den. De burgers schuiven 10 artikels uit de ‘Universele Ver-

klaring van de Rechten van de Mens’ van de Verenigde Naties 

naar voor als kader voor het legitiem gebruik van genoom-

tests en genoominformatie.

“Verzekeraars, banken, werkgevers en anderen die zich in een 

potentiële machtspositie bevinden ten opzichte van de persoon 

die getest is, mogen geen gebruik maken van genoominforma-

tie en er zelfs geen toegang toe krijgen”, schrijft het burgerpa-

nel. “De overheid moet er strikt op toezien dat mensen, op basis 

van hun genoom, niet kunnen geweigerd worden voor ziekte-, 

schuldsaldo of andere verzekeringen, of dat ze hogere of lagere 

premies moeten betalen. Ook mag genoominformatie niet aan-

gewend worden bij de selectie van mensen voor een job.”
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03 Zelf keuzes maken en beslissingen 
nemen over mijn genoom 

1 Eigendom of gemeengoed – burgers aan het stuur
Een meerderheid van de burgers is van mening dat hun 

genoom in de eerste plaats toebehoort aan henzelf. “Mijn 

genoom behoort tot mijn eigen intimiteit.” “Mijn genoom is 

mijn eigendom.” Het waren vaak gehoorde stellingen tijdens 

de drie weekends. Een reden waarom ze deze houding aan-

nemen is “omdat ik enerzijds door mijn genoom kan geïden-

tificeerd worden en anderzijds omdat genoominformatie over 

veel meer gaat dan alleen mijn gezondheid”, stelt deze groep 

burgers. “Bovendien is wat mij ‘mij’ maakt, zoveel meer dan 

mijn gezondheid en/of de mogelijke ziektes die vervat liggen 

in mijn DNA. Net daarom moet het mijn keuze blijven wat er 

gebeurt met mijn genoominformatie.” 

Anderen spreken over hun genoom als een ‘gemeengoed’. Bio-

logische materie en biologische informatie die ze delen met hun 

familie, in de eerste plaats, maar uiteindelijk ook met de hele 

mensheid. Het menselijk genoom, en dus ook mijn genoom, 

behoort de gemeenschap toe. 

Ondanks die verschillen in uitgangspunt, vinden alle burgers 

dat elke persoon autonoom moet kunnen beslissen over het 

al dan niet laten uitvoeren van een genoomtest en wat hij of zij 

erover wil weten. 

De ‘aanhangers’ van het genoom als ‘een gemeengoed’ draaien 

het principe over het delen van genoominformatie om: “Iemands 

genoominformatie kan in principe altijd worden gebruikt voor 

toepassingen die bijdragen aan het algemeen belang, tenzij de 

persoon in kwestie zich hier uitdrukkelijk tegen verzet via een 

‘opt out’-procedure.”

2 Informatie als voorwaarde voor vrije keuzes
Autonomie is slechts mogelijk als je geïnformeerde beslissingen 

kan nemen. Informatie is met andere woorden een voorwaarde 

om zelfbeslissing mogelijk te maken. “Informatie over genoom-

tests moet op twee niveaus worden voorzien”, stelt het burger-

panel, “algemene sensibiliserende informatie voor een breed 

publiek en informatie op maat voor de individuele testaanvrager.” 

De sensibilisering van een breed publiek vindt het burgerpanel 

belangrijk om “trivialisering of banalisering van genoomtests 

te voorkomen, om mensen bewust te maken van de impact die 

genetica heeft op de manier waarop we leven in onze samenle-

ving en om mensen te leren zichzelf de juiste vragen te stellen …”

Eenmaal iemand voor de keuze staat of hij/zij een genoomtest 

laat uitvoeren, moet die persoon duidelijk geïnformeerd worden 

over wat de test inhoudt; wat het resultaat voor die persoon kan 

betekenen in het dagelijkse leven en voor het gezin, nu en in de 

toekomst; wat mogelijke behandelingen of preventieve maatre-

gelen kunnen zijn; aan wie en hoe de resultaten worden gecom-

municeerd; … Niet alleen willen de burgers deze vragen beant-

woord zien vooraleer ze een beslissing nemen, de antwoorden 

moeten ook in een begrijpelijke taal worden gegeven, zonder 

tijdsdruk en ondersteund met aanvullende informatie-instru-

menten (brochures, beslissingshulpen, verwijzingen naar web-

sites, mogelijkheden voor lotgenotencontact, …). 

Deze informatie op twee niveaus moet mensen de kennis en 

competenties bijbrengen en de gelegenheid geven om zelf te 

beslissen of ze een genoom- of genetische test willen onder-

gaan. Alleen als de persoon voldoende en correct is geïnfor-

meerd over wat de test precies inhoudt en wat de mogelijke 

implicaties kunnen zijn (ook voor zijn of haar familieleden), is 

een vrije en geïnformeerde keuze mogelijk.

3 Altijd geïnformeerde, schriftelijke toestemming
“Elke genoom- of genetische test moet voorafgegaan worden 

door een expliciete, geschreven toestemming nadat de test-

vrager voldoende is geïnformeerd over de test en wat de impact 

ervan kan zijn op zijn of haar leven. De toestemming moet uit-

drukkelijk vermelden wat de doelstelling van de test is en de 

mogelijke uitkomsten.”, verklaart het burgerpanel. 

Maar daarnaast is nog een tweede toestemming nodig: “Het is 

belangrijk om te erkennen dat mensen het recht hebben op alle 

informatie over hun genoom, ook al behoorde dat niet tot de 

initiële doelstellingen van het onderzoek. Maar evenzeer is het 

belangrijk dat er ook een recht-op-niet-weten is. Ook dat recht 

op niet-weten moet worden gerespecteerd.”

04

Wij zijn meer dan gewoon ons DNA.  

Er is het gevaar dat mensen zeggen:  

‘ik heb mijn DNA laten screenen.  

Ik ben zo, zo, zo en zo.’ Nee, wij zijn 

veel meer dan dat. De mens is vooral 

een sociaal wezen
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Wat de burgers zelf precies willen weten over hun eigen 

genoom, komt niet altijd even duidelijk naar voor tijdens hun 

overleg. Begrijpelijk misschien. Het gaat ten slotte om zeer 

persoonlijke keuzes die verschillend kunnen zijn in diverse 

contexten. Een voor de hand liggende keuze in het geval van 

een oncologische genoomtest, kan veel minder logisch zijn 

in een context van dragerschapsbepaling voor een zwanger-

schap of bij een prenatale genoomanalyse. 

Wel hebben de burgers doorheen hun discours heel vaak 

geredeneerd vanuit een patiëntenperspectief. En dan lijkt 

een grote meerderheid van het panel toch wel te willen weten 

of er in hun genetisch materiaal informatie verborgen zit over 

aandoeningen die hetzij levensbedreigend zijn, die kunnen 

behandeld worden of waar preventieve maatregelen een 

groot verschil kunnen maken. 

Anderen expliciteren dat ze ook informatie willen over aandoe-

ningen die niet te behandelen of te voorkomen zijn. Dat kan in 

hun ogen belangrijk zijn om in de toekomst bepaalde maatrege-

len te nemen of hun leven anders in te richten. 

4 Aanpasbare toestemming
Wetende dat in gezondheidskwesties mensen van mening 

kunnen veranderen, vindt het burgerpanel het essentieel dat 

mensen op elk moment kunnen terugkomen op hun beslissing, 

welke deze ook was.

Een meerderheid van het panel vindt bovendien dat artsen altijd 

gebonden zijn aan het recht-op-niet-willen-weten, als een per-

soon dit heeft aangegeven. Een minderheid vindt dat een arts, in 

uitzonderlijke situaties, het recht-op-niet-willen-weten terzijde 

mag schuiven, bijvoorbeeld als de gezondheid of het leven van 

die persoon, of van zijn/haar familieleden, in gevaar is of ernstig 

negatief beïnvloed wordt.

5 Opname in het globaal medisch dossier
Het globaal medisch dossier is de beste plaats om persoonlijke 

genoominformatie te bewaren, menen de burgers. Artsen, in 

eerste lijn de huisarts, in tweede lijn de klinisch geneticus en/of 

de genetisch counselor, lijken het best geplaatst om mensen te 

helpen deze informatie te interpreteren.

Hoewel burgers eigen keuzevrijheid belangrijk vinden, wensen 

niet alle burgers directe toegang tot hun genoominformatie. Ze 

vrezen die informatie niet te begrijpen. Of dat ze zich onnodig 

ongerust maken over informatie die uiteindelijk weinig relevant 

is op klinisch vlak. Anderen wensen wel zelf toegang, zonder 

inmenging van een derde. 

6 Beslissen voor anderen
De eigen keuzevrijheid kan soms ingeperkt worden, bijvoor-

beeld bij forensische toepassingen van genoomonderzoek.  

Als de rechter beslist dat een persoon een DNA-test moet  

ondergaan, mag deze niet weigeren op grond van redenen  

van privacy of autonomie. 

Bij het testen van kinderen moeten ouders de toestemming 

geven. Wel pleiten de burgers voor terughoudendheid bij het uit-

voeren van genoomtests bij kinderen. Er is voor een kind ook het 

recht op een ‘vrije en onbevangen’ toekomst.

04 Iedereen moet toegang  
hebben tot genoomtests,  
maar wel onder voorwaarden 

1 Toegankelijkheid als principe
“Vanuit het principe van de brede toegankelijkheid van de 

gezondheidszorg, vinden we dat ook (medische) genoomtests 

toegankelijk moeten zijn voor iedereen die er baat bij heeft”, 

stelt het burgerpanel. “We bepleiten dat de overheid die toe-

gankelijkheid garandeert en genoomtests met therapeutisch of 

medisch nut opneemt in de algemene gezondheidszorg.” 

De burgers wensen bovendien te vermijden dat de introductie 

van genoomtests kan leiden tot een gezondheidszorg met twee 

snelheden. Een gezondheidszorg waarin mensen die meer 

geïnformeerd, kapitaalkrachtiger en mondiger zijn, gemakke-

lijker toegang zullen hebben tot deze tests. De overheid moet 

voorkomen dat genoomtests de bestaande gezondheidskloof 

nog verder uitdiept. 

Wel beseffen de burgers dat er beperkingen moeten zijn: “Niet 

alles wat technisch mogelijk is, moet ook altijd en overal kun-

nen. Zeker niet in een context van terugbetaalde tests.” Zij zien 

vooral de arts als eerste ‘poortwachter’ om te bepalen of een 

test zinvol is voor een individu. Op een hoger niveau stellen zij 

een Raad van Experts voor die criteria opstelt voor het gebruik 

van genoomtests. Deze Raad adviseert de Belgische ministers 

voor Volksgezondheid daarover.
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2 Raad van Experts
Een Raad van Experts moet toezien op het correct gebruik van 

genoomtests door criteria op te stellen die de inzet en de terug-

betaling van de test rechtvaardigen. De Raad, multidisciplinair 

en pluralistisch samengesteld, moet zijn adviezen regelmatig 

actualiseren op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten 

en maatschappelijke tendensen.

Mogelijke criteria kunnen voor het burgerpanel zijn: therapeu-

tische bruikbaarheid (ziekte genezen, levensbedreiging ver-

minderen, psychisch lijden verminderen, …), levenskwaliteit 

verhogen, betrouwbaarheid en kwaliteit van de test, …

De impact van genoomwetenschap gaat echter verder dan de 

gezondheid van een individu. Genoomwetenschap zal ook de 

maatschappij steeds sterker beïnvloeden. Daarom adviseert het 

burgerpanel dat “de Raad, in deze complexiteit, erover waakt 

dat de fundamentele rechten van de mens centraal blijven staan 

in het correct gebruik van genoominformatie. De Raad moet 

dan ook voeling houden met wat er in de maatschappij leeft.  

Ze raadpleegt daarvoor regelmatig alle betrokkenen, ook pati-

enten en burgers. In deze Raad moeten bovendien de verschil-

lende levensbeschouwingen en culturen vertegenwoordigd zijn, 

maar ook diverse expertises. De Raad heeft in de eerste plaats 

een hoge graad van expertise in de wetenschap van het genoom 

en in de medische toepassingen ervan. Maar omwille van  

de potentieel maatschappelijk impact van genoomanaly-

ses moet de Raad naast genetici en genoomwetenschappers,  

ook plaats bieden aan ethici, sociale wetenschappers,  

gezondheidseconomen etc., zodat evenwichtige en maat-

schappij-gedragen adviezen worden geformuleerd.” 

3 Voorschrijven van genoomtests
Een terugbetaalde genoomtest in een medische context 

moet worden voorgeschreven door een arts die zich ervan 

vergewist of de aanvraag voldoet aan de vastgestelde criteria 

(zie Raad van Experts). 

“Standaard genoomtests zoals de NIP-test of de hielpriktest 

mogen door de huisarts of de behandelende specialist worden 

voorgeschreven”, meent het burgerpanel, “voor zeldzamere of 

meer complexe tests daarentegen, zou de huisarts of de speci-

alist moeten doorverwijzen naar een ‘klinisch geneticus’ of een 

‘genetisch counselor’.”

Deze laatste moet gespecialiseerd zijn in het gebruik van 

genoomtests, in staat zijn om met de testaanvrager te over-

leggen in een ‘eenvoudige taal’ en tot gedeelde beslissingen te 

komen, een ‘multidisciplinair’ zicht hebben op genoomtests en 

op de consequenties en impact ervan, en een ‘psychologische’ 

aanpak hebben om testaanvragers op een gepaste manier te 

informeren en te begeleiden. 

Deze genetisch counselor moet ook gemakkelijk toegankelijk 

zijn (snel beschikbaar en nabij) en in staat zijn om de nodige tijd 

te nemen (langere consultaties, …).

04
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Het is het belangrijk dat we op de legitieme vragen van de burgers  

met overtuiging en vertrouwen inspelen. Doen we dat niet, dan kunnen  

we op korte termijn alle credibiliteit en goodwill voor genoomonderzoek 

verliezen. Wat de burgers adviseren, moeten we ter harte nemen.  

Als beleidsmakers moeten we deze aanbevelingen goed analyseren,  

maar ook voldoende laten doorstromen naar het werkveld.

4 Begeleiding
Al heel vroeg tijdens het burgerforum zagen de burgers in dat 

het goed begeleiden van testaanvragers zowel voor, tijdens als 

na de test heel belangrijk is en niet altijd vlot verloopt. Te vaak 

wordt de testaanvrager alleen vanuit een medisch perspectief 

benaderd, en dat vinden de burgers ruim onvoldoende. 

Iemand die een ongunstig testresultaat krijgt, moet niet alleen 

op het medische vlak, maar ook op geestelijk, relationeel, exis-

tentieel, levensbeschouwelijk, familiaal en sociaal vlak onder-

steuning krijgen. En dit op maat. Er moet bovendien aandacht 

zijn voor mensen voor wie het begrijpen van een testresultaat en 

de impact daarvan op hun leven niet evident is.

Voor dit alles is een multidisciplinaire, maar gecoördineerde 

benadering nodig. Die coördinatie kan opgenomen worden 

door een arts, die het vertrouwen heeft van de patiënt, die zich 

daarvoor competent voelt en die daar tijd voor heeft. In andere 

gevallen zal dit een andere persoon zijn, bijvoorbeeld een gene-

tisch counselor. De ervaring heeft burgers geleerd dat artsen in 

al deze begeleidingsaspecten niet altijd optimaal zijn opgeleid 

of voldoende tijd hebben om tegemoet te komen aan de heel 

verschillende noden die mensen hebben in de nasleep van een 

ongunstig testresultaat.

Toch blijft hier voor sommige burgers een belangrijke coördi-

nerende rol weggelegd voor de huisarts. Omdat de huisarts de 

testaanvrager het beste kent en er al een vertrouwensrelatie is. 

Voor deze optie, zouden er bijgevolg voldoende huisartsen moe-

ten zijn die hiervoor tijd kunnen vrijmaken. Bovendien zouden 

ze een gespecialiseerde aanvullende opleiding moeten volgen.

Voor andere burgers lijkt het meer geschikt dat de testvrager 

zou begeleid worden door een genetisch counselor omdat deze 

specifieke competenties heeft in deze materie. Vooral in het 

geval de test een genetische ziekte heeft aangetoond met een 

zware impact of als er een risico voor de familie bestaat.

05 Hoe mijn genoominformatie  
beschermen? 

1 Vertrouwen en vertrouwelijkheid als basis
“Aan de hand van hun genoom kunnen mensen geïdentificeerd 

worden”, merken de burgers op. “Genoominformatie gaat met 

andere woorden ook over identiteit. Daarom moeten patiënten en 

mensen die hun genoomdata (en andere gezondheidsdata) willen 

delen voor wetenschappelijk onderzoek beschermd worden.”

En precies over die bescherming zijn de burgers uiterst bezorgd. 

Er zijn volgens hen grote risico’s verbonden indien hun genoom-

gegevens terechtkomen bij personen of instellingen waarvan 

ze niet willen dat deze hierover beschikken. Mogelijk zal er een 

negatieve impact zijn op hun toekomst, op hun vrijheid en op 

hun keuzes. Overigens niet alleen op die van hen, ook op die van 

hun familieleden.

Voor het burgerpanel is het vertrouwelijk gebruik van genoo-

minformatie dan ook een van de sleutelcriteria om die infor-

matie te delen voor wetenschappelijk onderzoek in het alge-

meen belang. Zolang hun vertrouwen niet geschaad wordt, 

blijven ze bereid om genoominformatie te delen, al willen ze 

wel controle houden.

Daarom stellen ze verschillende mechanismen voor om die 

bescherming te vrijwaren: confidentialiteit, kwaliteitscertifice-

ring, traceerbaarheid en transparantie, en ‘eigen beslissings-

recht’ over wie er toegang krijgt tot hun genoomgegevens.
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2 Privacyverklaring en certificatie
Van de individuen die met genoomgegevens in aanraking 

komen (niet alleen artsen, maar ook onderzoekers, laboran-

ten, data-analisten, …) wordt strikte geheimhouding verwacht. 

Deze mensen moeten een privacyverklaring ondertekenen en er 

moet hierop strikte controle worden uitgevoerd vanuit de over-

heid, maar ook door de werkgevers van deze mensen. 

Organisaties (onderzoeksinstellingen, ziekenhuizen, universi-

teiten, bedrijven, …) die de onderzoeksdata gebruiken (zowel 

genoom-, medische als leefstijlgegevens) moeten hiervoor 

gecertificeerd worden of een kwaliteitslabel krijgen. “Het is 

immers voor ons als individuele patiënt en burger moeilijk om uit 

te maken of een onderzoeker of een onderzoeksorganisatie het 

beste voor heeft met onze gegevens, kwaliteitsvol werk aflevert 

en voldoet aan alle eisen met betrekking tot privacy e.a. Daarom 

willen we een kwaliteitslabel of certificering invoeren, wat voor 

ons zou bevestigen dat we onze gegevens achterlaten bij een 

bonafide organisatie”, besluit het burgerpanel. 

3 Transparantie en traceerbaarheid
Maar de burgers gaan nog een stuk verder: voor donoren moet 

er transparantie en traceerbaarheid zijn over wie wat met hun 

gegevens doet. Er moet ook terugkoppeling van resultaten zijn. 

Of zoals een burger het uitdrukte: “Wat gebeurt er mee, met 

die gegevens? Oké, ik beslis op een bepaald moment om mijn 

gegevens te delen, ter beschikking te stellen. In vertrouwen.  

Dan moet ik ook weten waar bevinden de gegevens zich?  

We bewaart ze? Wie heeft er toegang toe? Wie doet er wat mee? …”

4 Notificatie en terugtrekken van data
De belangrijkste discussie ging echter over de mogelijkheid om 

zelf controle te houden op de eigen genoom-, gezondheids- en 

levensstijlinformatie. Uiteindelijk verbindt het burgerpanel aan 

het thema privacy hun reflecties over keuzevrijheid. Ze willen 

hun persoonlijke keuzevrijheid over beslissingen over het al of 

niet laten uitvoeren van een genoomtest, uitbreiden naar per-

soonlijke autonomie en controle over wie er toegang krijgt tot 

hun genoom- en andere informatie. Onder welke voorwaarden? 

Met welk doel? Kortom ze willen inzage, overzicht én controle.

Zo willen ze ‘een kennisgeving’ ontvangen bij elk nieuw gebruik 

van hun data voor onderzoeksdoeleinden die buiten het kader 

van het oorspronkelijke onderzoek liggen en waarvoor ze hun 

oorspronkelijke toestemming hadden gegeven. 

Een aantal onder hen wenst voor elk nieuw onderzoek een 

nieuwe toestemming te geven. Zonder die expliciete toestem-

ming gaan ze niet akkoord met een hergebruik van hun gege-

vens. Voor anderen volstaat de mogelijkheid dat er een opt 

out-mogelijkheid is. Weliswaar beseffen ze dat zo’n procedures 

voor de onderzoekers en beheerders van gegevensbanken extra 

administratieve verplichtingen met zich meebrengt. Anderzijds 

is met de huidige informatie- en communicatietechnologie heel 

veel mogelijk. Ze betwijfelen of hun eis voor onoverkomelijke 

praktische barrières zou zorgen.

Voor een aantal burgers ging ook die ‘kennisgeving over nieuw 

gebruik’ niet ver genoeg. Ze willen dat donoren – om welke reden 

ook – hun gegevens kunnen verwijderen uit gegevensbanken als 

ze vinden dat hun vertrouwen is geschaad. Bijvoorbeeld als iemand 

hun gegevens heeft doorverkocht voor commerciële doeleinden. 

Er is met andere woorden in het panel een duidelijke onder-

stroom aanwezig dat zij ‘altijd en overal’, en ‘te allen tijde’ de 

‘rechten’ op hun genoominformatie willen behouden. Ze ver-

talen dat recht in de concrete mogelijkheid om hun gegevens 

terug te trekken, ook uit reeds uitgevoerd onderzoek, als ze 

aanvoelen dat in hun ogen hun gegevens ‘misbruikt worden’ 

voor doelstellingen waar ze niet achter staan.
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06 Maak flexibele wetgeving  
die begrijpelijk is

1 Flexibele wetgeving
“De wetgeving moet flexibel aanpasbaar zijn aan de ontwik-

kelingen van de wetenschap, maar moet tevens het algemeen 

belang van de genoomwetenschappen centraal stellen”, schrijft 

het burgerpanel, “de Raad van Experts zou hierin een belang-

rijke adviserende taak kunnen opnemen.” 

Een coherente wetgeving en beleid over de verschillende 

beleidsdomeinen en – niveaus is bovendien noodzakelijk. De 

implicaties van genoomtests op het individu en de maatschap-

pij overstijgen immers het domein van de volksgezondheid. 

2 Duidelijke taal en heldere toelichtingen
Nieuwe wetgeving moet in ‘klare taal’ worden geschreven en 

begeleid worden door toelichtingen die voor alle betrokkenen 

uitlegt wat de wet concreet regelt en welke impact ze heeft op 

de verschillende doelgroepen.

Het is voor burgers, patiënten of zorgvragers vaak onmogelijk 

om in te schatten wat de draagwijdte van bepaalde wetten is 

op de gezondheidszorg, op hun privacy, of op hun dagelijks 

leven. Bovendien stellen de burgers vast dat artsen en onder-

zoekers vaak moeite hebben om voldoende op de hoogte te 

zijn van de inhoud van nieuwe wetgeving en van de implica-

ties hiervan in de praktijk. 

3 Regulering op supra-niveau
Genoomwetenschappen zijn vandaag een mondiaal bedrijf. 

Daarom moet er ook boven het nationale beleidsniveau werk 

worden gemaakt van bindende afspraken, regulatie en controle 

op het delen en gebruiken van genoominformatie. Een gecen-

traliseerde Europese gegevensbank is misschien een mogelijk-

heid om dit te stroomlijnen. Al is er misschien ook een rol weg-

gelegd voor organisaties als de Wereldgezondheidsorganisatie 

of de Verenigde Naties.
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TOETSING VAN  
DE BURGERADVIEZEN

05



OP BASIS VAN BEMERKINGEN GEMAAKT DOOR DE DEELNEMERS  
TIJDENS DE EXPERT-STAKEHOLDERWORKSHOP 

29

STAKEHOLDER WORKSHOP
TOETSING VAN DE AANBEVELINGEN

PARADIGMA-
WISSEL

Ook een paradigmashift  

in verantwoordelijkheden?

Naar een medicalisering van het dagelijkse leven

Nader onderzoek naar het statuut  

van de ‘persoon met een predispositie’

Nieuwe gezondheidsberoepen

INCLUSIE EN 
SOLIDARITEIT

Algemeen belang  

van wetenschappelijk onderzoek

Gezondheidszorg met twee snelheden

Opstap naar eugenetica en genoombewerking

AUTONOMIE Statuut van het genoom  

tov ander lichaamsmateriaal

Statuut van genoomanalyses  

in de gezondheidszorg en daarbuiten

Informatie en communicatie

Overleg en communicatie met familie

Geïnformeerde toestemming  

voor het afnemen van genoomtests

TOEGANKELIJK-
HEID

Een overkoepelende pluridisciplinaire raad

Interpretatie van onderzoeksresultaten  

naar klinische utiliteit

Nood aan genoomopleiding voor zorgverleners

PRIVACY Bescherming door de wet op de patiëntenrechten 

én de wet op burgerrechten?

Geïnformeerde toestemming voor onderzoek  

in het algemeen belang?

Wat met reciprociteit?

Naar een Belgisch genoomplan?

BURGERFORUM
ADVIEZEN VAN BURGERS

01
GENOOM- 
ANALYSES EN 
PARADIGMA- 
VERSCHUIVING

1 Naar een nieuwe gezondheidszorg  
met veranderende rollen

2 Begrip en statuut patiënt/prepatiënt 

3 Verantwoordelijkheid van de samenleving

4 Veranderende rollen van zorgverleners

5 Verbreding genoomonderzoek

02
GENOOM- 
INFORMATIE 
DELEN VOOR 
ONDERZOEK, 
IN HET BELANG 
VAN DE  
SAMENLEVING

1 Delen van genoominformatie

2 Stimulatie voor delen van informatie vanuit 
samenleving en overheid 

3 Geen uitsluiting of discriminatie

4 Diversiteit primeert, geen eugenetica

03
ZELF KEUZES 
MAKEN EN 
BESLISSINGEN 
NEMEN OVER 
MIJN GENOOM

1 Eigendom of gemeengoed

2 Informatie als voorwaarden voor vrije keuzes

3 Altijd geïnformeerde, schriftelijke toestemming

4 Aanpasbare toestemming

5 Opname in globaal medisch dossier

6 Beslissen voor anderen

04
IEDEREN  
MOET TOEGANG 
HEBBEN TOT 
GENOOMTESTS, 
MAAR  
WEL ONDER  
VOORWAARDEN

1 Toegankelijkheid als principe

2 Raad van experts

3 Voorschrijven van genoomtests

4 Begeleiding

05
HOE MIJN 
GENOOM- 
INFORMATIE 
BESCHERMEN?

1 Vertrouwen en vertrouwelijkheid als basis

2 Privacyverklaring en certificatie

3 Transparantie en traceerbaarheid

4 Notificatie en terugtrekken van data

06
MAAK  
FLEXIBELE 
WETGEVING DIE 
BEGRIJPELIJK IS

1 Flexibele wetgeving

2 Duidelijke taal en heldere toelichtingen

3 Regulering op supra niveau
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Expert-stakeholderworkshop

Een eerste toetsing van de aanbevelingen van de burgers vond 

plaats tijdens een expert-stakeholderworkshop op 29 maart 

2019. Een beperkte groep van experts, stakeholders en beleid-

smakers nam kennis van de burgeraanbevelingen en ging hier 

dieper op in. De doelstellingen van de workshop waren in de 

eerste plaats het delen en analyseren van de resultaten van het 

burgerforum en na te gaan of er een eerste aanzet naar wense-

lijke en haalbare aanpassingen in het gezondheidszorgsysteem 

moet aangebracht worden. Maar tevens was deze workshop een 

aanloop naar een breder debat over het gebruik van genoomin-

formatie in het leven van burgers. 

Na de presentatie van de resultaten van het burgerforum zelf, 

werd een eerste reflectie hierop gegeven door de professoren 

Elfride De Baere, Pascal Borry, Marie-Geneviève Pinsart en 

Yves Poullet. Hun uiteenzettingen werden gebundeld in bijlage 

2. Daarna volgden besprekingen in subgroepen en plenaire 

terugkoppelingen. Naast uitdagingen werden die dag ook al 

enkele aanzetten gegeven naar mogelijke antwoorden en/of 

oplossingen. Die zijn echter nog summier, gefragmenteerd en 

verre van uitgewerkt. 

Hieronder volgt, in sterk samengevatte vorm, een reeks reflec-

ties en mogelijke aanpassingen die tijdens deze workshop 

werden gemaakt. De chronologie van de bemerkingen volgt de 

indeling van de aanbevelingen, zoals ze door de burgers in hun 

adviesrapport werden neergelegd.

Paradigmawissel

Ook een paradigmashift in verantwoordelijkheden?
 − De burgers menen dat zich een paradigmashift zal 

voordoen in de gezondheidszorg. Het ruimer wordende 

aanbod van genetische tests en genoomanalyses is daar 

één element in. Misschien meer nog dan over de huidige 

gezondheidstoestand, zullen genoomanalyses iets zeggen 

over de toekomstige gezondheid van mensen. Daardoor zal 

gezondheidspreventie steeds meer op het voorplan treden. 

 − Meteen stelt zich de vraag of er dan ook een verschuiving 

zal komen van verantwoordelijkheden? De burgers 

wensen dat de samenleving en de overheid haar 

verantwoordelijkheid opneemt om mensen met een 

ongunstig testresultaat op te vangen. In hoeverre hebben 

deze mensen echter een persoonlijke verantwoordelijkheid 

ten opzichte van de samenleving om zich te houden aan 

door een arts voorgestelde preventieve maatregelen? 

Zal de voorgestelde paradigmashift met andere woorden 

een verschuiving teweeg brengen in de conceptuele 

tweeledigheid ‘rechten’-‘verantwoordelijkheden’ van zowel 

het individu als de samenleving? 

Naar een medicalisering van het dagelijkse leven
 − De paradigmashift, de veranderende therapeutische relaties 

tussen arts en patiënt en de bijkomende rollen van bv. de 

gezondheidscoach en de welzijnscoach houden het risico 

in van een medicalisering van de samenleving en van het 

dagelijkse leven met een grotere greep van de medische 

belangengroep van farmaceutische industrie, artsen, 

ziekenhuizen, mutualiteiten, private ziekteverzekeringen, 

gezondheidsbeleidmakers enz. op het dagelijkse leven. 

05



31

Nader onderzoek naar het statuut  
van de ‘persoon met een predispositie’

 − Afhankelijk van het resultaat dat een genoomtest 

oplevert (verhoogde gevoeligheid, predispositie, een 

hoge waarschijnlijkheid op, of een werkelijk aantoonbaar 

gezondheidsprobleem) zal het statuut van de testvrager 

anders worden. Personen bij wie, via een genoomanalyse, 

een effectief gezondheidsprobleem wordt vastgesteld, 

kunnen beroep doen op het statuut van patiënt en 

worden verzorgd binnen de mogelijkheden van onze 

gezondheidszorg. Het statuut van mensen met een 

‘verhoogde gevoeligheid’ of ‘een predispositie’ is veel 

minder duidelijk. Deze mensen zijn geen patiënten in de 

strikte zin volgens de wetgeving. Onder welke wetgeving 

vallen deze mensen dan? Maar ook hun familieleden, op wie 

die genoomanalyse eveneens een impact kan hebben? Op 

welke rechten kunnen zij beroep doen?

Nieuwe gezondheidsberoepen
 − Genetisch counselors 

In de context van genoomanalyses is de klassieke arts-

patiëntrelatie aan herziening toe. Naast de specialisten, 

waaronder de klinisch genetici, is er nood aan een brugfunctie 

tussen arts/specialist en patiënt/pre-patiënt. Deze 

brugfunctie zou kunnen ingevuld worden door genetische 

counselors. In een aantal landen zijn die reeds actief. 

 − Andere profielen  

Het gebruik van genoominformatie in medische contexten 

vergt bovendien grote competentie en expertise om deze 

informatie op een correcte manier te kunnen lezen, te 

interpreteren en op te slaan. Dit vergt de betrokkenheid 

van bijkomende erkende profielen: namelijk van medisch 

laboratoriumgenetici en van bio-informatici. 

 − Er zijn al hefbomen binnen het huidige 

gezondheidszorgsysteem, onder meer met de hervorming 

van KB78 op de uitoefening van de gezondheidsberoepen, 

waarop we ons kunnen baseren. In die hervorming worden 

diverse nieuwe paramedische beroepen en nieuwe functies 

beschreven. Bovendien kan een beroep worden gedaan op 

internationale ervaringen in het VK, VS en Canada met bv. 

genetisch counselors. 

 

Inclusie en solidariteit

Algemeen belang van wetenschappelijk onderzoek
 − Beschikbaar stellen van data 

De burgers geven een duidelijk signaal dat ze 

genoominformatie beschikbaar willen stellen voor het 

algemeen belang en wetenschappelijk onderzoek. Ze 

onderlijnen hiermee de solidariteit in de gezondheidszorg. 

Niettemin hameren ze ook op het belang van controle over hun 

genetische informatie en het feit dat ze geïnformeerd willen 

worden over wat er met hun genetische informatie gebeurt. De 

aanbevelingen benadrukken hoe belangrijk het zal worden om 

zorgvuldig uitgewerkte governance-structuren op te zetten 

waarbij een balans wordt gevonden tussen het beschikbaar 

stellen van genoominformatie aan onderzoekers en het 

voldoende informeren van burgers over dit gebruik. 

 − Grijze zone tussen algemeen en privaat belang  

Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen 

fundamenteel onderzoek, onderzoek dat in de eerste plaats 

gericht is op het begrijpen van genetische en biologische 

mechanismen, en onderzoek met een praktisch doel, 

bv. diagnostiek en/of therapie. Vooral in het onderzoek 

met een praktisch doel is er een vermenging tussen het 

‘algemeen belang’ en het commercieel belang van private 

ondernemingen (bv. biotech- en farma-industrie). Waar 

houdt voor de burgers het algemeen belang op en vanaf 

wanneer primeert het private belang?

Gezondheidszorg met twee snelheden
 − Inclusie 

De burgers vinden dat genoomanalyses niet mogen leiden 

sociale, economische of juridische discriminatie. Toch kan 

een onzorgvuldige implementatie van genoomanalyses 

leiden tot een gezondheidszorg met twee snelheden: tests 

moeten daarom even goed betaalbaar zijn voor mensen met 

minder mogelijkheden als voor mensen met meer middelen. 

Maar ook op vlak van toeleiding moet erop toegekeken 

worden dat minder kansrijke groepen er in dezelfde mate 

gebruik van maken.

 − Stigmatisering op populatieniveau 
Het is niet ondenkbaar dat onderzoek van genetische 

gegevens met betrekking tot populaties kan leiden 

tot interpretaties waarbij een populatie of specifieke 

bevolkingsgroep gestigmatiseerd raken. Het is belangrijk 

dat dit risico aan het begin van elk onderzoeksproject wordt 

beoordeeld door de bevoegde medisch-ethische commissies.
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Genoomanalyses als (onvermijdelijke) opstap naar 
eugenetica en genoombewerking?

 − Verschuivingen in het menselijke genetische erfgoed 

Het burgerpanel verwerpt unaniem elk programma om de 

genetische samenstelling van de menselijke bevolking 

te verbeteren of te wijzigen. Dit roept vragen op over 

de systematische screening van bepaalde genetische 

pathologieën die kunnen leiden tot de eliminatie van de 

betrokken genoomvariant of van de dragers ervan (de 

embryo’s). Het effect op populatieniveau zal ongetwijfeld 

een verandering in de genetische samenstelling van een 

bevolkingsgroep of een populatie zijn. Hoe gaan we hiermee 

als samenleving om? Is dit niet een onderwerp voor een 

breder maatschappelijk debat?

 − Genoom-editing 

Kennis over genoomfouten zullen de mens ertoe 

aanzetten om deze te herstellen. Het bewerken van 

genomen maakt het vandaag niet alleen mogelijk om 

gecorrigeerde cellen te creëren ter vervanging van 

defectieve cellen. Het zal eveneens mogelijk worden 

om genetisch in te grijpen op embryo-niveau. Moet 

eraan gedacht worden om ook rond eugenetica en 

genoombewerking een burgerforum te organiseren?

Autonomie

Specificiteit van het genoom  
t.o.v. ander lichaamsmateriaal

 − Ook bij de burgers is er een spanningsveld over de aard 

van genetische informatie. Is het menselijk genoom iets 

privé of is het veeleer gemeengoed? Iets dat ze in de eerste 

plaats delen met hun familie, maar uiteindelijk zelfs met 

de hele mensheid. Tijdens de discussie over de status 

van het genoom wordt het begrip ‘eigendom’ meermaals 

aangehaald en zelfs gepresenteerd als een rechtvaardiging 

voor de controle op het onderzoek naar het genoom of 

de mogelijke commercialisering ervan. Daarmee geven 

de burgers aan dat hun relatie tot hun genoom van een 

andere aard is dan de relatie die ze hebben met ander 

lichaamsmateriaal. Wat is dan echter die specificiteit van 

het genoom? En rechtvaardigt die specificiteit dat we 

anders naar het genoom kijken – en ermee omgaan - dan 

met andere componenten van ons lichaam? 

Statuut van genoomanalyses  
in de gezondheidszorg en daarbuiten

 − De begrippen autonomie, instemming en privacy, 

die centraal staan in het conceptuele kader van 

de gezondheidszorg in het algemeen, nemen ook 

een belangrijke plaats in in het burgeradvies over 

genoomanalyses. Het zou nuttig zijn om voort te bouwen 

op wat reeds bestaat op andere gebieden van de 

gezondheidsregelgeving om de mogelijke specificiteit 

van genetische tests en genoomgegevens vast te leggen. 

Bijvoorbeeld over de impact van zo’n analyse op de 

familie, of de problematiek over de toestemming voor een 

genoomtest van een minderjarige persoon.

Informatie en communicatie
 − De burgers hechten veel belang aan goede informatie 

en communicatie als basis voor hun autonomie. Vanuit 

deze vraag is de ontwikkeling van nieuwe informatietools 

en communicatiestrategieën op maat essentieel. Uit 

onderzoek blijkt maar al te vaak dat informatienoden 

onvoldoende worden ingevuld. Daarvoor is een zeer 

diverse reeks van acties vereist, gaande van bijkomende 

opleiding van gezondheidsprofessionals, inzetten van 

ervaringsdeskundigen, over verbreding van de problematiek 

naar het onderwijs, opzetten van publiekscampagnes, 

media sensibiliseren tot informatiepakketten en 

beslissingsondersteuningen op maat. 

Overleg en communicatie met familie
 − Een morele plicht?  

De burgers hebben de zelfbeschikking over 

genoominformatie duidelijk beklemtoond. Ze vinden het 

belangrijk om te kunnen kiezen welke informatie over 

hun genoom ze ontvangen. Ze erkennen hierbij het recht 

om geïnformeerd te worden maar ook om niet te weten. 

Die rechten staan reeds in de wet op de patiëntenrechten 

ingeschreven. Verder vinden ze het belangrijk om te kunnen 

beslissen met wie hun genetische informatie gedeeld 

wordt. Een aantal burgers pleit ervoor om het familiale 

karakter van genetische informatie te beklemtonen. Ze 

attenderen op het belang om genetische informatie te 

delen met familieleden die een risico lopen. Ze wijzen 

zelfs in de richting van een morele plicht. Geldt die morele 

plicht voor alle mogelijk relevante genetische informatie of 

alleen indien de gezondheid van het familielid ernstig en/of 

acuut gevaar loopt, is echter een vraag die de burgers niet 

beantwoord hebben.
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 − Rol van zorgverleners  

Getroffen personen hebben een belangrijke rol te spelen 

 in het informeren van de rest van de familie.  

Meestal loopt dit goed. Niettemin loopt het soms ook mis.  

Soms is het trauma opgelopen tijdens de mededeling  

van het testresultaat te groot om er met anderen over te 

(willen) praten. Soms zitten familievetes of echtscheidingen 

die communicatie in de weg. Bij een verdere verwantschap 

loopt familiecommunicatie vaker mis. In gevallen  

dat genetische informatie niet doorgegeven wordt  

aan familieleden, is het voor zorgverleners niet evident. 

Welke rol moeten/kunnen zij hierin opnemen? 

Geïnformeerde toestemming  
voor het afnemen van genoomtests

 − Formele toestemming  

Een heel concreet voorstel van de burgers is om de 

geïnformeerde toestemming voor het ondergaan van om 

het even welke genetische en genoomtest te formaliseren 

in een geschreven document. Een schriftelijke informed 

consent is in verschillende landen wettelijk verplicht, zeker 

als het gaat om predictieve genetische tests. In België is 

dit niet verplicht en bestaat de traditie van een schriftelijke 

toestemming voor genetische tests veel minder. Deze vraag 

van de burgers reflecteert het belang dat ze hechten aan 

voldoende informatie en het maken van overwogen keuzes. 

 − Dynamische toestemming - In de praktijk wordt er in het 

werkveld vanuit gegaan dat één keer een toestemming 

is gegeven, die blijvend is. De burgers plaatsen bij die 

denkwijze belangrijke kanttekeningen. Geven ze hiermee 

aan dat de normen voor het gebruik van genoominformatie 

nog strenger moeten zijn dan voor het gebruik van 

traditionele gezondheids- en ziektegegevens?

Toegankelijkheid

Een overkoepelende pluridisciplinaire raad
 − De burgers benadrukken het multidisciplinaire karakter 

van het beheer - in brede zin - van genoomtests. Deze 

multidisciplinariteit hangt samen met de complexiteit van 

genetische vraagstukken, met de keten van beslissingen 

die moeten worden genomen over het gebruik van 

testresultaten, met een aangepaste wetgeving etc.  

Het voorstel om een Raad van Experts in te stellen om  

de politieke en wetgevende besluitvorming te informeren, 

maar ook om de burger vertrouwen te geven, is interessant. 

 − De specifieke bijdrage van deze nieuwe Raad van Experts 

aan het huidige institutionele en ethische landschap zal 

echter verder uitgeklaard moeten worden. Momenteel 

zijn er diverse erkende organen die aanbevelingen doen 

over de wenselijkheid, bruikbaarheid, toegankelijkheid en 

terugbetaling van genoomonderzoek. Een meerderheid 

van de deelnemers aan de stakeholderworkshop leek 

ervoor te vinden om geen nieuwe ‘Raad van Experts voor 

Genoomanalyse’ op te richten maar de bestaande organen 

te valoriseren en uit te breiden met bijkomende expertise 

en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties en 

burgers. Anderen argumenteren dat het huidige landschap 

van commissies en raden wellicht te gefragmenteerde 

adviezen zal afleveren die een coherent beleid in 

genoomgeneeskunde in de weg kan staan. Bovendien 

beschikt in hun ogen geen enkel van deze organen en raden 

over voldoende brede expertise om alle domeinen binnen de 

genoomgeneeskunde (medisch, wetenschappelijk, ethisch, 

juridisch, organisatorisch, gezondheids-economisch, …)  

af te dekken zoals de burgers dat vragen. 

Interpretatie van onderzoeksresultaten  
naar klinische utiliteit 

 − Rol van de Raad van Experts  

De burgers verwachten van de overheid dat ‘zinvolle’ 

genoomtests worden terugbetaald. Met zinvol bedoelen ze 

tests die hun therapeutische bruikbaarheid hebben bewezen 

(ziektes helpen genezen, levensbedreiging verminderen, 

psychisch lijden verminderen, levenskwaliteit verhogen, 

betrouwbaar zijn enz.) Het burgerpanel zou graag zien dat 

de Raad van Experts ervoor zorgt dat de wetenschappelijke 

geldigheid van de interpretatie van de tests gewaarborgd 

is en dat geïmplementeerde tests hun nuttigheid hebben 

bewezen. Ze koppelen hieraan ook een gezondheids-

economisch perspectief: ‘het heeft geen zin om (terug)  

te betalen voor iets dat geen klinisch nut heeft’.

Genoomonderzoek en 

genoominformatie hebben 

een potentiële impact op veel 

levensdomeinen en beïnvloeden 

zowel het individu als de 

samenleving. Huidig en toekomstig 

genoomonderzoek moet het 

biomedische perspectief overstijgen. 
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 − Translationele vertaalslag 
In de loop van de stakeholderworkshop werden 

verschillende hefbomen voorgesteld om de vertaling van 

genoomresearch naar klinisch bruikbare toepassingen te 

vergemakkelijken. Dit om ervoor te zorgen dat nuttige tests 

tijdig en op brede schaal worden uitgerold. Deze hefbomen 

zijn onder meer platformen voor genoomonderzoek, 

centralisatie en netwerken, inzet van expertisecentra.

 − Analytisch model 
Binnen expertgroepen wordt opgemerkt dat de analytische 

onderzoekskaders moeten aangepast worden om ‘-omics’-

onderzoeksresultaten te implementeren in de klinische 

praktijk. Immers de klassieke, placebogecontroleerde 

klinische studies – die vandaag toch de gouden standaard 

vormen bij het implementeren van medische innovaties – 

kunnen in de context van genoomanalyses nauwelijks 

gebruikt worden.

Nood aan genoomopleiding voor zorgverleners
 − Er is nood aan bijkomende vorming in genetica 

en genoominformatie van huisartsen en andere 

eerstelijnszorgverleners (o.a. vroedvrouwen). Zij 

zullen immers een belangrijke rol spelen in het 

aanbieden van genoomtests en het counselen van 

testaanvragers. Daarnaast dient de opleiding in 

genetica en genoominformatie in alle specialismen 

en alle gezondheidsberoepen uitgebreid te worden. 

Genoomgeneeskunde is vandaag immers aanwezig 

in zowat alle medische disciplines (gynaecologie, 

oncologie, cardiologie, neurologie, kindergeneeskunde 

etc). Betrokkenen zijn het echter niet eens of deze 

opleidingen moeten leiden tot extra licenties, met daaraan 

gekoppelde accreditaties en terugbetalingen, of onderdeel 

moeten uitmaken van het reguliere curriculum in deze 

gezondheidsberoepen en in de navorming.

Privacy

Bescherming door wet op patiëntenrechten  
én wet op burgerrechten?

 − Beperkingen van de wet op de patiëntenrechten  

Een groot domein waarop burgers bescherming vragen, 

is privacy. De burgers merken terecht op dat ze aan de 

hand van hun genoom kunnen geïdentificeerd worden. 

Genoominformatie gaat met andere woorden ook over hun 

identiteit. Daarom moeten ze niet alleen beschermd worden 

vanuit de wet op de patiëntenrechten maar ook op basis van 

hun burgerrechten. Er is nood aan bijkomende wetgeving 

die de eigenaars en donoren van genoominformatie beter 

beschermt en confidentialiteit garandeert. In ieder geval 

lijkt het kader van de wet op de rechten van de patiënt te 

beperkend hiervoor. 

 − GDPR  

Op Europees vlak is er al wel een kader met de General  

Data Protection Regulation (GDPR). Voorts is er een 

belangrijke communicatie vanuit de EU Commissie over  

de digitale transformatie van gezondheid en zorg in  

een digitale eengemaakte markt, met een sterke focus  

op het delen van gezondheidsinformatie. 
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Geïnformeerde toestemming voor onderzoek in het 
algemeen belang?

 − Praktische bezwaren  

Het burgerpanel wil dat een donor de toestemming kan 

geven voor elke verlenging en/of nieuw gebruik van 

genetische data voor onderzoek. Het risico bestaat dat dit 

verzoek in de praktijk niet wordt ingewilligd omwille van tal 

van praktische bezwaren. Het is bovendien op dit niveau 

dat de controle van de ethische onderzoekscommissies 

op de wetenschappelijke en ethische kwaliteit van de 

onderzoeksprotocollen een antwoord kan bieden op de 

bezorgdheid van de burgers.

 − In conflict met GDPR en nationale wetgeving 
De vraag voor verregaande autonomie over het delen 

van gegevens is volgens de deelnemers aan de 

stakeholderworkshop in conflict met de geldende praktijken 

in biomedisch-wetenschappelijk onderzoek. Het is evenmin 

op die manier voorzien in nationale en internationale 

richtlijnen en wetgeving. Hoewel het doorgaans gebruikelijk 

is dat voor medisch-wetenschappelijk onderzoek de 

expliciete toestemming van de patiënt/donor wordt 

gevraagd, stellen diverse experts, onderzoekers en 

beleidsmakers zich de vraag of bij het zoeken naar de 

genetische oorsprong van aandoeningen het belang 

van het onderzoek niet moet prevaleren op het belang 

van de individuele toestemming. Alleszins voorziet de 

GDPR en de nationale wetgeving (zie ook de nieuwe wet 

op de kwaliteitsvolle praktijkvoering van maart 2019) de 

mogelijkheid om elementen te verzamelen die nodig zijn 

voor het onderzoek van genetische gegevens, zonder 

telkens de expliciete toestemming van de donor. 

 − Delen van databanken  

Ten slotte moet het idee van databanken, die door 

verschillende onderzoeksinstellingen worden gedeeld om 

het aantal gegevens kwantitatief te verhogen, worden 

overwogen in naam van het algemeen belang.  

Weliswaar onder strikte voorwaarden van veiligheid, controle 

op de toegang en het doel van het onderzoek, zonder dat 

daarvoor telkens een individuele toestemming is vereist. 

Op dit terrein staat het advies van de burgers diametraal 

tegenover de geldende praktijk en de regelgeving.

Wat met reciprociteit?
 − De burgers zijn tot de conclusie gekomen dat ze zelf 

willen beslissen of ze hun gegevens al of niet delen in 

het algemeen belang. Nochtans hebben ze tijdens hun 

beraadslagingen intens overlegd over reciprociteit of 

wederkerigheid. Hier geïnterpreteerd als het principe dat 

de terugbetaalbaarheid van genoomtests afhankelijk 

moet gemaakt worden van de verplichting dat een 

persoon zijn/haar gegevens beschikbaar moet maken voor 

onderzoek en opname in een gegevensbank (zie ook pag 

52 in het burgerrapport). De burgers hebben dit principe 

van reciprociteit uiteindelijk in hun aanbevelingen niet 

weerhouden en laten persoonlijk beslissingsrecht hierop 

primeren. Het concept van de wederkerigheid lijkt in deze 

context voor het burgerpanel moeilijk hanteerbaar.

 − Een meerderheid van de deelnemers aan  

de stakeholderworkshop vindt nochtans dat  

deze wederkerigheid een normale verplichting  

zou moeten zijn en zelfs moet verankerd worden  

in de wetgeving.
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Naar een Belgisch genoomplan?

Vanuit diverse hoeken tijdens de stakeholderworkshop werd 

gepleit voor de ontplooiing een nationaal genoomplan, naar 

analogie met het kankerplan, het plan voor zeldzame ziekten 

en het hiv-plan. Dit genoomplan zou op termijn moeten toelaten 

om de implementatie van de genoomgeneeskunde binnen de 

reguliere gezondheidszorg aan te sturen. 

De aanzet tot dit plan zou moeten geagendeerd worden op de 

interministeriële conferentie voor volksgezondheid, waar de 

ministers verantwoordelijk voor volksgezondheid van de federale 

overheid en de gemeenschaps- en gewestelijke overheden elkaar 

ontmoeten. Dat overleg moet leiden tot twee doelstellingen: 

 − een consensus bekomen over de scope van 

genoomanalyses in de gezondheidszorg 

 − een definiëring van de gezondheidsdoelstellingen  

die we hiermee willen bereiken. 

 − Daaruit moet een strategische roadmap  

groeien met vier pijlers:

 − de weg naar een flexibele maar duidelijke regelgeving

 − een afsprakenkader maken over wat niet in wetgeving  

wordt afgesproken

• een prioritering en uitrol van het plan met concrete 

financiering en beslissingsbevoegdheden

• een reflectie naar wat er zich op dat vlak in een 

internationale context plaatsvindt

 − de uitwerking van een communicatiestrategie

 − de garantie op burger- en patiëntenparticipatie op vlak van 

databeheer, datagebruik, informatie, begeleiding, ethiek, etc. 
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PRIORITAIRE  
ACTIES 

VOOR BELEID  
EN STAKEHOLDERS

06

CALENDAR-ALT
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ACTIEDOMEINEN
01  
Genoominformatie en de transitie naar  
een preventieve gezondheidszorg 

02  
De genetische counselor in relatie  
tot andere gezondheidsberoepen

03  
Een geschreven geïnformeerde beslissing  
voor alle vormen van genoomtests gekoppeld  
aan meer genoomwijsheid

04  
Een overkoepelende multidisciplinaire raad

05  
Data delen in het algemeen belang en privacy  
beschermen, voor een rechtvaardige samenleving

06

BURGERFORUM
ADVIEZEN VAN BURGERS

01
GENOOM- 
ANALYSES EN 
PARADIGMA- 
VERSCHUIVING

1 Naar een nieuwe gezondheidszorg  
met veranderende rollen

2 Begrip en statuut patiënt/prepatiënt 

3 Verantwoordelijkheid van de samenleving

4 Veranderende rollen van zorgverleners

5 Verbreding genoomonderzoek

02
GENOOM- 
INFORMATIE 
DELEN VOOR 
ONDERZOEK, 
IN HET BELANG 
VAN DE  
SAMENLEVING

1 Delen van genoominformatie

2 Stimulatie voor delen van informatie vanuit 
samenleving en overheid 

3 Geen uitsluiting of discriminatie

4 Diversiteit primeert, geen eugenetica

03
ZELF KEUZES 
MAKEN EN 
BESLISSINGEN 
NEMEN OVER 
MIJN GENOOM

1 Eigendom of gemeengoed

2 Informatie als voorwaarden voor vrije keuzes

3 Altijd geïnformeerde, schriftelijke toestemming

4 Aanpasbare toestemming

5 Opname in globaal medisch dossier

6 Beslissen voor anderen

04
IEDEREN  
MOET TOEGANG 
HEBBEN TOT 
GENOOMTESTS, 
MAAR  
WEL ONDER  
VOORWAARDEN

1 Toegankelijkheid als principe

2 Raad van experts

3 Voorschrijven van genoomtests

4 Begeleiding

05
HOE MIJN 
GENOOM- 
INFORMATIE 
BESCHERMEN?

1 Vertrouwen en vertrouwelijkheid als basis

2 Privacyverklaring en certificatie

3 Transparantie en traceerbaarheid

4 Notificatie en terugtrekken van data

06
MAAK  
FLEXIBELE 
WETGEVING DIE 
BEGRIJPELIJK IS

1 Flexibele wetgeving

2 Duidelijke taal en heldere toelichtingen

3 Regulering op supra niveau
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De leden van het Begeleidingscomité maakten onderstaande 
analyse op basis van de resultaten van het burgerforum en 
elementen van de framing workshop en de stakeholderwork-
shop. Vijf prioritaire domeinen werden geselecteerd waarvoor 
actie is vereist van beleidsmakers, actoren in het werkveld 
en andere stakeholders, opdat we naar een toekomst kunnen 
gaan waarin genoomgeneeskunde breed gedragen worden 
door de samenleving.

Het burgerpanel is de grote maatschappelijke thema’s niet uit 

de weg is gegaan, stellen de leden van het Begeleidingscomité 

vast. Het adviesrapport van het burgerpanel snijdt moeilijke 

vraagstukken aan in de gezondheidszorg, maar ook daarbuiten: 

gelijke en universele toegang, solidariteit, participatief burger-

schap, eigen beslissingsrecht, privacy, wetgeving, algemeen 

belang, informatie, begeleiding en opvang, …

Het burgerpanel legt de lat hoog, niet alleen voor beleidsma-

kers, ook voor iedereen die betrokken is bij genoomonderzoek 

en het gebruik van genoomanalyses (artsen, onderzoekers, zie-

kenhuizen, universiteiten, industrie, patiëntenorganisaties …). 

Het adviesrapport van het burgerpanel brengt een veelheid 

aan informatie, inzichten, en visies aan. Op een aantal vlakken 

sluiten die aan bij denksporen en ontwikkelingen die vandaag 

al door stakeholders, beleidsmakers en adviescommissies naar 

voor worden geschoven. Maar evenzeer brengen de burgers 

nieuwe zienswijzen aan en leggen ze accenten die verrassend, 

interessant en rijp voor opvolging zijn. Met hun advies leggen 

de burgers belangrijke uitdagingen op de tafel. Welke verdere 

stappen dringen zich op naar een toekomst met genoomge-

neeskunde? Welke prioritaire agenda voor beleidmakers en sta-

keholders komt uit het burgeradvies naar voor?

01 Genoominformatie en de transitie  
naar een preventieve gezondheidszorg 

De burgers geven aan dat we voor een paradigmashift in de 

gezondheidszorg staan. Nieuwe technologieën doen hun 

intrede: big data, gezondheidsapps en -devices, artificiële intel-

ligentie … en genoomtechnologie. Door deze technologieën ver-

wachten de burgers een ommekeer in het huidige systeem van 

de gezondheidszorg. Waar het genezen van zieke mensen het 

traditionele paradigma is, zullen deze nieuwe technologieën ook 

toelaten om mensen langer gezond te houden met een hogere 

levenskwaliteit tot gevolg. In de toekomstige gezondheidszorg 

verschuift de focus van curatie naar preventie. Genoomanaly-

ses met een predictief karakter kunnen en zullen in belangrijke 

mate bijdragen aan die omslag. 

Dat levert vragen op over het statuut van de patiënt en de bur-

ger, geeft het adviesrapport van het burgerpanel aan. Want als 

uit een genoomtest blijkt dat iemand een verhoogd risico heeft 

op deze of gene ziekte, wordt die persoon vanaf dan een pati-

ent? Ook al kunnen ziekte of symptomen nog jaren uitblijven 

of zelfs nooit optreden. Of moeten we het eerder hebben over 

een pre-patiënt? En welke rechten zijn er dan verbonden aan 

het statuut van pre-patiënt? Kan die rekenen op de reguliere 

gezondheidszorg voor zijn of haar probleem? Krijgt die (terug-

betaalde) psychologische ondersteuning, opvolging, adviezen 

voor preventie, gerichte behandeling? Op welke rechten kunnen 

familieleden terugvallen die eventueel ook een verhoogd risico 

lopen? Deze vragen kennen ook onder experts en beleidsmakers 

nog geen antwoord en vragen bijkomende reflectie en onder-

zoek, meent het Begeleidingscomité.
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Over hoe we in de toekomst met genoominformatie zullen 

omgaan, zowel in het dagelijkse leven als in de gezondheids-

zorg, heerst bij de burgers grote onzekerheid. Dat is niet verwon-

derlijk, want ook experts en wetenschappers zijn het er niet over 

eens wat die genoomkennis ons allemaal zal bijbrengen en wat 

de precieze impact ervan zal zijn. Misschien daardoor – maar 

mogelijk ook om andere redenen – is er onder de burgers een 

spanningsveld over de aard van genoominformatie. Is het men-

selijke genoom – en de informatie daarover – volkomen privé of 

is het veeleer gemeengoed? Is het ‘eigendom’ van de ‘genoom-

bezitter’ of is het een biologisch materiaal dat we delen met 

onze familie en uiteindelijk zelfs met de hele mensheid? 

Is het specifieke aan het genoom net dat het niet alleen infor-

matie geeft over onszelf, maar ook over onze familieleden? In 

ieder geval geeft een meerderheid van de burgers aan dat hun 

relatie tot hun genoom van een andere aard is dan de relatie die 

ze hebben met ander biologisch materiaal, zoals hun cellen, 

weefsels en organen. Maar wat is dan die specificiteit van het 

genoom? En rechtvaardigt die specificiteit dat we anders naar 

het genoom kijken en ermee omgaan? Ook over die specificiteit 

van het genoom is diepgaander onderzoek nodig.

VOORSTELLEN VOOR CONCRETE ACTIES

 Bijkomend onderzoek en reflectie  

naar het statuut van pre-patiënten  

en hun familie, en naar de rechten waarop  

zij aanspraak kunnen maken binnen  

de reguliere gezondheidszorg.

 De aanbevelingen van het burgerpanel  

vergelijken met de adviezen van ethische 

commissies en de wet- en regelgeving die 

betrekking hebben op de eigendomsverhouding 

tot menselijke organen of hun onderdelen. 

Dit zou het mogelijk maken om de validiteit 

te onderzoeken dat het genoom een specifiek 

karakter heeft in de relatie tot een persoon.

 Een prospectieve oefening maken van  

de impact van de genoomgeneeskunde  

(en andere aankomende technologieën)  

op het systeem van de gezondheidszorg  

en de financiering ervan.
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02 De genetische counselor in relatie  
tot andere gezondheidsberoepen

In de context van genoomanalyses is de klassieke relatie 

arts-patiënt volgens de burgers aan herziening toe. Er is nood 

aan een nieuwe brugfunctie. Personen die een genoomtest 

ondergaan, moeten bij iemand terechtkunnen die hen infor-

matie en duiding geeft over deze tests, over geïnformeerde 

toestemmingen en over de beslissingen die moeten genomen 

worden voor en na de test. Burgers schuiven de genetisch coun-

selor naar voor om die brugfunctie op te nemen, stelt het Bege-

leidingscomité vast. 

Iemand die een genoomtest laat uitvoeren, heeft immers een 

grote behoefte aan informatie en begeleiding. Hierin blijft een 

rol weggelegd voor de huisarts, die voor de meeste burgers een 

gezondheidsprofessional is in wie ze veel vertrouwen blijven 

hebben, en de behandelende specialist. Maar beslissingen die 

samenhangen met genoomanalyses kunnen van die aard zijn 

dat bijkomende en meer gespecialiseerde opvang en bege-

leiding nodig is. Begeleiding die vandaag slechts gedeeltelijk 

wordt ingevuld door de arts-specialisten in de klinische gene-

tica. Inhoudelijk kunnen de besproken onderwerpen immers 

moeilijk zijn: wel of niet een genoomanalyse ondergaan? Welk 

belang hechten aan de resultaten van de test? Andere familie-

leden inlichten, ja of nee, hoe en wanneer? 

Betrokkenen ervaren bij deze vragen veel onzekerheid en tal 

van emoties, vaak heel persoonlijke, meent het burgerpanel. 

Adviesvragers moeten daarom beter ondersteund worden, geven 

ook de leden van het Begeleidingscomité toe. Een genetisch/

genoom-advies is pas geslaagd als adviesvragers vinden dat ze 

optimaal zijn geïnformeerd zodat ze een keuze kunnen maken 

die bij hun leven past. Ook het aanbieden van follow-up en, als 

dat nodig is, het doorverwijzen naar arts-specialisten in andere 

domeinen en/of naar andere zorgprofessionals (bv. een psycho-

loog), zou een taak kunnen zijn voor de genetisch counselor.

Diverse landen hebben reeds gecertificeerde, genetische coun-

selors ingeschakeld in hun gezondheidszorg. België heeft deze 

functie/dit zorgberoep nog niet erkend. Voorbeelden zijn het 

Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada. In deze lan-

den hebben deze professionals een geaccrediteerde opleiding 

gevolgd op masterniveau, met nadruk op menselijke genetica, 

embryologie, ethiek, onderzoek en counselingtheorie en -prak-

tijk. Het doel van hun counseling is om het inzicht en begrip over 

genetische ziekten bij testvragers te vergroten, de risico’s en 

voordelen van dergelijke tests uit te leggen, de mogelijkheden 

van ziektemanagement te bespreken (voor en na de test) en de 

adviesvrager te ondersteunen doorheen het hele traject. Hun 

counselingsessies richten zich op het geven van onbevooroor-

deelde informatie en niet-directieve hulp om de besluitvorming 

van de testaanvrager te begeleiden. 

In België zijn er al hefbomen, onder meer met de hervorming van 

KB78 op de uitoefening van de gezondheidsberoepen, waarop 

kan verder gebouwd worden. Een discussiepunt onder beleid-

smakers, experts en andere betrokkenen is echter of de gene-

tische counselor een nieuwe gezondheidszorgfunctie dan wel 

een nieuw gezondheidszorgberoep moet worden.  

VOORSTELLEN VOOR CONCRETE ACTIES

 Over de meerwaarde van goede genetische 

counseling en de noodzaak om daar specifieke 

profielen voor in te schakelen, heerst consensus 

bij alle betrokkenen. Daarom wordt aan 

de beleidsverantwoordelijken voorgesteld 

om, in samenspraak met het werkveld en 

ervaringsdeskundigen, verder werk te maken  

van de erkenning van de genetisch counselor  

en hiervoor de nodige opleiding te voorzien. 

 Ook moet worden nagegaan welke andere 

beroepsprofielen/specialisaties erkend  

moeten worden in de genoomgeneeskunde. 

Tijdens de stakeholderworkshop werd 

gewag gemaakt van de klinische 

laboratoriumspecialisten en van bio-informatici.
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03 Een geschreven geïnformeerde  
beslissing voor alle vormen  
van genoomtests gekoppeld  
aan meer genoomwijsheid

Een heel concreet voorstel van de burgers is om de geïnfor-

meerde toestemming voor het ondergaan van om het even welke 

genetische en genoomtest te formaliseren in een geschreven 

document – al kan dat wellicht ook via een elektronische toe-

stemming. Bovendien streven de burgers naar een aanpasbare 

toestemming, wetende dat in gezondheidskwesties mensen 

van mening kunnen veranderen. Zeker als personen hebben 

aangegeven dat ze bepaalde informatie niet willen weten, kan 

het zijn dat ze daar later op terugkomen. Maar ook als perso-

nen hun toestemming hebben gegeven voor het delen van hun 

genoominformatie (voor wetenschappelijk onderzoek in het 

algemeen belang) willen ze het recht hebben om daarop terug 

te komen (zie actiedomein 5).

Een schriftelijke informed consent is in verschillende landen 

wettelijk verplicht, zeker als het gaat om predictieve geneti-

sche tests. In België is dit niet verplicht en bestaat de traditie 

van een schriftelijke toestemming voor genetische tests veel 

minder. Wel wordt tijdens de stakeholderworkshop opgemerkt 

dat, verder reflecterend in de geest van de burgers, schriftelijke 

documenten geenszins een zorgvuldige informatieverlening en 

counseling vervangen. 

Dit alles is vanzelfsprekend nauw verbonden met de gezondheids-

vaardigheden (‘health literacy’) van de testaanvrager. Iemand die 

gezondheidsvaardig is, is in staat om gezondheidsgerelateerde 

informatie te vinden, te interpreteren en er naar te handelen om 

de eigen gezondheid en levenskwaliteit te verbeteren.1

Hoewel deze omschrijving geldt voor alle gezondheidsgere-

lateerde beslissingen, is ze in hoge mate toepasbaar voor 

genoomanalyses. 

De vraag van de burgers om voor alle types van genoomanaly-

ses en genetisch tests gebruik te maken van een informed con-

sent reflecteert volgens het Begeleidingscomité wederom het 

belang dat ze hechten aan voldoende informatie bij het maken 

van overwogen keuzes over het ondergaan van een test, het 

ontvangen van bevindingen binnen en buiten het doel van de 

test, en het delen van deze genetische informatie met anderen 

(zie ook het vorige actiedomein). Naast de ondersteuning die 

ze verwachten van zorgprofessionals – artsen en anderen, bv. 

genetisch counselors – duidt hun vraag ook op de behoefte om 

‘in het algemeen’ beter geïnformeerd te zijn over het nut en de 

beperkingen van genoomtests, om hierin meer inzicht en ken-

nis te hebben, meer ‘genoomwijs’ te worden, zodat ze met meer 

competentie keuzes kunnen maken. 

Vanuit deze vraag is de ontwikkeling van nieuwe informatie-

tools en communicatiestrategieën en de mogelijkheid om con-

tact te voorzien met ervaringsdeskundigen, essentieel, meent 

het Begeleidingscomité. Uit onderzoek blijkt maar al te vaak 

dat informatienoden rond genetische tests en genoomanaly-

ses onvoldoende worden ingevuld. Geïnformeerde beslissingen 

worden belangrijker en belangrijker in een context waarin meer 

en meer informatie beschikbaar wordt en meer en meer keuzes 

gemaakt moeten worden. Dit is een uitdaging voor zowel de 

beroepsgroepen, patiëntenorganisaties als voor beleidsmakers.

Met betrekking tot het opstellen en implementeren van aange-

paste geïnformeerde beslissingen voor genoomtests kan inspi-

ratie worden gevonden op wetgeving en praktijken in andere 

landen zoals die werden beschreven in recente literatuur.2  

Ook in de GDPR staat een goede generieke beschrijving waaraan  

1 Sørensen K, Van den Broucke S, Fullam J, Doyle G, Pelikan J, Slonska Z, Brand H; (HLS-EU) Consortium Health Literacy Project European. Health literacy and 

public health: a systematic review and integration of definitions and models. BMC Public Health. 2012 Jan 25;12:80. doi: 10.1186/1471-2458-12-80.

2 Kalokairinou L, Howard HC, Slokenberga S, Fisher E, Flatscher-Thöni M, Hartlev M, van Hellemondt R, Juškevičius J, Kapelenska-Pregowska J, Kováč P, 

Lovrečić L, Nys H, de Paor A, Phillips A, Prudil L, Rial-Sebbag E, Romeo Casabona CM, Sándor J, Schuster A, Soini S, Søvig KH, Stoffel D, Titma T, Trokanas T, 

Borry P. Legislation of direct-to-consumer genetic testing in Europe: a fragmented regulatory landscape. J Community Genet. 2018 Apr;9(2):117-132. doi: 10.1007/

s12687-017-0344-2.

06



43

een informed consent moet voldoen en ook in de recente wet 

op de kwaliteitsvolle praktijkvoering is een luik voorzien over 

de therapeutische relatie met een verdere explicitering van 

de geïnformeerde toestemming. Diverse documenten van de 

Raad van Europa – met name de European Convention of Human 

Rights en het Additional Protocol to the Convention on Human 

Rights and Biomedicine, concerning Genetic Testing for Health 

Purposes, onderlijnen meerdere elementen die burgers centraal 

hebben gesteld, zoals het verbod op eugenetica, het belang van 

goede informatieverlening, het belang van keuzevrijheid, het 

niet-discriminatie beginsel en een verbod op stigmatisatie. 

04 Een overkoepelende  
multidisciplinaire raad

In een tijd waarin genoomtests steeds meer routine zullen wor-

den, schetsen de burgers ook grote verwachtingen ten aanzien 

van de samenleving en de gezondheidszorg. Omdat genoom-

tests een veelheid aan medische en niet medische aspecten 

met zich meebrengen, zowel voor de individuele testaanvra-

ger als voor de samenleving, is een multidisciplinaire en goed 

gecoördineerde benadering hiervan aangewezen. De burgers 

stellen de oprichting van een ‘Raad van Experts’ voor, die 

beleidsmakers moet adviseren en bijstaan in de governance en 

het uitklaren van de medische, ethische, wettelijke en maat-

schappelijke issues die verbonden zijn aan de huidige en toe-

komstige genoomgeneeskunde. 

In de eerste plaats moet volgens de burgers dat orgaan oorde-

len en advies geven over het nut, de legitimiteit en de effectivi-

teit van genoomtests en de terugbetaalbaarheid ervan binnen 

de reguliere gezondheidszorg. Therapeutische bruikbaarheid 

en nut moeten daarbij de leidende motieven zijn. Daarvoor 

moeten de leden zich baseren op wereldwijd uitgevoerd weten-

schappelijk onderzoek. Binnen expertgroepen wordt echter 

wel opgemerkt dat de analytische onderzoekskaders hiervoor 

moeten aangepast worden. Immers de klassieke, placeboge-

controleerde klinische studies – die vandaag toch de gouden 

standaard vormen bij het implementeren van medische inno-

vaties – kunnen in de context van genoomanalyses nauwelijks 

gebruikt worden.

Daarnaast moet dit orgaan, volgens de burgers, voeling houden 

met wat er in de samenleving leeft op vlak van het gebruik van 

genoominformatie. Het moet daarvoor regelmatig alle betrok-

kenen raadplegen, ook patiënten en burgers. Het moet er ook op 

toezien dat de fundamentele rechten van de mens geëerbiedigd 

blijven bij de uitrol van genoomgeneeskunde en dat het wetge-

vend kader op een gepaste manier mee-evolueert met de voor-

uitschrijdende wetenschap.

Dit orgaan moet volgens de burgers multidisciplinair en 

pluralistische zijn samengesteld, met een hoge graad van 

expertise in de wetenschap van het genoom en de toepassin-

gen ervan. Naast genetici en genoomwetenschappers moet 

er ook plaats zijn voor ethici, sociale wetenschappers en 

ervaringsdeskundigen zodat evenwichtige en maatschappij- 

gedragen adviezen worden geformuleerd. 

VOORSTELLEN VOOR CONCRETE ACTIES

 Verder onderzoek is nodig naar het opstellen  

en implementeren van aangepaste  

geïnformeerde toestemmingen voor  

genoomtests in het kader van  

een veranderende gezondheidszorg.

 Het opleiden van alle gezondheidsberoepsgroepen 

die in de toekomst betrokken zullen zijn bij 

genoomanalyses. Deze opleiding beperkt zich  

niet alleen tot de wetenschap van het genoom, 

maar zet ook in op het gepast informeren  

van potentiële testaanvragers, zowel voor,  

tijdens als na de test.

 Analyseren van de informatiebehoeften van 

patiënten en burgers met betrekking  

tot genoomanalyses. Hieraan gekoppeld  

de gepaste informatie-instrumenten  

ontwikkelen en interventies ontwikkelen  

die de ‘genoomvaardigheden’ van deze  

groepen bevorderen.  
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De burgers spreken zich minder duidelijk uit over de concrete 

‘gedaante’ van deze Raad van Experts. Tijdens de stakeholder-

workshop wordt door diverse deelnemers opgemerkt dat er op 

dit ogenblik een diversiteit aan erkende organen is die aanbe-

velingen doen over de wenselijkheid, bruikbaarheid, toeganke-

lijkheid en terugbetaling van genoomonderzoek. Voorbeelden 

zijn Sciensano, het Federaal Kenniscentrum voor de Gezond-

heidszorg (KCE), de Hoge Gezondheidsraad, het Nationaal 

Comité voor Bio-ethiek, de Technische Geneeskundige Raad 

(TGR) van het RIZIV, de FOD Volksgezondheid met de Colleges 

van Geneesheren etc.

Bovendien wordt over verschillende aspecten van genoomon-

derzoek in de context van zeldzame ziekten advies geleverd 

door het Belgisch College voor Genetica en Zeldzame Ziekten. 

Dit College buigt zich over de ‘clinical utility’ van genoomtests, 

kwaliteitsborging, richtlijnen voor voorschrijven en terugbe-

taling, pre-test en post-test begeleiding. Het werkt hiervoor 

samen met alle hogergenoemde orgaanstructuren. De vraag 

werd door stakeholders meermaals gesteld of een van boven-

staande Raden of Commissies de diverse taken kan opnemen, 

zoals ze door de burgers werden geformuleerd. 

Anderen argumenteren dat het huidige landschap van Com-

missies en Adviesraden veeleer gefragmenteerde adviezen zal 

afleveren die een coherent beleid in de genoomgeneeskunde 

zullen bemoeilijken. Bovendien beschikt in hun ogen geen enkel 

van bovenstaande organen en raden over een voldoende brede 

expertise om alle domeinen binnen de genoomgeneeskunde 

(medisch, wetenschappelijk, ethisch, juridisch, organisato-

risch, gezondheids-economisch, …) af te dekken, zoals de bur-

gers dat voor ogen hebben. 

Nog anderen pleiten voor een breed multi-stakeholder platform 

voor genoomgeneeskunde, eerder dan een technisch comité, 

waarin de talrijke openstaande vragen die het burgeradvies 

oproepen, en die nog niet concreet zijn uitgewerkt, verder wor-

den verdiept en vervolledigd. 

VOORSTEL VOOR CONCRETE ACTIE

 Volgens het Begeleidingscomité is er  

in ieder geval grote nood aan een platform  

waar het debat verder gevoerd en gevoed wordt.  

Waar een grote verscheidenheid aan 

gemotiveerde experts en stakeholders,  

die voorbij hun eigen onderzoek en hun eigen 

belang willen kijken, samen nadenken  

over de richting waarin genoomgeneeskunde 

moet evolueren en een plaats krijgen  

in de gezondheidszorg en de samenleving.  

Een forum waar diepgaander kan gereflecteerd 

worden over de impact van het burgeradvies  

op de klinische praktijk en op het beleid 

aangaande genoomgeneeskunde, om op die 

manier tot concrete oplossingspistes te komen. 

 Wellicht is dit het actiedomein met de grootste 

prioriteit op korte termijn.  
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05 Data delen in het algemeen belang  
en privacy beschermen,  
voor een rechtvaardige samenleving

De bereidheid van de burgers om informatie over hun genoom 

te delen ten voordele van wetenschappelijk onderzoek is groot. 

Tenminste als dat onderzoek het algemeen belang dient, de 

samenleving beter maakt, mensen de kans geeft om gezonder 

te leven, en helpt om aandoeningen te voorkomen of ziektes 

gerichter te behandelen, stelt het Begeleidingscomité vast. 

Hoewel ze informatie over zichzelf en hun genoom willen delen 

‘in goed vertrouwen’, koppelt het burgerpanel aan dit participa-

tieve burgerschap de voorwaarde dat hun privacy niet geschon-

den wordt en hun gegevens niet misbruikt worden, onder andere 

voor commerciële doeleinden. Bovendien mag het gebruik van 

genoominformatie niet leiden tot sociale, economische of juri-

dische discriminatie of uitsluiting.

De burgers merken terecht op dat ze aan de hand van hun 

genoom kunnen geïdentificeerd worden. Genoominformatie 

gaat met andere woorden ook over hun identiteit, niet alleen 

over hun risico op ziekte. Daarom moeten burgers die hun 

genoomdata (en andere gezondheidsdata) willen delen voor 

wetenschappelijk onderzoek niet alleen beschermd worden 

vanuit de wet op de patiëntenrechten maar ook op basis van 

hun burgerrechten. 

De burgers verwachten van iedereen die met genoomgegevens 

in aanraking komt, strikte geheimhouding en confidentialiteit, 

en dringen aan op certificering van organisaties die genoom-

data gebruiken (onderzoeksinstellingen, ziekenhuizen, univer-

siteiten, bedrijven, …). Ze rekenen tevens op transparantie en 

traceerbaarheid: ze wensen te weten wie er wat met hun gege-

vens doet, waar die gestockeerd worden en ze verlangen terug-

koppeling van onderzoeksresultaten. Maar bovenal willen ze als 

donor van hun genoomgegevens – en een meerderheid van de 

burgers beschouwt zich tevens ‘eigenaar’ van die gegevens – 

een melding krijgen van elke verlenging en/of nieuw gebruik van 

hun data voor onderzoek. Ze willen ook het recht behouden om 

zich hieruit terug te trekken. De burgers willen met andere woor-

den de controle houden over hun gegevens als voorwaarde voor 

het delen in het algemeen belang.

Deze vraag voor verregaande autonomie is volgens de deelne-

mers aan de stakeholderworkshop in conflict met de geldende 

praktijken in biomedisch-wetenschappelijk onderzoek. Het leidt 

niet alleen tot tal van praktische problemen, het is evenmin op 

die manier voorzien in nationale en internationale richtlijnen 

en wetgeving. Hoewel het doorgaans gebruikelijk is dat voor 

medisch-wetenschappelijk onderzoek de expliciete toestem-

ming van de patiënt/donor wordt gevraagd (zie ook de nieuwe 

wet op de kwaliteitsvolle praktijkvoering van maart 2019), stel-

len diverse experts, onderzoekers en beleidsmakers zich de 

vraag of bij het zoeken naar de genetische oorsprong van aan-

doeningen het belang van het onderzoek niet moet prevaleren 

op het belang van de individuele toestemming. 

Alleszins voorziet de GDPR en de nationale wetgeving de moge-

lijkheid om elementen te verzamelen die nodig zijn voor het 

onderzoek van genetische gegevens, zonder telkens de expli-

ciete toestemming van de donor. Wel moet aan bepaalde voor-

waarden voldaan zijn: er moet een positief advies zijn van een 

onafhankelijke ethische commissie om dit onderzoek zonder 

toestemming van de persoon in kwestie te kunnen uitvoeren 

en de data moeten in voldoende mate geanonimiseerd worden. 

Hieraan wordt toegevoegd dat dit onderzoek een medisch doel 

kan hebben, maar ook een epidemiologisch of zelfs antropolo-

gisch doel (bevolkingsonderzoek). 

Ook vragen stakeholders zich af of men in het kader van de 

solidariteit in de gezondheidszorg reciprociteit niet moet 

laten primeren op persoonlijk beslissingsrecht. Dit is het 

principe dat als de overheid de kosten draagt voor het uit-

voeren van genoomanalyses, men automatisch de resultaten 

van deze tests mag opnemen in gegevensbanken voor onder-

zoek ‘in het algemeen belang’, zonder dat hiervoor expliciete 

toestemming moet gevraagd worden. De stakeholders zien 

het als een nieuwe vorm van solidariteit in de gezondheids-

zorg. De burgers hebben dit principe van reciprociteit gedu-

rende hun beraadslagingen wel besproken, maar hebben dit 

uiteindelijk in hun aanbevelingen niet weerhouden en geven 

persoonlijk beslissingsrecht hierop voorrang. 
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De vraag stelt zich echter of we de burgeraanbevelingen in dit 

domein niet vanuit een heel ander perspectief moeten bekijken. 

Misschien zit achter de ogenschijnlijk paradoxale boodschap 

van de burgers verscholen dat én delen voor het algemeen 

belang én keuzevrijheid én privacy zijn ingegeven vanuit één en 

dezelfde bekommernis: waken over een rechtvaardige samen-

leving. Een samenleving waarin mensen niet afgerekend wor-

den op hun genoom en waarin de genoomwetenschap toch alle 

kansen krijgt om zich te ontwikkelen ten bate van de gezondheid 

van iedereen en voor een samenleving waarin mensen betere 

kansen krijgen. Om deze doelstellingen te bereiken stellen de 

burgers misschien wel een nieuwe vorm van samenwerking voor 

met de biomedische onderzoekswereld. Een samenwerking 

waarin de donor van gegevens niet langer een passief onder-

zoeksobject is, maar een partner in het onderzoek. En partners 

hebben nu eenmaal vertrouwen in elkaar, houden elkaar op de 

hoogte van wat ze doen, en werken samen. 

De grote bezorgdheid die burgers uiten in dit hele luik rond delen 

van gegevens, databeheer, privacy, terugkoppeling en keuze-

vrijheid vormen een absolute uitdaging, zowel voor het beleid 

als de onderzoekspraktijk. Hier moet de nodige aandacht naar-

toe gaan, want spelen we onvoldoende in op de bezorgdheid 

hieromtrent, dan kan op korte termijn de publieke credibiliteit 

en goodwill ten aanzien van genoomonderzoek verloren gaan.

VOORSTELLEN VOOR CONCRETE ACTIE:

 Het is absoluut wenselijk om een brede dialoog  

op gang te brengen rond databeheer,  

datagebruik en geïnformeerde toestemmingen 

in algemene zin (en niet alleen beperkt 

tot genoomdata), en meer specifiek in het 

spanningsveld tussen enerzijds het bevorderen 

van wetenschappelijke kennis en anderzijds 

privacy en keuzevrijheid. 

 Een lerende aanpak is nodig. Experimenten  

en pilootprojecten kunnen nieuwe 

partnerschappen tussen burgers als 

gegevensdonoren en onderzoekers  

vormgeven en uittesten.
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Conclusies
De burgers hebben tijdens dit forum een moderne invulling 

gegeven aan heel veel verschillende levensdomeinen die aan 

genoomanalyse raken. Daardoor is het huidige burgerforum 

veel meer geworden dan een loutere update van het publieksfo-

rum ‘Zit het in mijn genen’ dat in 2003 werd georganiseerd door 

de Koning Boudewijnstichting. Op 15 jaar tijd is de sciencefiction, 

die genoomwetenschap en genoomgeneeskunde in 2003 nog 

was, uitgegroeid tot een dagelijkse werkelijkheid. De burgers 

hebben die nieuwe realiteit duidelijk begrepen.

Wat de burgers adviseren moeten we ter harte nemen. Sciensano 

en De Koning Boudewijnstichting zullen dat ook doen. Door, met 

het burgerrapport in de hand, aan te kloppen bij beleidsmakers. 

Door de talrijke adviezen van de burgers te laten doorstromen 

naar het werkveld en alle betrokkenen: artsen, onderzoekers, 

ziekenhuizen, onderzoeksinstellingen, farmaceutische, bio-

technologische en gezondheidsindustrie etc. Maar ook door het 

maatschappelijk debat verder te voeren en uit te diepen.

Al wat het burgerpanel heeft gezegd, is belangrijk en moet 
meegenomen worden. Toch vallen (bovenstaande) vijf grote 
domeinen op. Samen vormen deze domeinen de prioritaire 
actieagenda voor een toekomst met genoomgeneeskunde: 

 − Predictieve genoomtests zullen de omslag versterken naar 

een gezondheidszorg die meer op preventie is gericht. Welke 

gevolgen heeft dit voor het statuut van de patiënt/pre-

patiënt, voor bestaande en nieuwe zorgrelaties, en voor het 

systeem van de gezondheidszorg?

 − Mensen hebben voor en na een genoomtest behoefte aan 

bijkomende informatie en specifieke begeleiding. Hiervoor 

zijn nieuwe zorgprofielen nodig, o.a. wordt nadruk gelegd op 

de erkenning van genetisch counselors.

 − De burgers vragen dat hun beslissingsrecht en keuzevrijheid 

worden gerespecteerd en dat ze in staat zijn om 

geïnformeerde keuzes te maken. Dit vraagt bijkomende 

inspanningen op vlak van de ontwikkeling en implementatie 

van informed consents en van informatie-  

en communicatie-instrumenten op maat. 

 − Om genoomgeneeskunde in de maatschappelijk gewenste 

richting te laten evolueren, is multidisciplinair overleg 

en een coherent beleid nodig. Bij dit overleg – onder de 

vorm van een overkoepelende raad of platform - moeten 

alle domeinen binnen de genoomgeneeskunde aan bod 

komen: medisch, wetenschappelijk, ethisch, juridisch, 

organisatorisch, gezondheids-economisch, …. 

 − Tot slot is er de bereidheid van burgers om genoomdata en 

andere gezondheidsgegevens te delen voor het algemeen 

belang maar ook hun grote bezorgdheid over privacy en 

keuzevrijheid. Naar dit potentiële spanningsveld moet 

de nodige aandacht gaan. Mits voldoende investering 

in gezamenlijk leren, kan dit spanningsveld mogelijk 

omgevormd worden tot een nieuwe opportuniteit, waarbij 

burgers, onderzoekers en andere stakeholders elkaar 

vinden in een versterkte samenwerking. 

Een eerste toetsing van de aanbevelingen van de burgers is 

gebeurd tijdens een stakeholderworkshop in maart 2019. Een 

beperkte groep van experts, stakeholders en beleidsmakers 

nam kennis van de burgeraanbevelingen en ging hier dieper op 

in. Naast uitdagingen werden ook al enkele aanzetten gegeven 

naar mogelijke antwoorden en/of oplossingen. Die zijn echter 

nog summier, gefragmenteerd en verre van uitgewerkt. Wel 

werd de suggestie geformuleerd voor een omvattender ‘plan 

voor genoomgeneeskunde’, naar analogie met het kankerplan 

of het plan voor zeldzame ziekten. Ook dat is een piste die tot de 

mogelijkheden behoort. Wat in ieder geval wel duidelijk is, is dat 

het echte werk nu begint. 
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Dit rapport evalueert de kwaliteit van het verloop van het 
Burgerforum over het gebruik van genoominformatie in de 
gezondheidszorg. Burgerfora zijn een op ruime schaal erkend 
instrument om te komen tot een geïnformeerde oordeels-
vorming over politieke thema’s door burgers. Het gaat daar-
bij met name om zeer complexe onderwerpen met een grote 
invloed op het leven van burgers. Door experts, stakeholders 
en burgers samen te brengen vormen dergelijke fora ook een 
belangrijk middel dat actoren met elkaar in verbinding brengt 
die anders elk op zich handelen.

Het Forum was een opdracht van het Belgische federale minis-

terie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Het werd georga-

niseerd door de Koning Boudewijnstichting en Sciensano. In het 

Forum gingen 32 burgers met elkaar en onder begeleiding in 

gesprek, en dat gedurende drie herfstweekends in 2018. Zij had-

den toegang tot evenwichtige informatie en werden ondersteund 

door twee teams van facilitatoren (één Frans- en één Nederlands-

talig). Deze begeleiders stonden in voor het vormgeven van de 

publieksdeliberatie, in samenwerking met de organisatoren, en 

voor het autonoom laten verlopen van het hele proces. Twee ver-

talers en twee experts boden ter plekke ondersteuning. Achttien 

experts en stakeholders werden geselecteerd en uitgenodigd om 

met het Forum in gesprek te gaan als referentiepersonen. De bur-

gers stelden een rapport op met een synthese en voorstelling van 

hun standpunten. Dat werd aan de minister bezorgd.

De evaluatie in dit rapport steunt op het lopende onderzoek 

door de auteurs (met als methoden: observatie, interviews 

met geselecteerde deelnemers, pre- en postonderzoek). In 

de eerste plaats evalueerden de onderzoekers het inclusieve 
karakter van het Forum. De deelnemers werden gerekruteerd 

via een onlinepanel en diverse organisaties. Een overzicht van 

hun achtergrondkenmerken geeft aan dat het Forum minstens 

even divers was samengesteld als gelijkaardige evenementen. 

Elke deelnemer kreeg kansen om te luisteren en gehoord te 

worden. Het Forum leidde tot betekenisvolle discussies, waarin 

diverse perspectieven op het gebruik van genoominformatie in 

de gezondheidszorg aan bod kwamen. Ondanks enkele kritische 

bedenkingen waren de deelnemers bijzonder tevreden over de 

kansen die ze kregen om te participeren, de begeleiding en de 

variatie aan formats en technieken die werden aangewend om 

de gesprekken te faciliteren. De uitgenodigde stakeholders 

woonden meetings bij die voor en na het Forum plaatsvonden. 

Hoewel sommigen van hen ook als referentiepersonen bijdroe-

gen aan het Forum, werden de stakeholders over het algemeen 

toch beschouwd als degenen die aan het eind van het delibera-

tieve proces stonden, als ontvangers en ‘begunstigden’.

In de tweede plaats evalueerden de onderzoekers de mate 
waarin het Forum het voor de deelnemers mogelijk maakte 
om tot een weloverwogen, geïnformeerde oordeelsvorming 
te komen. Vóór aanvang van het Forum kregen de deelnemers 

een informatiebrochure. De inhoud daarvan was vastgelegd 

door het adviescomité van het Forum, en volgde uit de input 

van de voorafgaande meeting met stakeholders. De deelne-

mers aan het Forum konden belangrijke facetten van de pro-

bleemdefinitie aanscherpen of veranderen. Op basis van het 

soort expertise waar de deelnemers in het eerste weekend om 

vroegen, nodigden de organisatoren voor het tweede en derde 

weekend referentiepersonen uit. Burgers kregen de kans om 

de referentiepersonen gericht te bevragen, wat leidde tot een 

omvattend, behoorlijk diepgaand en toch ook toegankelijk over-

zicht van de belangrijke thema’s. Onderwerpen uit de feedback 

waren: ethiek, business, de burgersamenleving, politiek, recht, 

wetenschap, overheidsadministratie, gegevensbescherming en 

gezondheid. De organisatoren streefden bij de genodigden naar 

een evenwicht in gender en taalachtergrond. De inbreng van 

de referentiepersonen werd door de deelnemers over het alge-

meen zeer op prijs gesteld. Het gebruik een heel aantal uiteenlo-

pende methodologieën faciliteerde de verdere vorming van een 

goed geïnformeerde en weloverwogen oordeel. De deelnemers 

werden aangezet om aan zelfreflectie te doen over hun eigen 

meningen en invalshoeken. De begeleiding beantwoordde aan 

zeer hoge standaarden. De inbreng van de deelnemers leek over 

de drie weekends beter geïnformeerd en ook meer reflexief te 

worden. De geïnterviewden wezen ook op een verbetering van 

hun eigen en andermans begrip van het betrokken thema.

In de derde plaats evalueerden de onderzoekers de effectieve 
invloed die deelnemers konden uitoefenen op belangrijke 
onderdelen van het proces. Dat stond in alle fasen open voor 

de input van burgers. Deelnemers namen collegiaal het eind-

rapport aan; dat gebeurde op een vergadering na afloop van het 

proces. Dit bevestigt dat de burgers inderdaad invloed hadden 

op de aanbevelingen en het ondersteunt de stelling dat de orga-

nisatoren en begeleiders deze uitkomst ook mogelijk trachtten 

te maken. In dit stadium is het nog niet mogelijk om te evalueren 

welke rol het Forum met zijn aanbevelingen zal hebben in het 

bredere besluitvormingsproces. Dit is nochtans een belangrijk 

element om te bepalen of het proces zijn doel heeft bereikt, 

zowel volgens de bestaande literatuur over deliberatieve pro-

cessen als volgens de verwachting van de deelnemers zelf.

EVALUATIERAPPORT ‘CITIZEN FORUM ON THE USE OF 
GENOME INFORMATION IN HEALTH CARE: AN ASSESSMENT 
OF THE QUALITY OF THE PROCESS’
door Sofie Marien & Andrea Felicetti, KU Leuven
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In de vierde plaats gingen de onderzoekers de transparantie na. 

De interne openheid was bijzonder groot, aangezien de deelne-

mers in staat waren om te begrijpen hoe het Forum functioneerde 

en eraan bij te dragen. Het is op dit moment nog niet mogelijk 

om de transparantie naar en de impact op de samenleving of 

het beleid na te gaan. Er zal volgens plan over het Forum worden 

gecommuniceerd naar het brede publiek middels een communi-

catiecampagne, een workshop en een website na de lancering 

van het gebeuren. Dat het publiek het Forum kan leren kennen is 

belangrijk om ervoor te zorgen dat het enige impact heeft.

Tot besluit: het onderzoek dat we over het Forum hebben gevoerd 

brengt ons tot het besluit dat het onderzochte Burgerforum 
tot een uiterst kwaliteitsvol deliberatief proces heeft geleid. 

De deliberatieve aanpak die in dit project werd toegepast draagt 

bovendien bij tot de erkenning van het feit dat burgers, indivi-
dueel en collectief, in staat zijn om bij te dragen aan beslissin-
gen over complexe zaken die invloed hebben op hun leven.
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Toekomstgericht perspectief op de resultaten  
van het Burgerforum
Eerst en vooral zou ik mijn waardering willen uitspreken over 

de kwaliteit en scherpte van het burgeradvies, ik was onder 

de indruk hoe de burgers sterktes, zwaktes, bedreigingen en 

opportuniteiten hebben kunnen identificeren in dit forum. Deze 

aanbeveling kan gebruikt worden om strategische beleidsopties 

voor te stellen.

Er werd mij gevraagd om een toekomstgerichte reflectie te 

geven op basis van de resultaten van het Burgerforum. Enerzijds 

zou ik een aantal burgeraanbevelingen willen belichten die mij 

bijzonder aanspreken, aangezien ze betrekking hebben op het 

consulteren van het genoom in een medische context, ener-

zijds in de pre-patient context (preventief, preconceptueel, 

voorspellend), anderzijds in een patient context (diagnostisch). 

Op basis hiervan doe ik enkele voorstellen voor beleidsopties:

Naar een nieuwe gezondheidszorg  
met veranderende rollen
Nieuwe gezondheidsberoepen: de genetische counselor - De 

klassieke arts-patient relatie is aan herziening toe. In de ver-

anderende rollen van de zorgverleners zien we een nood aan 

erkenning van bijkomende gezondheidsberoepen. Naast de 

specialisten waaronder de klinisch genetici, is er nood aan een 

nieuwe gezondheidsberoepen, namelijk genetische coun-
selors die een brug vormen tussen arts/specialist en de patient/

pre-patient. Dit gezondheidsberoep is momenteel niet erkend in 

Belgie. Er is enerzijds nood aan een formele opleiding, ander-

zijds aan een erkenning van het beroep (KB78). Belgie kan zich 

hiervoor baseren op master opleidingen en erkenning uit het 

buitenland, zoals Engeland en de Verenigde Staten.

Nieuwe gezondheidsberoepen: medisch laboratoriumgeneti-
cus en bio-informaticus (zie ook 1.4) - Het gebruik van genoo-

minformatie in medische context vergt grote competentie en 

expertise om deze informatie op een correcte manier te kunnen 

lezen, interpreteren, opslaan. Dit vergt de betrokkenheid van 

bijkomende erkende gezondheidsberoepen: namelijk medisch 
laboratoriumgenetici en bio-informatici. Naast de erkende 

medisch laboratoriumtechnologen zijn deze gezondheidswer-

kers al actief in de context van medisch genoomondezoek, maar 

een wettelijk kader (erkenning) ontbreekt. Niet in het minst in de 

context van GDPR is een snelle actie hier wenselijk. Ook hiervoor 

is samenwerking tussen verschillende disciplines (patholo-
gie, klinische genetica en klinische biologie) essentieel, en 

kan er beroep gedaan worden op voorbeelden uit het buitenland.

Nood aan opleiding in de eerste lijn en gezondheidzorg - Ook 

is er nood aan bijkomende vorming in genetica en genoominfor-

matie van huisartsen en andere eerste lijnszorgverleners. Zij 

zullen immerse en belangrijke rol spelen in het aanbieden van 

en counselen van genoominformatie in de eerste lijn. 

Daarnaast dient de opleiding van genetica en genoominforma-

tie in alle specialismen en andere gezondheidsberoepen uitge-

breid te worden. Genomische geneeskunde is vandaag aanwe-

zig in zowat alle disciplines (gynaecologie, oncologie, cardiolo-

gie, neurologie, kindergeneeskunde etc).

GEKRUISTE BLIKKEN OP DE RESULTATEN  
VAN HET BURGERFORUM
In deze sectie vindt u de reflecties van vier academici  
op de aanbevelingen van het burgerforum.
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Naar een nieuwe gezondheidszorg  
met veranderende rollen
Platformen voor genoomonderzoek - Binnen een medische 

context neemt genoomonderzoek, de zogenaamde genetische 

testen, een prominente rol in in de diagnostiek, prognostische 

stratificatie en behandeling van zeldzame, erfelijke en fre-
quente, verworven aandoeningen. Daarnaast zijn er ook ana-

lyses die op grote schaal aangeboden worden of zullen aange-

boden worden, zoals NIPT en preconceptueel dragerschapson-

derzoek, waarvoor voldoende capaciteit moet aanwezig zijn.

Deze analyses vereisen een multidisciplinaire expertise vanuit 

de kliniek, pathologie, genetica en klinische biologie. Er moet 

gestreefd worden naar multidisciplinaire platformen voor 
genoomonderzoek (genetica, anatomische pathologie en kli-

nische biologie) waarin voor de individuele patiënt innovatieve 

technologie gebruikt wordt voor het optimaliseren van diag-

nose, prognose en behandeling. 

Het beleid kan deze initiatieven maximaal ondersteunen.

Centralisatie en netwerken - Het aanvragen, uitvoeren en 

interpreteren van genoomanalyses maar ook technologieont-

wikkeling vereisen expertise, kwaliteitsborging/accreditatie en 

kosteneffectiviteit. De nood aan expertise neemt toe naarmate 

meer complexe technologie wordt gebruikt of naarmate com-

plexe vragen dienen beantwoord te worden. Centralisatie heeft 

enerzijds te maken met infrastructuur, anderzijds met expertise 

in technologie en in al dan niet zeldzame pathologieën binnen 

referentiecentra die aan criteria moeten voldoen.

Potentiële nadelen van centralisatie kunnen makkelijk overko-

men worden door netwerking. Op basis van een inventaris van 

expertise kunnen netwerken opgebouwd worden waarbinnen 

afspraken worden gemaakt over het prioriteren van genetische 

analyses en/of klinische uitwerking binnen een beperkt aantal 

centra. De centra met het hoogste niveau in expertise binnen 

een bepaald domein coördineren de activiteiten ervan.

Expertisecentra - Wat zeldzame ziekten betreft, is er nood 

aan internationaal erkende expertisecentra die vrijwel 

alle EUCERD domeinen omvat. Voor elk van deze klinische 

domeinen moeten expertisecentra nagestreefd worden die 

toegetreden zijn tot de European Reference Networks (ERN).  

Om erkend te kunnen worden als expertisecentrum moet de 

medische dienstverlening uitgebreid worden met strikt medi-

sche opvolging en behandeling - naast genetische diagnostiek 

en genetische counseling.

Genoomtests, toegankelijk voor iedereen,  
maar onder voorwaarden
Momenteel zijn er reeds erkende organen die aanbevelingen 

doen over de wenselijkheid, utility, toegankelijkheid en terug-

betaling van genoomonderzoek. Een voorbeeld zijn Sciensano, 

KCE, de Hoge Gezondheidsraad, Nationaal Comité voor Bio-

ethiek, werkgroepen van de Technische Geneeskundige Raad 

(TGR) van het RIZIV, Akkoordraden, Begeleidingscomités, FOD 

Volksgezondheid met Colleges van Geneesheren, federaal kabi-

net van Sociale Zaken en Volksgezondheid, regionale Agent-

schappen Zorg en Gezondheid.

Een voorbeeld van een adviserend orgaan over verschillende 

aspecten van genoomonderzoek in de context van zeldzame 

ziekten, waaronder clinical utility, kwaliteitsborging, richt-

lijnen voor voorschrijven en terugbetaling, pre-test en post-

test begeleiding, is het College voor Genetica en Zeldzame 

Ziekten, dat hiervoor samenwerkt met alle hogergenoemde 

orgaan structuren. 

Mijn advies is om deze bestaande organen te valoriseren en uit 

te breiden waar nodig met vertegenwoordigers van patiëntenor-

ganisaties en burgers. 
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Goede informatie en communicatie
De burgers hebben veel belang gehecht aan goede informa-

tie en communicatie. Vanuit deze vraag is de ontwikkeling 

van nieuwe informatietools en communicatiestrategieën op 

maat essentieel. Uit onderzoek blijkt maar al te vaak dat infor-

matienoden onvoldoende worden ingevuld. Geïnformeerde 

beslissingen worden belangrijker en belangrijker in een con-

text waarin meer en meer informatie beschikbaar wordt en 

meer en meer keuzes gemaakt moeten worden. Dit is een uit-

daging voor de beroepsgroep. Deze moet meer investeren in 

het ontwikkelen van beslissingshulpen voor allerlei tests. Het 

is ook een uitnodiging om het profiel van genetische counselor 

verder uit werken en in de zorg te implementeren als een vol-

waardige coach die erfelijkheidsadvisering kan doen in part-

nerschap met klinisch genetici. Het is ook een uitnodiging om 

andere specialisten en de huisarts een belangrijke rol te geven 

in informatieverlening. Verschillende zorgverleners moeten 

hier als multidisciplinaire partners staan. 

Regisserende rol van de overheid
Het pleidooi van de burgers om voldoende kwaliteitscontrole te 

behouden op o.a. de beschikbare genetische tests en de infor-

matieverstrekking is een uitnodiging voor een grotere rol van 

de overheid wanneer het gaat om bevolkingsonderzoek. Vanuit 

de ervaring in andere vormen van bevolkingsonderzoek, kan 

de overheid een coördinerende rol nemen in het ontwikkelen 

van kwaliteitsstandaarden en draaiboeken in overleg met de 

professionals. Dit kan ertoe bijdragen om zinvolle screening 

beschikbaar en toegankelijk te maken en burgers beschermen 

tegen de risico’s van ondeugdelijke screening.

Geïnformeerde toestemming
Een heel concreet voorstel van de burgers is om de geïnfor-

meerde toestemming te formaliseren in een geschreven docu-

ment. Een schriftelijke informed consent is in verschillende lan-

den wettelijk verplicht, zeker als het gaat om predictieve gene-

tische tests. In België is dit niet verplicht en bestaat de traditie 

van een schriftelijke toestemming voor genetische tests veel 

minder. Schriftelijke documenten kunnen geenszins een zorg-

vuldige informatieverlening vervangen, maar deze vraag van de 

burgers reflecteert het belang dat ze hechten aan voldoende 

informatie en het maken van overwogen keuzes over het onder-

gaan van een test, het ontvangen van bevindingen buiten het 

doel van de test en het delen van genetische informatie.

Met betrekking tot dit thema zouden wetgevers zich kunnen 

inspireren op wetgeving zoals die in aantal landen werd uitge-

werkt (zie bijvoorbeeld Kalokairinou, Louiza, et al. “Legislation 

of direct-to-consumer genetic testing in Europe: a fragmented 

regulatory landscape.” Journal of community genetics 9.2 (2018): 

117-132.). Bovendien zou de Belgische overheid hier ook werk 

kunnen maken van het ondertekenen en ratificeren van twee 

belangrijke documenten die uitgaan van de Raad van Europa: 

de European Convention of Human Rights and Biomedicine en 

het Additional Protocol to the Convention on Human Rights and 

Biomedicine, concerning Genetic Testing for Health Purposes. 

Deze documenten onderlijnen een aantal elementen die bur-

gers centraal hebben gesteld, zoals het verbod op eugenetica, 

het belang van goed informatieverlening, het belang van keuze-

vrijheid, het niet-discriminatie beginsel en een verbod op stig-

matisatie. Aangezien deze documenten (in bijzonder het eerste) 

breder gaat dan humane genetica, moet uiteraard overwogen 

worden of alle artikelen gedragen worden in een Belgische con-

text. Niettemin is het politiek gezien ook mogelijk om bepaalde 

artikelen van deze documenten niet te aanvaarden.
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Familiecommunicatie
De burgers hebben de zelfbeschikking over genoominformatie 

duidelijk beklemtoond. Ze vinden het belangrijk om te kunnen 

kiezen welke informatie over hun genoom ze ontvangen. Ze 

erkennen hierbij het belang van het recht om niet te weten, 

dat reeds in de wet patiëntenrechten ingeschreven staat. Ver-

der vinden ze het belangrijk om te kunnen beslissen met wie 

hun genetische informatie gedeeld wordt. Ook bij de burgers 

leeft er echter een spanningsveld naar de aard van genetische 

informatie. Is het menselijke genoom iets privé, of is het men-

selijke genoom veeleer gemeengoed en iets dat ze eerst en 

vooral delen met hun familie en zelfs met de hele mensheid. 

Over het familiale aspect wil ik hier graag even uitweiden. Een 

aantal burgers pleit ervoor om het familiale karakter van gene-

tische informatie te beklemtonen. Ze onderlijnen het belang 

van communicatie en onderling overleg alvorens te beslissen 

om een genetische test uit te voeren. Ze wijzen ook op het 

belang om genetische informatie te delen en wijzen in de rich-

ting van een morele plicht. 

Familiecommunicatie is belangrijk in de context van geneti-

sche informatie. Getroffen personen hebben een belangrijke rol 

te spelen in het informeren van de rest van de familie. Meestal 

loopt dit goed. Niettemin loopt het soms ook mis. Soms zitten 

familievetes of echtscheidingen dergelijke communicatie in de 

weg. Bovendien lijken sommigen te verwachten ‘dat de anderen 

het wel al weten’. Bij een verdere verwantschap loopt familie-

communicatie vaker mis. In gevallen dat genetische informatie 

niet doorgegeven wordt aan familieleden, is het voor zorgverle-

ners niet evident. Zij zijn gebonden door hun beroepsgeheim en 

kunnen vaak enkel de patiënten overtuigen relevante informa-

tie door te geven. 

In de context van genetische informatie wordt zelden het 

beroepsgeheim doorbroken, aangezien het vaak om risico’s gaat 

en niet om de zekerheid dat iemand ernstige schade zal overko-

men. Bovendien wordt genetische informatie zelden als ‘urgent’ 

wordt beschouwd. In een aantal landen (o.a. Frankrijk en Austra-

lië) heeft men in de afgelopen jaren wetswijzigingen doorgevoerd 

waardoor het beroepsgeheim onder specifieke voorwaarden 

doorbroken kan worden voor genetische informatie. In Frankrijk 

kunnen bovendien patiënten strafrechtelijk vervolgd worden 

voor het nalaten van bloedverwanten te informeren. Het 

standpunt van sommige burgers stelt inderdaad de vraag in 

welke mate dergelijke wetswijzigingen bij ons ook relevant 

zouden kunnen zijn en dagen de politiek uit om daar specifiek 

op verder te bouwen.

Algemeen belang en wetenschappelijk onderzoek
Tenslotte hebben de burgers een duidelijk signaal gegeven 

om genoominformatie beschikbaar te stellen voor het alge-

meen belang en wetenschappelijk onderzoek. Ze onderlijnen 

hiermee het belang van reciprociteit en solidariteit. Niettemin 

hameren ze ook op het belang van controle over hun geneti-

sche informatie en het belang om geïnformeerd te worden wat 

er met hun genetische informatie gebeurt. De aanbevelingen 

benadrukken het belang van zorgvuldig uitgewerkte gover-

nance structuren waarbij een balans gevonden worden tussen 

het beschikbaar stellen van genoominformatie aan onderzoe-

kers en het voldoende informeren van burgers over dit gebruik. 

In de context van de implementatie van de GDPR zijn dit zeker 

belangrijke aandachtspunten.
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De drie weekends dat het burgerpanel samen was hebben tot 
opmerkelijke resultaten geleid. Allereerst door de diversiteit 
van de aspecten die aan bod komen in de 24 aanbevelingen 
over het gebruik van genoomgegevens in de gezondheidszorg. 
Vervolgens door de kwaliteit van de discussies waarin de com-
plexiteit van het behandelde thema op genuanceerde wijze 
werd behandeld. En ten slotte door de duidelijkheid van het rap-
port, dat zorgvuldig de argumenten aangeeft die hebben geleid 
tot het formuleren van elke aanbeveling en een samenvatting 
brengt van elk van de zes behandelde aspecten. Bovendien 
werd dit kwaliteitswerk uitgevoerd binnen een kort tijdsbestek.

Ik wil in eerste instantie enkele algemene beschouwingen en 

suggesties meegeven bij het lezen van dit rapport. In tweede 

instantie geef ik enkele overwegingen bij de aanbevelingen.

Algemene beschouwingen en suggesties
Het hele rapport is doordrongen van de perceptie van een para-

digmawissel in de gezondheidszorg als gevolg van de toene-

mende genetische kennis en de toepassingen daarvan. De rela-

tie met de toekomst is gewijzigd door het (weliswaar variabel, 

dat mogen we niet vergeten) voorspellend vermogen van gene-

tische tests. Die relatie met de toekomst veronderstelt dat we 

nadenken waartoe het huidige gedrag ons zal verplichten in de 

toekomst. Hoewel de conceptuele tweeledigheid van rechten en 

plichten aanwezig is in het rapport, neigt de persoonlijke ver-

antwoordelijkheid te vervagen tegenover de verantwoordelijk-

heid van de samenleving. Maar tegelijk lijken sommige discus-

sies in het rapport die verantwoordelijkheid van de samenleving 

te minimaliseren door de genetica een doorslaggevende plaats 

toe te kennen bij het verklaren van het maatschappelijk functi-

oneren. Het zou dus goed zijn om de notie van verantwoordelijk-

heid wat verder uit te diepen.

Dit nieuwe paradigma van de gezondheidszorg brengt een medi-

calisering van de gezondheid en van het dagelijks leven met 

zich mee, een element dat nauwelijks wordt beklemtoond in het 

rapport. Die uitbreiding van de medicalisering van het dagelijks 

leven betekent een steeds grotere macht van de medische sec-

tor (farmaceutische industrie, beleidsverantwoordelijken voor 

gezondheid, artsen, etc.) over a priori niet-medische aspecten 

van het individuele leven. Naast de traditionele relatie tussen 

patiënt en arts rond een pathologie tekent zich de figuur van de 

‘gezondheids- of welzijnscoach’ af. Volgens mij zou men enkel 

op een gerichte manier een beroep mogen doen op zo’n coach. 

Het is immers belangrijk de autonomie van de persoon te bevor-

deren bij het instaan voor de eigen gezondheid. Om dat doel te 

bereiken, moeten mensen beschikken over een wetenschappe-

lijke en medische cultuur en ook over een minimum aan soci-

aaleconomische middelen.

Er worden verschillende soorten genetische tests vermeld, 

maar het rapport wil een algemene reflectie brengen, en dat 

is een legitieme optie. Toch moet men zich ervoor hoeden om 

wetenschappelijke verbanden die met een grote waarschijn-

lijkheid zijn vastgesteld tussen een genetische configuratie en 

een pathologie met dezelfde wetenschappelijke zekerheid te 

behandelen als genetische hypotheses over het voorkomen van 

bepaalde gedragingen of talenten. 

De mensenrechten vormen een ethische grondslag waarnaar 

in het rapport duidelijk wordt verwezen om alle discriminatie op 

basis van genetische kenmerken aan de kaak te stellen (de aan-

beveling die het grootste aantal stemmen kreeg, p.36). Het uit-

wisselen van gegevens, het recht op informatie en op een pas-

sende communicatie over de inhoud van wetten, het uitoefenen 

van autonomie en het vertrouwen dat wordt gegarandeerd door 

een Raad van Experts met betrekking tot goede wetenschappe-

lijke praktijken zonder enige discriminatie, zijn ethische dimen-

sies waar een meerderheid van de burgers van het panel zich ach-

ter schaart. De ethiek waarnaar verwezen wordt, is veeleer een 

ethiek die berust op principes dan een ethiek die past binnen spe-

cifieke theoretische kaders (deontologie, utilitarisme, enz.). Die 

manier om aan ethiek te doen, is zeer geschikt voor een menings-

uitwisseling in een pluralistische context. Zij zou moeten worden 

aangevuld met een denkoefening over de criteria die het mogelijk 

maken om een hiërarchie in te stellen tussen aanbevelingen met 

verschillende, of zelfs tegengestelde, doelstellingen.

We moeten ook vaststellen dat de aanbeveling die op de min-

ste unanimiteit kon rekenen, de aanbeveling was die het heeft 

over de totale vrijheid van het individu met betrekking tot 

zijn of haar genoom (p.39). Dat betekent dat solidariteit een 

belangrijke waarde is voor het burgerpanel. Dat is een sterke 

gedragsregel in de volksgezondheid.

De concepten autonomie, toestemming en bescherming van 

de privacy, die centraal staan in het conceptuele kader van de 

gezondheidszorg, krijgen een belangrijke plaats in het rapport. Het 

zou nuttig zijn om voort te bouwen op wat al bestaat voor andere 

gebieden van de regelgeving op het vlak van gezondheid om de 

eventuele specificiteit van genetische gegevens vast te stellen. 

Het concept van het beoordelingsvermogen van de minderjarige 

patiënt komt bijvoorbeeld nauwelijks aan bod in het rapport. 
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Een andere fundamentele trend in het rapport is het beklemto-

nen van het multidisciplinaire karakter van het beheer – in brede 

zin – van genetische tests. Die multidisciplinariteit hangt onder 

andere samen met de complexiteit van de genetische vraag-

stukken: de kennis maar ook de keten van beslissingen die moe-

ten worden genomen over het gebruik van testresultaten. Het 

voorstel om te kunnen beschikken over een Raad van Experts 

om de politieke en wetgevende besluitvorming te informeren, 

maar ook om de burger vertrouwen te bieden, is interessant. 

Daarbij mag men niet vergeten dat er voor het onderzoek, ook 

op genetisch vlak, al erkende ethische comités bestaan. Het zal 

er dus op aankomen om na te gaan wat de specifieke bijdrage 

kan zijn van deze nieuwe Raad van Experts in het huidige insti-

tutionele en ethische landschap. 

Nog altijd met betrekking tot de Raad van Experts (punt 4.2.) 

wenst het burgerpanel dat de raad waakt over de wetenschap-

pelijke geldigheid van de interpretatie van tests. Naar analogie 

met het huidige werk van de ethische onderzoekscomités moet 

het onderzoeksprotocol worden beoordeeld op wetenschappe-

lijk en ethisch vlak, en niet de interpretatie van de resultaten, 

die onder de bevoegdheid valt van de onderzoekers en die in 

vraag kan worden gesteld door andere wetenschappers wan-

neer die resultaten eenmaal zijn gepubliceerd. Het zou moeten 

worden verantwoord dat de Raad van Experts op het gebied van 

genetica zich het voorrecht mag toe-eigenen om de interpreta-

tie van de resultaten van genetische tests te beoordelen en zo 

de onderzoekers eigenlijk onder voogdij plaatst.

De moeilijkheid om het statuut te bepalen van de persoon die een 

genetische test uitvoert, heeft gevolgen voor de rechtvaardiging 

van de terugbetaling van de kosten voor die test. Afhankelijk van 

het soort resultaat (een gevoeligheid, een aanleg, een sterke 

waarschijnlijkheid, een afwijking, enz.) varieert de omschrijving 

van de persoon die de test heeft afgelegd (‘gezonde’ persoon, 

pre-patiënt, patiënt). Voor iemand met het statuut van ‘patiënt’ 

komt het specifieke geval van de genetische test terecht in het 

kader van de terugbetaling voor gezondheidszorg, maar het 

statuut van ‘gevoelige of voorbestemde’ persoon moet verder 

worden uitgediept. 

De internationale dimensie van het genetisch onderzoek is een 

belangrijk aspect van de denkoefening. Een aspect dat vooral 

belangrijk is op juridisch vlak. Het bevorderen van openbare en 

Europese genetische databanken is een middel om de bescher-

ming van data en hun gebruik voor het collectief belang te ver-

zekeren. Het zou nuttig zijn mocht dit rapport bijdragen aan een 

Europese denkoefening hierover en kunnen worden gedeeld 

met andere Europese burgergroepen.

Overwegingen bij de aanbevelingen
Op formeel vlak zou het interessant zijn om een lijst van aanbe-

velingen voor te leggen volgens de prioriteit die ze krijgen van 

het burgerpanel.

Over het algemeen en meestal hebben de leden van het panel bij 

hun denkoefening het standpunt van de patiënt ingenomen. Dat 

ligt ook voor de hand gezien de formulering van het werkthema. 

Het moment waarop het gezicht van de patiënt het meest ver-

vaagt is bij de discussie over het statuut van het genoom: ‘is het 

van mij of van de mensheid?’

Er is dus nauwelijks nagedacht over het algemeen gebruik van 

het – menselijk, dierlijk, plantaardig – genoom in het kader van de 

gezondheidszorg. Men zou zich kunnen afvragen of het al dan niet 

relevant is om die aanbevelingen van antropocentrische aard in de 

context van gezondheid uit te breiden tot andere levensvormen. 

Tijdens de discussie over de status van het genoom, wordt het 

concept van eigendom meermaals aangehaald en voorgesteld 

als rechtvaardiging voor een controle op het onderzoek naar het 

genoom of de mogelijke commercialisering van ieders genoom. 

Zoals sommige leden van het panel hebben onderstreept, maakt 

de genoomidentiteit niet de volledige persoonlijke identiteit uit, 

aangezien het leven, met zijn vele interacties, dat genetisch 

gegeven enigszins vormgeeft. Maar het lijkt wel dat de relatie 

van de mens tot zijn genoom van een andere aard is dan de rela-

tie tot zijn cellen of zijn organen, zijn haar, enz.

Het zou nuttig zijn om de aanbevelingen van het panel te ver-

gelijken met de adviezen van de ethische comités en met de 

wetten en regelgeving die de relatie van bezit tot het lichaam of 

lichaamsdelen weergeven. Dat zou het mogelijk maken om de 

eventuele gegrondheid van een specificiteit van het genoom in 

de relatie van een persoon met zichzelf te rechtvaardigen. Een 

specificiteit die door het burgerpanel naar voren wordt gescho-

ven om een sterke controle op het gebruik van dat genoom door 

anderen te rechtvaardigen. Het Belgisch Raadgevend Comité 

voor Bio-ethiek heeft bijvoorbeeld zijn advies nr. 43 gewijd aan 

de commercialisering van delen van het menselijk lichaam.

Een specifieke aanbeveling zou het idee kunnen overnemen om 

het eigen genoom af te staan aan de wetenschap om de soli-

dariteit en de algemene belangstelling voor wetenschappelijk 

onderzoek te bevorderen.

De betekenis van de benaming ‘recreatieve test’ zou moeten 

worden verduidelijkt. Die wordt onder meer vermeld in aanbeve-

ling 4.1 (een principe van toegankelijkheid). Gaat het om een test 

zonder medische of therapeutische bedoeling?
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De vraag over het budget voor de verschillende facetten van 

preventie zou meer aan bod kunnen komen. Die vraag hangt 

samen met die van een verschuiving van de verantwoorde-

lijkheid voor de volksgezondheid naar een toegenomen res-

ponsabilisering van de burgers. Dat wordt geïllustreerd door 

‘nudging’: aan de hand van informatie over voeding of sport 

bijvoorbeeld, zetten de politiek verantwoordelijken de burgers 

aan tot een bepaald gedrag.

Een aanbeveling zou betrekking kunnen hebben op het even-

wicht dat moet worden ingesteld tussen verschillende types 

verantwoordelijkheid (verantwoordelijkheid op het vlak van 

volksgezondheid tegenover persoonlijke verantwoordelijk-

heid) en de budgettaire aanpassingen die dat evenwicht met 

zich meebrengt.

Het promoten van informatieverstrekking over genetische 

tests is een element dat vaak terugkomt in het rapport.  

Die promotie gebeurt via brochures en andere communicatie-

middelen maar ook, en vooral, via aandacht voor de weten-

schappelijke en medische cultuur van de burgers en voor de 

opleiding van de zorgverleners. 

Een aanbeveling zou expliciet betrekking moeten hebben op 

de noodzaak om wetenschappelijke en medische kennis in 

te voeren of te ontwikkelen in de schoolloopbaan en vooral 

meer gerichte kennis op het gebied van genetica in de cur-

ricula van de artsen en de medische beroepen en ook in de 

modules voor permanente vorming. 

Aanbeveling 5.3. wijst op de wens om geïnformeerd te blijven 

over de resultaten die behaald worden dankzij het gebruik 

van genetische gegevens. 

Het is niet enkel nodig dat alle – zowel positieve als negatieve – 

wetenschappelijke resultaten worden gepubliceerd, maar dat 

dit ook gebeurt in een vorm die begrijpelijk is voor leken. Dat zou 

het vertrouwen van de burgers in het verantwoord gebruik van 

hun genetische gegevens bevestigen. Een aanbeveling hierover 

zou die over vorming en informatie versterken.

Tijdens discussies over het soort toestemming dat moet wor-

den gegeven voor het gebruik van genetische gegevens, werd 

de vraag gesteld over het soort onderzoek dat wordt gevoerd. 

Het is belangrijk om het onderscheid te kunnen maken tussen 

fundamenteel onderzoek, onderzoek dat in de eerste plaats 

bedoeld is om genetische mechanismen te begrijpen, onder-

zoek met een praktische of therapeutische en/of commerciële 

bedoeling. Het burgerpanel verwerpt unaniem elk programma 

dat de genetische samenstelling van de menselijke bevolking 

wil verbeteren of wijzigen. Dat roept vragen op bij de systema-

tisch screening van sommige genetische pathologieën die kun-

nen leiden tot de eliminatie van de betrokken genoomvariant of 

van de drager ervan (het embryo).

Het panel wil ook (5.4.) zijn toestemming vernieuwen voor elk 

nieuw gebruik van genetische gegevens. Het valt te vrezen dat 

dit verzoek in de praktijk niet kan worden ingewilligd: zo kan 

het bijvoorbeeld moeilijk zijn om de betrokken personen terug 

te vinden; of het gebruik van het genoom kadert in een gericht 

fundamenteel onderzoek dat veel tijd vergt om in eenvoudige 

bewoording uit te leggen, enz. Het is op dat niveau dat de con-

troles door de ethische onderzoekscommissies van de weten-

schappelijke en ethische kwaliteit van de onderzoeksprotocol-

len elementen van antwoord kunnen bieden op de bezorgdheid 

van de burgers.

In aanvulling op de aanbeveling over de wetenschappelijke en 

medische opleiding en informatie zou er ook een aanbeveling 

moeten komen over de democratische noodzaak om in het par-

lement en in de samenleving debatten te voeren over wat de 

burgers willen bevorderen en tegen welke prijs (in alle beteke-

nissen van het woord). Dergelijke debatten zouden ervoor kun-

nen zorgen dat het voeren van een onderzoek op zich niet leidt 

tot discriminatie en onrechtvaardigheid, maar dat een bepaald 

gebruik van die resultaten eventueel gepromoot, gecontroleerd 

of verboden kan worden.
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Genetische gegevens worden traditioneel gebruikt in het 

kader van de medische zorg. Hun analyse (de volledige ontcij-

fering van het menselijk genoom (23.000 genen) dateert van 

2003) kan een huidige of toekomstige afwijking of een erfelijke 

ziekte verklaren. Het valt dan ook te begrijpen dat zij worden 

gebruikt in de context van de voortplanting om bepaalde risi-

co’s op afwijkingen uit te schakelen. Het is voortaan ook moge-

lijk om het genoom te wijzigen. In die zin valt het werk te ver-

melden dat in het laboratorium is gebeurd: de bekende CRISPR 

Cas9-techniek, waarmee het – dankzij NBIC-technologie – 

mogelijk is om genen te bewerken en ook het bekende – meer 

twijfelachtige – Chinese geval van Lulu en Nana, een meisjes-

tweeling bij wie een arts de genetische bagage veranderde 

toen ze nog embryo’s waren. De bedoeling was om de erfelijke 

overdracht van welbepaalde genvariaten te bewerkstelligen. 

Het medisch onderzoek maakt steeds massaler gebruik van 

de verwerking van dergelijke gegevens, omdat binnen grote 

‘big data’, dergelijke gegevens gemengd met andere gege-

vens over ziektegevallen het wellicht mogelijk zouden maken 

om de oorzaak ervan te verklaren. De laboratoria voor foren-

sisch onderzoek gebruiken dit ook om daders te ontmaskeren. 

En ten slotte hebben die gemakkelijk in te zamelen data (een 

beetje speeksel, een haar) hun intrede gedaan op de markt. 

Het ligt vandaag binnen het budget van de meeste mensen om 

toegang te krijgen tot hun genetische bagage en dus hun etni-

sche herkomst over de eeuwen heen te kennen.

In 1997 keurde de UNESCO unaniem de Verklaring over het Men-

selijk Genoom en de Mensenrechten goed, in 2003 aangevuld 

met een Internationale Verklaring over Menselijke Genetische 

Data. Daarin werden fundamentele principes bevestigd: het 

principe van de identiteit, dat stelt dat de identiteit van een 

persoon nooit kan worden beperkt tot genetische kenmerken1; 

het principe van de beperking van het gebruik van dergelijke 

data tot hoofdzakelijk medische doeleinden (voor diagnoses 

en gezondheidszorg), medisch onderzoek en geneeskunde; en 

ten slotte het principe van participatie dat wordt geïllustreerd 

door de actie van de Koning Boudewijnstichting en Sciensano. 

Dit principe vereist dat de ‘samenleving’ tussenkomt in de 

besluitvorming over het gebruik van dergelijke gegevens. Die 

voorzorgsmaatregelen zijn te rechtvaardigen door de spe-

cificiteit van de genetische data en de risico’s die verbonden 

zijn met hun verwerking. Die specificiteit rechtvaardigt dat 

‘genetische data’ voortaan expliciet vermeld staan in de Alge-

mene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de Politie-

richtlijn. Zij worden er omschreven als ‘persoonsgegevens die 

verband houden met de overgeërfde of verworven genetische 

kenmerken van een natuurlijke persoon die unieke informatie 

verschaffen over de fysiologie of de gezondheid van die natuur-

lijke persoon en die met name voortkomen uit een analyse van 

een biologisch monster van die natuurlijke persoon’, maar zij 

worden vooral beschouwd als gevoelige gegevens die zijn 

onderworpen aan strenge beperkingen op de verwerking. Om 

welke specifieke kenmerken gaat het? Elk van die kenmerken 

verdient wat commentaar. 

Het eerste specifieke kenmerk is ‘dat zij kunnen wijzen op een 

genetische aanleg van individuele personen’. Het is het voor-

spellend karakter van de gegevens dat het grote risico uitmaakt 

bij de verwerking ervan. We begrijpen dan ook dat er duidelijke 

grenzen of zelfs een verbod worden gesteld op de verwerking, 

zelfs wanneer daartoe expliciet de toestemming is gegeven, 

om de risico’s te beoordelen in verband met een overlijdens-

verzekering, een lening bij een bank of zelfs voor werkgelegen-

heid. Op die beperking van het gebruik moeten zeker behoorlijk 

gemotiveerde uitzonderingen mogelijk zijn (zo is voor sommige 

functies die een risico van hemopathie inhouden als gevolg 

van blootstelling aan koolwaterstoffen een test noodzakelijk 

voor aanwerving; hetzelfde geldt voor overlijdensverzekerin-

gen boven een bepaald bedrag); zij moet zowel gelden voor de 

rechtstreekse als de onrechtstreekse inzameling via bijvoor-

beeld bedrijven die hun klanten diensten aanbieden op het vlak 

van genetische analyse om informatie te verstrekken over hun 

herkomst. Het doel van de verwerking door die bedrijven en 

de periode dat zij dergelijke gegevens bewaren, moeten strikt 

beperkt zijn en een erkenning van dergelijke bedrijven valt te 

overwegen. Wij begrijpen de risico’s van discriminatie die kun-

nen voortvloeien uit de verwerking van genetische gegevens.

1 In dat verband en in dezelfde zin stelt het rapport van de ontmoetingsgroepen “Mijn DNA – Een zaak van iedereen?”: “Tegelijk zijn de burgers er absoluut van 

overtuigd dat elk menselijk wezen veel meer is dan zijn genoom. Zij willen dus niet worden beoordeeld of veroordeeld op basis van dat genoom.”
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Genetische gegevens hebben geen betrekking op een persoon 

maar op een familie, een groep personen, voor zover gegevens 

in verband kunnen worden gebracht met een etnische herkomst. 

Dit houdt meerdere risico’s in en vergt een aantal ethische dis-

cussies vooraleer het recht zich erover uitspreekt. 

 − Zo stelt zich bij het bewerken van de gegevens van een 

embryo de vraag waar de grenzen liggen van de autonomie 

van de ouders. De modificatie van het embryo betekent de 

wijziging van het verwachte kind en van degenen die daaruit 

zullen voortkomen. 

 − Hetzelfde probleem stelt zich niet wanneer het gaat om 

het genezen van een persoon dankzij de wijziging van een 

genoom en die wijziging zou ongetwijfeld moeten worden 

toegestaan, onder voorbehoud van een andere grens die 

zich verzet tegen een zuiver individualistische benadering. 

Kunnen we toestaan dat dankzij genetische modificatie, 

die geen verband houdt met een kwestie van zorg maar van 

welzijn (maar wordt gezondheid niet ook omschreven in 

termen van welzijn?), een ras van supermensen ontstaat? 

De toegang tot technieken van genetische manipulatie 

roept vragen op over sociale rechtvaardigheid. 

 − Een andere vraag is of een familielid kennis kan nemen 

van een genetisch gegeven dat medische problemen laat 

verwachten. Moet die informatie worden gedeeld binnen 

de familie? Kunnen we ervan uitgaan dat het de ‘plicht’ is 

van de patiënt zelf om zijn naasten te informeren over de 

resultaten van genetische tests? Het lijkt me moeilijk om 

de patiënt, na het trauma van de bekendmaking van een 

genetisch risico, zo’n verantwoordelijkheid te laten dragen. 

Het is de plicht van het medisch korps om de patiënt indien 

nodig minstens te begeleiden, of in zijn plaats te treden 

indien het belang van andere familieleden om hun eigen 

gezondheidsrisico’s te kennen zwaarder weegt dan het 

belang van de patiënt om de stilte te bewaren. 

 − Verder kunnen bepaalde personen, die zijn geadopteerd, 

voortkomen uit een buitenechtelijke relatie of een 

spermadonatie, dankzij genetische gegevens hun 

biologische verwantschap ontdekken, zoals onlangs nog 

is gebleken. Ongetwijfeld zal men stellen dat het recht om 

zoiets te weten moet wijken voor de privacy van de donoren 

en hun familie, maar kan de anonimiteit, zelfs wanneer die 

wettelijk verankerd is, op tegen de kracht van de waarheid 

die uit de computer komt? 

 − Ten slotte zou het onderzoek van genetische gegevens, 

die verband houden met populaties, door hun resultaten 

en vooral door de interpretatie ervan kunnen leiden tot 

het stigmatiseren van een populatie of etnische groepen 

binnen de bevolking. Het is belangrijk dat dit risico wordt 

beoordeeld door de ethische comités bij de start van elk 

genetisch onderzoek en bij elke aangevochten hypothese 

(zie Verklaring van de UNESCO, artikel 7). 

Genetisch gegevens ‘kunnen informatie bevatten waarvan 

het belang niet bekend is op het moment dat de stalen wor-

den verzameld’. Die stelling rechtvaardigt tegelijk de gegrond-

heid van het onderzoek in de materie, maar ongetwijfeld ook 

de beperkingen ervan. Hoe ver kunnen we gaan in het gebruik 

van genetische gegevens voor onderzoeksdoeleinden? Het 

bewerken van genomen maakt het mogelijk om nieuwe cellen 

te vormen om bepaalde gebrekkige cellen te vervangen, en 

kan ook onze identiteit wijzigen. Kortom, ‘vormt het bewerken 

van het genoom van een embryo geen aanslag op het gene-

tisch erfgoed van onze soort? Hoe kunnen we het belang van de 

genezing van een persoon afwegen tegen de belangen van de 

toekomstige generaties?’ (E. Riag Sebbag). Dit kenmerk houdt 

trouwens ook verband met de moeilijke kwestie van het recht 

van de patiënt, van wie genetische gegevens zijn ingezameld 

bij een zelfs onschuldige behandeling, om te worden geïnfor-

meerd en toegang te hebben tot de resultaten van analyses 

van zijn genetische bagage. Analyses die vervolgens al dan niet 

gebeuren in het kader van onderzoek dat met name gericht is 

op het aantonen van het verband tussen genetische gegevens 

en ziekten. Die resultaten kunnen de risico’s van een bepaalde 

ziekte of een aanleg voor de een of andere complicatie aan het 

licht brengen. Moeten die automatisch worden meegedeeld 

aan de betrokken persoon? De aanspraak van mensen op de 

eigendom van hun genetische gegevens1 en het respect voor 

hun autonomie zouden rechtvaardigen dat informatie wordt 

verstrekt over het bestaan van de resultaten van die analyse, 

waardoor de betrokken persoon nog altijd de keuze heeft om 

zijn ‘recht om te weten’ uit te oefenen. Omgekeerd voeren 

sommigen aan dat het, gezien de huidige stand van de kennis 

en vooral de moeilijkheid om een oorzakelijk verband te leg-

gen tussen de genetische kenmerken en de aanwezigheid of 

het toekomstig optreden van een bepaalde ziekte, belangrijk 

is om voorzichtig te zijn en in elk geval bij communicatie over 

1 Zie het rapport “Mijn DNA – Een zaak van iedereen?”: “Voor de grote meerderheid van de leden van het panel is hun genoom iets intiems, iets wat hen toebehoort”. 

Het woord eigendom is ongetwijfeld ongepast. Is men eigenaar van iets wat met deelt met anderen? Is men eigenaar van iets wat wij vooraf niet kennen en 

dat door het werk van anderen wordt onthuld? En ten slotte zou de bevestiging van eigendom betekenen dat men een absoluut recht heeft om over dergelijke 

gegevens te beschikken? We kunnen ons dan ook voorstellen dat mensen ‘hun’ gegevens zouden willen verkopen, al was het maar om financiële redenen.
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de resultaten bepaalde voorzorgsmaatregelen te nemen. Zo is 

de aanwezigheid van een psycholoog aanbevolen en is ook een 

sociale en psychologische benadering van de patiënt belang-

rijk, zoals het rapport onderstreept. 

Een andere vraag: moeten de andere leden van de familie op de 

hoogte worden gebracht? Dat zou ongetwijfeld betekenen dat 

men een oorzakelijke waarde toekent aan genetische gege-

vens bij het optreden van een ziekte. Wij denken – maar wie 

zijn wij om een antwoord te geven dat collectief moet worden 

gegeven – dat er enkel sprake mag zijn van een plicht wanneer 

het van levensbelang is voor de betrokken persoon en dan nog 

moet die enkel worden geïnformeerd dat het mogelijk is om de 

informatie te kennen… 

Het is gebruikelijk om medisch onderzoek te koppelen aan 

de – vaak zelfs expliciete – toestemming van de patiënt. Kan 

het belang van het onderzoek naar de genetische oorsprong 

van bepaalde ziekten er niet toe leiden dat het belang van het 

onderzoek moet primeren op de toestemming? Die mogelijkheid 

om de elementen in te zamelen die nodig zijn voor het onder-

zoek van genetische gegevens, is toegestaan door de GDPR 

en de nationale wetten die zijn uitgevaardigd in het kader van 

de speelruimte die door artikel 89 van de verordening is toe-

gestaan. Er zullen maatregelen vereist zijn met betrekking 

tot transparantie over de aard, het doel en de omvang van het 

onderzoek, veiligheidsmaatregelen zoals pseudo-animisering 

van gegevens, toegangscontroles, enz. en het advies van onaf-

hankelijke ethische comités, om dit onderzoek met of zonder 

toestemming van de persoon te laten uitvoeren. We moeten 

eraan toevoegen dat dit onderzoek een medisch doel kan heb-

ben, maar ook een epidemiologisch of zelfs antropologisch doel 

(bevolkingsonderzoek). Binnen het medisch onderzoek zal het 

ongetwijfeld soms moeilijk zijn om een onderscheid te maken 

tussen therapeutisch onderzoek in de strikte zin van het woord 

en onderzoek dat meer algemeen gericht is op het verbeteren 

van het welzijn van de betrokken personen. Ten slotte moet in 

naam van het algemeen belang ook worden overwogen om te 

werken met databanken die worden gedeeld door verschillende 

onderzoeksinstellingen om het aantal gegevens waarop het 

onderzoek kan worden uitgevoerd kwantitatief te vergroten. Dit 

moet gebeuren onder strikte veiligheidsvoorwaarden en met 

een strenge controle op de toegang en het doel. 

Genetische gegevens staan ten slotte centraal bij innovaties 

waarvan niemand het belang zal ontkennen voor degenen die 

ze zullen helpen genezen of een beter leven zullen bieden, maar 

ze staan ook centraal in moeilijke maatschappelijke discus-

sies, omdat het gaat om fundamentele waarden als menselijke 

identiteit, autonomie en sociale rechtvaardigheid. Het is de ver-

antwoordelijkheid van alle betrokkenen (onderzoekers, artsen, 

ethici, politici, burgers en onder hen de patiënten) om zich over 

die vragen te buigen en er samen te proberen een antwoord op 

te geven… met regelgeving deze keer. 
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van genoominformatie in de gezondheidszorg, KBS, 2019, de auteurs  

van het Burgeradvies zijn de 32 burgers die deel uitmaken van het Burgerpanel,  

https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2019/20190225PP2

 − Citizen forum on the use of genome information in health care: an assessment  

of the quality of the process, 2019, Sofie Marien & Andrea Felicetti, KU Leuven

 − DNA debat, een zaak van iedereen? Sciensano: www.dnadebat.be
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De Koning Boudewijnstichting heeft als opdracht bij te dragen 
tot een betere samenleving.

De Stichting is in België en Europa een actor van verandering 
en innovatie in dienst van het algemeen belang en van  
de maatschappelijke cohesie. Ze zet zich in om een maximale 
impact te realiseren door de competenties van organisaties 
en personen te versterken. Ze stimuleert doeltreffende 
filantropie bij personen en ondernemingen.

Integriteit, transparantie, pluralisme, onafhankelijkheid, 
respect voor diversiteit en bevorderen van solidariteit zijn 
haar belangrijkste waarden.

Haar actiedomeinen momenteel zijn armoede en sociale 
rechtvaardigheid, filantropie, gezondheid, maatschappelijk 
engagement, ontwikkeling van talenten, democratie, 
Europees engagement, erfgoed, ontwikkelingssamenwerking 
en duurzame ontwikkeling.

De Koning Boudewijnstichting werd opgericht in 1976,  
toen Koning Boudewijn 25 jaar koning was 

Dank aan de Nationale Loterij en haar spelers,  
en aan onze vele schenkers voor hun engagement.

KONING  
BOUDEWIJNSTICHTING
Samen werken aan een betere samenleving 

kbs-frb.be 
Abonneer u op onze e-news goededoelen.be
Volg ons op   twitter-square    youtube    linkedin

Koning Boudewijnstichting, stichting van openbaar nut 
Brederodestraat 21, 1000 Brussel 
info@kbs-frb.be  |  02 500 45 55

Giften vanaf 40 euro op onze rekening  

IBAN : BE10 0000 0000 0404 – BIC : BPOTBEB1  

geven aanleiding tot een belastingvermindering  

van 45 % op het werkelijk gestorte bedrag

http://www.kbs-frb.be
mailto:info%40kbs-frb.be?subject=
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