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Samenvatting
Door de dalende kosten en de steeds snellere technologie komen
we in een tijdperk waarin next-generation sequencing (NGS) onderdeel zal worden van routine genetische diagnostiek. Met name
whole-genome en whole-exome sequencing zijn zeer krachtige diagnostische technieken, maar ze leiden tegelijkertijd tot een ongekende hoeveelheid genetische (risico-)informatie over een individu. In dit artikel wordt een van de meest prangende ethische
vragen behandeld die voortkomt uit die overdaad aan informatie:
op welke wijze kan een terugkoppelbeleid van genetische bevindingen op een verantwoorde manier worden vormgegeven? Deze
vraag is met name relevant bij kinderen, voor wie tot nu toe een
zeer restrictief terugkoppelbeleid werd gehanteerd.

Inleiding
Door de dalende kosten en de steeds snellere
technologie komen we in een tijdperk waarin
next-generation sequencing (NGS) onderdeel zal
worden van routine genetische diagnostiek.
Door middel van whole-genome en whole-exome sequencing (WGS/WES) kan ons hele genoom worden afgelezen, inclusief zeldzame mutaties en
genen die een rol spelen in de expressie van
veelvoorkomende ziekten. Tot dusverre wordt
dergelijk genoombreed onderzoek met name
in het kader van wetenschappelijk onderzoek ingezet, maar diagnostische toepassingen vinden
steeds breder plaats.1-3 Genoombreed onderzoek leidt tot een ongekende hoeveelheid genetische informatie over een individu, ongekend in
zowel betekenis als kwantiteit.4 Deze informatie
kan nuttig zijn voor diagnostiek, behandeling of
preventie, bijvoorbeeld bij diagnostiek van ziekten waarvan de genetische achtergrond nog niet
bekend is. Genoombreed onderzoek impliceert
echter ook dat er veel meer genetische informatie aan het licht komt dan waarnaar aanvankelijk
werd gezocht.5 Een groot deel van deze informatie zal gaan over kansen en risico’s, niet over
zekerheden. Er kunnen gezochte genetische va-
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rianten gevonden worden, maar ook ongevraagde bijproducten (‘bijvangst’). Voorts kunnen genetische varianten gevonden worden
waarvan de betekenis bekend is, maar ook varianten waarvan niet bekend is of, en zo ja voor
welke aandoening ze coderen.6 Welke informatie genoombreed onderzoek precies oplevert,
wat de betekenis hiervan is, of de informatie
mogelijk klinisch relevant is: dit alles kan van
tevoren niet worden voorspeld. Dit leidt tot
een scala van ethische vragen: Kunnen mensen
nog gericht en voldoende geı̈nformeerd worden
als er zoveel factoren in het spel zijn? En als het
genoom eenmaal in kaart is gebracht, welke genetische informatie moet dan worden teruggekoppeld, en hoe en door wie? Moet het persoonlijk genoom van mensen bewaard worden, en zo
ja, waar en door wie?
Ook in de kindergeneeskunde lijkt NGS onderdeel te gaan worden van routinematig genetische diagnostiek. Enerzijds kan NGS ouders
een jarenlange zoektocht naar het onverklaarde
fenotype van hun kind besparen en zo sneller tot
passende zorg voor het kind leiden. Anderzijds
levert NGS ook hier informatie op die niet oorspronkelijk werd gezocht, wat in de kindergeneeskunde nog gevoeliger ligt dan bij volwassenen, aangezien kinderen meestal geen stem
hebben in de beslissing om tot NGS over te
gaan, maar wel in de toekomst moeten leven
met de kennis die dit heeft opgeleverd.3
In dit artikel wordt een van de meest prangende
ethische vragen besproken: Welke informatie zou
moeten worden teruggekoppeld aan (ouders van)
kinderen en op welke wijze kan een terugkoppelbeleid van genetische bevindingen op een verantwoorde manier worden vormgegeven?
Een schets van het ethisch landschap
Waar het traditionele (mendeliaanse) genetisch
onderzoek zich richtte op de identificatie van
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zeldzame monogenetische mutaties met een
hoge predictieve waarde, richt genomics-onderzoek zich op de identificatie van kandidaat-genen en risicofactoren voor veelvoorkomende
complexe ziekten zoals kanker, diabetes en
hart- en vaatziekten. In de kindergeneeskunde
richt het NGS-onderzoek zich op ziekten als
mentale retardatie, groeistoornissen en congenitale hartafwijkingen. Zoals gezegd, zal dit niet
alleen klinisch relevante en bruikbare informatie genereren, maar ook ruis en lastig te interpreteren informatie.
Tot nu toe was internationaal het standpunt dat
kinderen alleen getest moeten worden op vroeg
in het leven optredende (‘early-onset’) ziektebeelden waarvoor een behandeling of preventieve maatregelen bestaan. Alle andere tests
worden pas verricht als het kind zelf in staat is
om de aard en de gevolgen van de resulterende
genetische informatie te begrijpen en zelf kan
beslissen over wel of niet testen.7 Twee belangrijke ethische concepten liggen ten grondslag
aan deze consensus. Aan de ene kant ‘het belang van het kind’. Dit concept is een centrale
notie in alle zorg voor kinderen.8 In de context
van genetisch testen spoort het de arts aan om te
testen op klinisch relevante en behandelbare
aandoeningen.
Aan de andere kant het principe van een ‘recht
op een open toekomst’ (‘right to an open future’).9 Dit principe werd in 1980 voor het eerst
beschreven door de politiek filosoof Joel Feinberg. Feinberg stelt dat kinderen een unieke
klasse van rechten bezitten, namelijk rechten
die ze nu nog niet kunnen uitoefenen, maar
wel wanneer ze volwassen zijn (‘rights-in-trust)
– tenminste de kinderen van wie het redelijkerwijs te verwachten is dat ze zich tot wilsbekwame volwassenen zullen ontwikkelen.
Ouders zouden zo weinig mogelijk beslissingen
moeten nemen die de toekomstige mogelijkheden van hun kinderen beperken, maar in plaats
daarvan ruimte laten voor het kind om, zodra
het volwassen is, persoonlijke levenskeuzes te
maken. Dit recht is dus een manier om de toekomstige autonomie van het kind te beschermen. In de genetica betekent het openhouden
van toekomstige keuzes dat er niet getest zou
moeten worden op later in het leven optredende
(‘adult-onset’) ziekten en dragerschap, totdat
het kind daar zelf over kan beslissen.
Dit ethische kader is relatief makkelijk te volgen
wanneer het mendeliaans genetisch onderzoek
betreft. Maar is het ook houdbaar in een tijdperk
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waarin het onderzoeksterrein het gehele genoom is?
Er komen steeds meer voorbeelden van NGSstudies die ouders de optie bieden om van hun
kind de aanleg voor ‘adult-onset’ ziekten en dragerschap te weten te komen.10-12
In reactie op deze studies hebben auteurs ook de
positie ingenomen dat ouders de vrijheid moeten hebben om te beslissen of ze deze informatie willen hebben.11 Het argument dat wordt gebruikt is enerzijds dat ouders altijd al de bevoegdheid krijgen om beslissingen te nemen
in het kader van de gezondheid van hun kind.
Anderzijds wordt gesteld dat een restrictieve benadering niet realistisch is in de nabije toekomst, wanneer het waarschijnlijk goedkoper
zal zijn om het hele genoom te bekijken in
plaats van om individuele genen te sequencen.12
Het overnemen van dit ‘oudergerichte’ standpunt zal leiden tot een totaal verschillende benadering van NGS dan het kindgerichte ‘recht op
een open toekomst’-standpunt.
Genetisch terugkoppelbeleid
Het is duidelijk dat de reikwijdte en betekenis
van genetische risico-informatie die gegenereerd wordt door NGS aanzienlijk zijn veranderd, maar het is niet meteen duidelijk waarom
het ‘recht op een open toekomst’-principe daarmee zou moeten worden afgeschaft. Een van de
belangrijkste ethische vragen is derhalve hoe in
het NGS-tijdperk een verantwoord terugkoppelbeleid eruit moet zien, rekening houdend met
de twee leidende principes: het belang van het
kind en zijn recht op een open toekomst.
Bij volwassenen is er al uitgebreid nagedacht
over terugkoppelen van genetische informatie.
Een van de onderzochte opties is om de resultaten van genoombreed onderzoek getrapt terug te
koppelen in een soort keuzemenu van pakketten.6,13 Het aanbieden van pakketten is een variant van ‘generic consent’, bedoeld om enerzijds
de autonomie van mensen zowel te respecteren
als te bevorderen, en anderzijds te voorkomen
dat ze geen beslissingen kunnen nemen omdat
ze kopje-onder gaan in de hoeveelheid van complexe informatie.6 Bredenoord e.a. beschrijven
een aantal pakketten: het standaardpakket bevat
levensreddende informatie en gegevens van direct klinisch nut die een significant gezondheidsprobleem omvatten.6,14 Het zal hier vaak
gaan om hoog-penetrante mutaties die coderen
voor levensbedreigende aandoeningen, waarvoor preventieve of therapeutische maatregelen
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beschikbaar zijn. De resultaten moeten analytisch en klinisch valide zijn, hetgeen betekent
dat de mutatie in kwestie ook daadwerkelijk geidentificeerd wordt en het genotype voldoende
voorspellend is voor het fenotype.15 Een voorbeeld is de APC-mutatie die codeert voor familiaire adenomateuze polyposis (FAP): 95% van de
mensen met mutaties in dit gen ontwikkelt
darmkanker, waaraan ze zullen overlijden indien
ze niet gescreend en behandeld worden.
Aanvullende pakketten bevatten informatie van
potentieel of bescheiden klinisch nut (bijvoorbeeld varianten die geassocieerd zijn met een
verhoogd ziekterisico, zoals het krijgen van
een beroerte, diabetes of kanker), informatie
die van reproductieve betekenis voor mensen
kan zijn (bijvoorbeeld dragerschap van dominante mutaties, zoals een borstkankergen als
BRCA1/2, of autosomaal recessieve mutaties,
zoals cystische fibrose) en informatie die van
persoonlijk of ‘recreationeel’ nut kan zijn (bijvoorbeeld afstamming).
Eenzelfde benadering van getrapt terugkoppelen zou ook in de pediatrische setting toegepast
kunnen worden.16,17 Zolang het kind niet zelf
kan meebeslissen over het verkrijgen van informatie zou alleen het standaardpakket aan
ouders teruggekoppeld moeten worden. Daarnaast zou ook de informatie die van reproductieve betekenis is, gemeld kunnen worden, indien dit van belang is voor gezinsplanning. Dit
speelt bijvoorbeeld niet wanneer het gezin al
compleet is. Tijdens de toestemmingsprocedure, moeten de standpunten van de adolescent
expliciet worden bevraagd en deze dienen ook
Tabel 1: Aanbevelingen voor het terugkoppelen van NGS-resultaten16,17
1

2

3

4

De kwestie van de mogelijke terugkoppeling (of niet) van
NGS-resultaten moet in de loop van het proces van
informed consent worden besproken.
Tijdens de toestemmingsprocedure moeten de standpunten
van de adolescent expliciet worden bevraagd en deze
dienen ook zodanig gewicht te krijgen, als past bij zijn of
haar leeftijd en ontwikkeling (assent).
NGS-resultaten die wetenschappelijk valide en klinisch
bruikbaar zijn en ziektebeelden aantonen die te voorkómen
zijn of te behandelen in de kindertijd, moeten worden
teruggekoppeld.
Mutaties die predisponeren voor een late-onset ziektebeeld
moeten niet worden teruggekoppeld, ook niet als deze per
ongeluk worden ontdekt. Hierdoor kan het kind op het
moment dat het volwassen is zelf beslissen over wel of niet
ontvangen van de resultaten.
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zodanig gewicht te krijgen, als past bij zijn of
haar leeftijd en ontwikkeling (‘assent’).18 De
aanvullende pakketten worden pas aangeboden
of inzichtelijk gemaakt als het kind daar zelf volledig over kan beslissen. In de praktijk lijkt het
het meest eenduidig om daarbij minimaal de
wettelijke leeftijdsgrens van 16 jaar aan te houden. Op dat moment mag het kind juridisch
zelfstandig beslissen over medische (be)handelingen. In tabel 1 worden aanbevelingen gedaan
voor een verantwoord terugkoppelbeleid. Deze
aanbevelingen zijn onder andere ontleend aan
het P3G International Paediatrics Platform.17
Natuurlijk zijn dit slechts schetsen van een mogelijk NGS-terugkoppelbeleid in de kindergeneeskunde. Er is dringend een verdere interdisciplinaire discussie nodig over dit thema. Vragen
die nog beantwoord moeten worden, zijn onder
andere: Wat te doen als men een genetische variant vindt die relevant is voor de gezondheid van
de ouders? En als we alleen direct relevante informatie vrijgeven, moeten we dan de overige gegevens opslaan (bijvoorbeeld in een biobank) zodat het kind later alsnog de mogelijkheid heeft
om de gegevens te verkrijgen? Of moeten we
aanbieden het kind als volwassene nogmaals te
testen? En hoe zou dit moeten worden georganiseerd, vooral ook als er in de toekomst mogelijk
op nieuwe varianten getest kan gaat worden? Is
er een morele verplichting om de gegevens te
herinterpreteren? Zouden biobanken deze gegevens voor wetenschappelijk onderzoek mogen
gebruiken? Er zijn ook empirische studies nodig
om het voorgestelde terugkoppelbeleid te evalueren en om de voorkeuren en ervaringen van
ouders en kinderen te onderzoeken.
Afsluitend: de rol van de kinderarts
Het moge duidelijk zijn dat de gezondheidszorg
zich zal moeten voorbereiden op de opkomst
van genoombreed onderzoek. In dit artikel is
met name stilgestaan bij de vraag welke genetische informatie moet worden teruggekoppeld
naar (ouders van) kinderen. Concluderend: hoewel de reikwijdte en betekenis van genetische
risico-informatie gegenereerd door NGS aanzienlijk zijn veranderd, zijn de leidende ethische
principes dat niet: ‘A difference in degree does
not always constitute a difference in kind.’16
Naarmate genoombreed onderzoek zijn opmars
in de kliniek zal maken, zal de kinderarts in toenemende mate geconfronteerd worden met vragen omtrent erfelijkheid. Nu is het de klinisch
geneticus die erfelijkheidsvragen met (ouders
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van) patiënten doorneemt, in de toekomst kan
en moet ook de kinderarts een rol gaan spelen
in het doornemen van het persoonlijk genoom
van zijn patiënten en het samen met de klinisch
geneticus counselen van ouders. Het is onredelijk om van een kinderarts het kennisniveau van
een klinisch geneticus te eisen – voor gespecialiseerde vragen kan doorverwezen blijven worden – maar voldoende kennis van de genetica
is een noodzaak. Omdat NGS gepaard zal gaan
met de interpretatie van grote hoeveelheden
complexe gegevens zal interdisciplinair overleg
een manier kunnen zijn om NGS op een verantwoorde wijze in de kliniek te introduceren.
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