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Van één gen…. 

 



…naar het hele genoom 

 



Nature Reviews Genetics 13, 818-824 (Nov 2012) 

 



Ethische uitdagingen 

 

 

 

   



Voordelen NGS 

• Snel uitgebreide genetische diagnostiek 

• Tijdswinst bij stellen of uitsluiten diagnose 

• Zorg op maat 

• Reproductieve beslissingen 



Bijvangst 

“We don’t want people 

coming into our clinic for 

intellectual disability and 

coming out with a cancer 

gene; this is not what they 

came for” (Reis, Nature,  

April 12, 2012)  

Callaway (2012) Nature  



 



ACMG ES/GS Statement 2013 

American College on Medical Genetics and Genomics Statement 
on Clinical Exome and Genome Sequencing (ACMG ES/GS, 2013): 

 

“Relinquish the current distinction between pediatric and adult 
genetic testing policy” 



AAP / ACMG Statement 2013 

American Academy of Pediatricians and the American College on 
Medical Genetics and Genomics ( AAP / ACMG, 2013): 

 

“Minors should only have a genetic test for early-onset disorders 
where treatment or preventive options exist” 



 



De ‘traditionele’ consensus tav genetisch testen van kinderen:  

o Wat was het beleid en de onderliggende ethische principes?  

o Zijn dit beleid en de ethische principes geschikt en houdbaar voor het 
NGS tijdperk? 

http://trialx.com/curetalk/wp-content/blogs.dir/7/files/2012/10/Infant_DNA_sequencing.png


‘Traditionele’ beleid tav genetisch testen kinderen 

Kinderen moeten alleen getest worden voor early onset 
disorders waar behandeling of preventie mogelijk is:  

 

‘unless there is anticipated benefit to the child, pediatricians 
should decline requests from parents or guardians to obtain 
predispositional genetic testing until the child has the capacity to 
make the choice’ (ASHG, 1995; AAP, 2001; AAP/ACMG, 2013)  



Onderliggende ethische principes 

 

(1) Belang van het kind: testen voor klinisch relevante en informatie die 
handelingsopties biedt 

(2) Recht op een open toekomst: niet testen voor adult onset ziekten en 
dragerschap zodat de toekomstige autonmierechten van het kind 
beschermd worden 

 

 

 

 
 

 

Bredenoord et al, Am J Bioethics, 2014; 14:21-3 

Bredenoord et al,  Tijdschr Kindergnk 2014 



Belang van het kind 

In lijn met de doelen van de kindergeneeskunde:  

“the discipline concerned with the well-being of infants, 
children, and adolescents, focusing on their health; their 
physical, mental, and psychological growth and development; 
and their opportunity to achieve full potential as adults” 
(Kliegman et al 2011) 



Recht op een open toekomst 

• Waarborgen van toekomstmogelijkheden is een bekend 

concept in pediatrische ethiek 

• Hoe zit dat met recht op een open toekomst?  



Amish: vrijheid van onderwijs? 



     Joel Feinberg         William Ruddick 

 



Joel Feinberg: Recht op een open toekomst 

• Uniek voor kinderen is een speciale 

categorie rechten: ‘rights in trust’ 

• Rechten die bewaard en bewaakt 

moeten worden tot het kind volwassen 

is. 

• Recht op een open toekomst is zo’n 

‘right in trust’ 

• Amish schenden dit recht door 

ontnemen onderwijs 

• Beleid gericht op kind: kind moet niet 

getest worden op (onbehandelbare) 

adult-onset ziekten en dragerschap 

omdat de dan volwassene hier zelf 

autonome beslissingen over moet 

nemen. 



William Ruddick: Life Prospect Principle 

• Life Prospect Principle: er zijn geen 

criteria om kind en ouders te 

onderscheiden 

• Geen individuele notie van belang 

van het kind: ze zijn vervlochten 

met belangen van ouders en 

andere familieleden 

• Ouders moeten de autoriteit 

hebben om beslissingen te nemen 

voor hun kinderen 

• Beleid gericht op familie 



Opkomst NGS: consensus onder druk? 

• Opkomst NGS zet consensus onder druk 

• Groeiende lijst commentators en praktijken waarin 
verschillende geluiden opgaan tav terugkoppeling genetische 
informatie die geen directe consequenties hebben voor de 
gezondheid van het kind, zoals later in het leven optredende 
ziekten en dragerschap 





Aanbevelingen American College of Medical  

Genetics and Genomics (ACMG, 2013) 



Terugkoppelen aan ouders? 

 

(1) Restrictief terugkoppelbeleid niet realistisch ‘in an era where it is less 
expensive to run the whole genome rather than to sequence 
particular genes’ (Wilfond and Ross, 2009). 

(2) Te belastend voor laboratoria: ‘felt that masking and tailoring the 
reporting of such information according to the patient could place an 
unrealistic burden upon laboratories facing increasing volumes of 
clinical sequencing’ (ACMG, 2013:12) 

(3) Ouderlijke discretie (Worthey et al, 2011; Strong et al, 2014) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Bredenoord et al, Am J Bioethics, in press 

 



Verschuiving focus beleid van kind naar familie? 

Opkomst NGS kan gepaard gaan met een verschuiving van een 
meer restrictief beleid gericht op het kind gebaseerd op 
Feinberg’s recht op een open toekomst naar een meer op de 
familie gericht beleid gebaseerd op Ruddick’s Life Prospect 
Principle. 

 

Is dit een wenselijke ontwikkeling? 



Nee…. 

1. Hoewel in NGS de genetische informatie niet doelbewust 
gegenereerd wordt, de potentiele (negatieve) impact van deze 
informatie blijft hetzelfde (kortom techniek verandert, de gevolgen 
niet) 

2. Geen empirisch bewijs voor schade, maar feit dat tot aan 80% 
dragers ziekte van Huntington geen genetische test doet en 30% van 
vrouwen uit hoog risico families voor erfelijke borst- en 
eierstokkanker zich niet laat testen geeft aan dat mensen 
verschillende voorkeuren hebben. 

3. Geen overtuigende redenen waarom het ‘recht op een open 
toekomst’ ineens aan kracht zou hebben ingeboet 

4. Huidige WES protocollen tonen aan dat een restrictief beleid in de 
praktijk prima mogelijk is. 

 

 

 







“Having no choice makes 
us unhappy,  
having some choice 
makes us happy,  
having too much choice 
makes us downright 
unhappy” 



Keuzemenu: “tiered consent” 



 

Bredenoord et al. Hum Mutat 2011; Lolkema et al. J Clin Oncol 2013 



 

Lolkema et al. J Clin Oncol 2013 



Op locatie…. 



WES beleid WKZ 

Uitkomsten van het onderzoek  

Er zijn verschillende uitkomsten van WES bij uw kind mogelijk:  

1. Er wordt een verandering in het DNA aangetoond, die zeker de oorzaak is 
van de aandoening van uw kind. Dit wordt met u besproken. Ook hoort u dan 
of deze DNA- afwijking bij andere / volgende kinderen in het gezin aanwezig 
kan zijn, en of voor hen een verhoogde kans geldt om ook de aandoening 
krijgen.  

2. Er wordt geen verandering aangetoond die de aandoening van uw kind 
verklaart.  

3. Er wordt een toevalsbevinding gedaan. Lees hierover meer onder 
‘toevalsbevindingen’.  

4. Er worden één of meer DNA-veranderingen aangetoond, waarvan de 
betekenis voor de gezondheid van uw kind niet duidelijk of onbekend is.  



Welke toevalsbevindingen kunnen met u worden besproken?  

 

A. De aanleg voor een ernstige aandoening waarvoor, op basis van 
de huidige kennis, medische behandeling of controles op de 
kinderleeftijd mogelijk zijn.  

B. De aanleg voor een ernstige aandoening die pas op de 
volwassen leeftijd verschijnselen geeft, en waarvoor pas dan 
medische behandeling of controles mogelijk zullen zijn.  

C. De aanleg voor een ernstige aandoening waarvoor geen 
medische behandeling of controles mogelijk zijn.  

D. Een aanleg die bij de persoon zelf geen ziekte veroorzaakt, maar 
wel ziekte kan veroorzaken bij toekomstige kinderen van de 
persoon (dragerschap van een erfelijke ziekte).  

 

WES beleid WKZ 



WES beleid WKZ 

Welke toevalsbevindingen kunnen met u worden besproken?  

 

A. De aanleg voor een ernstige aandoening waarvoor, op basis van 
de huidige kennis, medische behandeling of controles op de 
kinderleeftijd mogelijk zijn > altijd terugkoppeling 

B. De aanleg voor een ernstige aandoening die pas op de volwassen 
leeftijd verschijnselen geeft, en waarvoor pas dan medische 
behandeling of controles mogelijk zullen zijn > discussie 

C. De aanleg voor een ernstige aandoening waarvoor geen medische 
behandeling of controles mogelijk zijn > geen terugkoppeling 

D. Een aanleg die bij de persoon zelf geen ziekte veroorzaakt, maar 
wel ziekte kan veroorzaken bij toekomstige kinderen van de persoon 
(dragerschap van een erfelijke ziekte) > geen terugkoppeling 

 



Ons voorstel 

Knoppers et al, EJHG 2013 
Bredenoord & de Vries, Tijdschr Kindergnk 2014 
Bredenoord et al, Nature Rev Genet 2013 



Right to Open Future 

Hoewel de reikwijdte en betekenis van genetische risico-informatie 
gegenereerd door NGS is veranderd, zijn de leidende ethische principes 
dat niet: 

(1) Belang van het kind: testen voor klinisch relevante en informatie die 
handelingsopties biedt 

(2) Recht op een open toekomst: niet testen voor adult onset ziekten en 
dragerschap zodat de toekomstige autonmierechten van het kind 
beschermd worden 

Bredenoord et al, Nature Rev Genet 2013 



Gezondheidsraad, April 2015 

 



 



Rol van de kinderarts 

• Voldoende kennis genetica 

• Multidisciplinair overleg 

• “Meer technologie vereist meer praten” 



Dank voor uw aandacht! 
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