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Abstract:  

Vraagstelling: Welke rol speelt de Nederlandse overheid bij de inbedding van genetische kennis in de 

preventieve zorg in de eerste lijn? 

 

Methode:Stakeholder meeting, interviews 

 

 Bevindingen 

 

Kennis uit de genetica wordt nog beperkt toegepast in preventie in de eerste lijn en de public health 

maar de verwachting is dat dit in de nabije toekomst wel meer zal gaan gebeuren. Initiatieven zijn nodig 

om de – potentiële – rol van genetica te verkennen.  

 

De overheid zoekt voor dit onderwerp een balans tussen de bescherming van de burger en het recht op 

zelfbeschikking. De beschermende rol uit zich in een restrictief (WBO) of afwachtend beleid ten aanzien 

van innovaties. Innovaties die de burger mogelijkheden tot zelfbeschikking en zelfbescherming kunnen 

geven krijgen minder aandacht. De overheid laat de inbedding van genetica in de eerste lijn over aan ‘het 

veld’ omdat ze ‘zelfregulering’ wil stimuleren. 

 

Zo wordt bijvoorbeeld door organisaties als de VSOP, de Consumentenbond en de Hartstichting gewerkt 

aan het voorzien in informatie waarmee de burger kan beslissen over nut en noodzaak van bepaalde 

genetische testen. De overheid neemt via organisaties als ZonMw en het RIVM ook deel aan enkele 

innovaties op dit terrein. 

Het bevorderen van zelfbeschikking en zelfbescherming kan bijvoorbeeld door veldoverstijgende 

initiatieven als het instellen van een keurmerk of het invoeren van een methode om de familieanamnese 

af te nemen. Dat is niet alleen mogelijk door afstemming tussen veldpartijen, het vraagt ook om een 

actievere rol van de overheid. Innovaties van vroege opsporing van kanker, bijvoorbeeld door het 

structureel afnemen van een familieanamnese stuiten nu op juridische bezwaren door de WBO.  

 

Conclusies 

 

Innovaties die zelfbeschikking en zelfbescherming van de burger mogelijk maken worden door de 

overheid niet geïnitieerd of gesteund. Een verantwoorde inbedding van genetica in de eerste lijn vraagt 

om een herdefiniëring van de rollen en verantwoordelijkheden. 


