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t h e o  wobbe s

Het genotype in de praktijk

Sinds het menselijk genoom is ontrafeld, dringt zich de ge-
dachte op dat er door een andere bril naar de mens moet 
worden gekeken. Net alsof door die ontrafeling een sy-
steem is blootgelegd dat toegang biedt tot kennis die ons 
uiteindelijk in staat stelt de mens op een heel basaal niveau 
te manipuleren, met het uiteindelijke verheven doel hem te 
vrijwaren van ziekten die door ongewenste variaties in dat 
genoom worden veroorzaakt. Het zal naar verwachting 
nog heel lang duren voordat dat doel zal zijn bereikt, zo het 
er ooit van zal komen. Maar de mens heeft zolang hij be-
staat verwachtingen om te ontkomen aan de contingentie 
van zijn bestaan en streeft ernaar zijn lot zelf in de hand te 
nemen, zo gauw hem die mogelijkheid wordt geboden.

Die ontwikkeling is in de negentiende eeuw al begon-
nen met het aanleggen van riolering, toen duidelijk werd 
dat veel infectueuze ziekten te wijten waren aan slechte 
hygiënische leefomstandigheden. Later werden besmet-
telijke bacteriële en ook virale ziekten uitgebannen door 
inentingsprogramma’s voor kinderen. De laatste decennia 
is men op een secundair preventieve wijze bezig bijvoor-
beeld borstkanker vroeg op te sporen om de sterfte aan 
deze ziekte te reduceren. Binnenkort zal ook een scree-
ningsprogramma voor kanker van de dikke darm en endel-
darm van start gaan. Ook wordt al jaren bij pasgeborenen 
een hielprik uitgevoerd om in het verkregen bloed aandoe-
ningen te ontdekken waarvan behandeling op jonge leef-
tijd ernstig lijden voorkomt.

Het screenen om vroegtijdig afwijkingen op het spoor 
te komen heeft echter ook negatieve kanten. De twintig-
wekenecho in de zwangerschap is zeker geen ‘pretecho’ 
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om alvast even kennis te maken met een nieuwe nazaat. 
De consequenties van niet gewenste bevindingen kunnen 
aanleiding zijn tot het nemen van moeilijke beslissingen. 
Terecht meent de filosoof Peter-Paul Verbeek dat nieuwe 
technologieën moraliteit in zich herbergen, in die zin dat 
zij ons dwingen alle consequenties te doordenken en dat 
er soms moeilijke beslissingen moeten worden genomen. 
Nieuwe technologieën zijn niet waardevrij en dwingen ons  
om keuzes te maken waarvan de gevolgen niet altijd zo mak- 
kelijk zijn te doorzien. De echografie van de foetus kan de 
relatie tussen de ouders en het kind veranderen,1 maar po-
tentieel niet minder ook de relatie van ouders met de om-
geving zoals Carla Sieburgh in haar bijdrage laat zien. Het-
zelfde mechanisme is van toepassing op kennis die wordt 
verkregen door humaan genetisch onderzoek. Denken dat 
problemen met nieuwe technologieën alleen maar worden 
opgelost is een illusie; er komen ook nieuwe problemen 
voor in de plaats, waarvan we ons soms niet eens bewust 
waren dat ze zouden kunnen bestaan. Er worden grenzen 
verlegd door deze nieuwe technologieën en ook ons den-
ken zal daarin mee moeten gaan als we optimaal voordeel 
willen hebben van de nieuwe mogelijkheden.

In deze bijdrage zal ik laten zien dat wij voor een gezond-
heidsprobleem vaak een technologische oplossing probe-
ren te vinden. We aanvaarden de omstandigheden die ons 
leven of de kwaliteit ervan negatief dreigen te beïnvloeden 
niet zo gemakkelijk meer. De ontwikkelingen van de bio-
medische wetenschappen zijn de laatste eeuw zo voor-
spoedig geweest dat er verwachtingen zijn ontstaan, ook 
voor erfelijke ziekten. Is tot nu toe de behandeling van veel 
genetisch bepaalde aandoeningen chirurgisch, wij streven 
er uiteindelijk naar ook op moleculair niveau de natuur 
naar onze hand te zetten.

Hoe moet die door het genoom bepaalde kans op het 
krijgen van een ziekte worden benaderd? Is het mogelijk 
het lot, het genetisch voorbestemd zijn, door uitwendige 
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factoren een andere wending te geven? We zijn immers 
niet alleen ons genoom. Omgevingsfactoren in interactie 
met een bepaald type gen bepalen uiteindelijk hoe groot 
de kans is een ziekte te krijgen. Erfelijkheid bepaalt vaak 
al het gedrag van mensen, bijvoorbeeld die met een erfe-
lijk verhoogde cholesterolspiegel in het serum. Zij passen 
vaak hun dieetgewoontes aan en nemen geneesmiddelen 
die de cholesterolspiegel verlagen.

v er a nderend mensbeeld

In de loop der eeuwen is de mens steeds anders tegen zich-
zelf gaan aankijken en zijn artsen ook anders naar de mens 
en zijn ziekten gaan kijken. Ook de recente ontwikkelin-
gen in de humane genetica leiden tot een ander mensbeeld 
en opvatting over ziekte. De ontdekkingen in de genetica 
suggereren dat we door het genoom voorgeprogrammeerd 
zijn om een bepaalde ziekte te krijgen of tenminste er in 
wisselende mate een kans op te hebben. Algemeen bekend 
zijn natuurlijk de hemofilie (bloederziekte) en de kleuren-
blindheid. Al veel langer is bekend dat nadelen ook voor-
delen kunnen hebben. Klassiek hiervoor is de waarneming 
dat mensen die heterozygoot zijn voor sikkelcelanemie, 
verminderd gevoelig zijn voor malaria.2

Het gaat hier om genetische bepaalde aandoeningen 
waarvan de kans eenduidig te berekenen is. Bij veel ziekten 
ligt dit ingewikkelder omdat er talloze genetisch factoren 
zijn die uiteindelijk in hun onderlinge relatie die kans be-
palen. Het lijkt er bovendien op dat we de kans zelf kunnen 
beïnvloeden, omdat die mede wordt bepaald door uitwen-
dige omstandigheden. Omgevingsfactoren bepalen dan 
of een gen zijn fenotypische eigenschappen tot expressie 
brengt. Zo zal bij iemand met een genetische aanleg voor 
chronische luchtwegaandoeningen roken een sterker ne-
gatief effect hebben dan bij anderen.

Als de relatie met de omgeving zo duidelijk is, betekent 
dat ook dat ziek-worden en ziek-zijn in het genoomtijd-
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perk een andere dimensie heeft gekregen. Want het leven 
wordt er zeker niet gemakkelijker op als men zijn aanleg 
voor een aantal ziekten kent. Het is immers, op uitzonde-
ringen na, niet zeker of men die ziekte ook echt zal krijgen. 
En wat bepaalt dan of de ziekte daadwerkelijk ontstaat? 
Is het mogelijk om het ‘lot’ een andere wending te geven 
en waarmee dan? De bekende Canadees-Amerikaanse 
internist William Osler (1849-1919) zei het al in de negen-
tiende eeuw: Medicine is a science of uncertainty and an art 
of probability. Er is in feite nog niets veranderd, ondanks 
dat we de onzekerheid en waarschijnlijkheid beter kunnen 
verklaren.

Variaties in het genoom bepalen voor een reeks van 
aandoeningen het ziek-worden. Nu de mens inzicht begint  
te krijgen in een systeem dat een deel van die contingen- 
tie voor het krijgen van een ziekte verklaart, lijkt er voor 
hem dus morgenrood te gloren, ondanks de bewustwor-
ding dat kennis van het genoom ook negatief kan uitpak-
ken. Onwetendheid over het ‘voorbestemd’ zijn, is voor 
veel mensen daarom soms ook een te verkiezen omstan-
digheid. 

fenot y pe

Klompvoeten, flaporen en fenylketonurie zijn voorbeelden 
van congenitale afwijkingen, die men dus met de geboorte 
meekrijgt en die bepaald worden door het erfelijke materi-
aal. Soms gaat het om een van de ouders geërfd gen, soms 
om een spontane mutatie. Wat we ervan zien of merken 
wordt het fenotype genoemd: het product van het genoom. 
Tot nu toe heeft de kennis over het genetisch bepaalde lot 
in feite alleen maar geleid tot veranderingen en aanpassin-
gen van zichtbare afwijkingen, die vooral door de snijden-
de specialist worden uitgevoerd. Het doel is steeds geweest 
het fenotype te corrigeren, variërend van klompvoeten tot 
flaporen. Soms gaat het om niet-chirurgisch ingrijpen zo-
als het nemen van dieetmaatregelen bij de stofwisselings-
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ziekte fenylketonurie of bij verhoogde serumcholesterol-
spiegels.

We zullen er iets verder op ingaan, vooral om te laten 
zien dat mensen hun ‘lot’ zomaar niet accepteren en er een 
technologische oplossing voor hebben gezocht.

congenitale af wijkingen

Er zijn veel op genetische mutaties berustende afwijkin-
gen die bijvoorbeeld om chirurgische behandeling vragen. 
Sommige komen vroeg in het leven al aan het licht, andere 
openbaren zich gaandeweg. Sommige komen familiair 
voor, zodat de aanstaande ouders er al rekening mee heb-
ben gehouden, andere ontstaan door een de novo mutatie 
en openbaren zich onverwacht met een voor de aandoe-
ning typische symptomen. In de eerste bijdrage zijn daar-
van voorbeelden gegeven. Sommige veranderingen in het 
fenotype zijn niet met het leven verenigbaar, andere wor-
den zo mogelijk gecorrigeerd of behandeld. De chirurgi-
sche behandeling van deze genetisch bepaalde afwijkingen 
is een voorbeeld van het zich niet neerleggen bij gebreken 
die iemand kunnen overkomen. En dat geldt heden ten 
dage overigens ook voor variaties op de norm die door 
sommige mensen als afwijking worden beschouwd, zoals 
grote of kleine borsten waarvoor men chirurgische cor-
rectie wil. Het zijn vaak kenmerken die familiair zijn be-
paald, die een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld 
dat wordt gespiegeld aan een ideaalbeeld.

Zo gauw de chirurgie in de loop van de tweede helft 
van de negentiende eeuw enigszins zonder pijn en infec-
ties mogelijk was geworden, hebben mensen zich onder 
behandeling gesteld voor dit soort afwijkingen en heeft de 
chirurgie zich op het gebied van congenitale aandoenin-
gen ontwikkeld, tegenwoordig af en toe doorgeschoten in 
de richting van de commerciële kosmetische chirurgie. De 
snijdend specialist houdt zich dus al een eeuw lang bezig 
met de behandeling van congenitale anomalieën, niet eens 
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zozeer omdat zij levensbedreigend zijn, maar vaak van-
wege de verminderde kwaliteit van leven die zij met zich 
meebrengen. Als we zien hoe mooi het resultaat kan zijn 
van chirurgie van een hazenlip of open verhemelte, of van 
klompvoetjes, dan zien wij dat de chirurgie in haar ont-
wikkeling niet heeft stilgestaan. We denken ook aan cor-
recties bij mensen met achondroplasie (dwerggroei, lil-
liputter), een aandoening die onder andere gepaard gaat 
met misvormingen van gewrichten en wervelkolom die 
door de orthopedisch chirurg worden behandeld.3

Er zijn veel meer afwijkingen aan het steun- en bewe-
gingsapparaat te noemen die veroorzaakt worden door va-
riaties van het genoom. Soms betreft het multifactoriële 
overerving zoals bij klompvoetjes, maar ook autosomale 
dominante overdracht komt voor, zoals de hereditaire 
multipele osteochondromatose die op latere leeftijd kan 
leiden tot de ontwikkeling van chondrosarcomen (kwaad-
aardige kraakbeengezwellen).

Zijn er onverwachte aandoeningen die zich op heel 
jonge leeftijd al openbaren, ook op oudere leeftijd zijn 
ze niet zelden een verrassing. Voorbeelden hiervan zijn 
kwaadaardige tumoren die ‘zo maar’ bij iemand ontstaan 
en berusten op een mutatie. Of de gevolgen van een bloed-
vatverwijding bij het syndroom van Marfan, een bind-
weefselziekte die sporadisch en niet zelden onvermoed 
voorkomt.4 Deze ‘patiënten’ realiseren zich dus soms niet 
dat zij rondlopen een potentieel ernstige aandoening die 
zich al aan het ontwikkelen is. De incidentie van veel van 
deze aandoeningen is zo klein dat screening van kinderen 
wegens de kosten voorlopig niet aan de orde is. Maar wel-
licht in de toekomst wel, wanneer het aflezen van het per-
soonlijk genoom veel goedkoper wordt.

Maar dan rijst vraag of men wel wil weten wat hem of 
haar boven het hoofd zou kunnen hangen als het genoom 
bekend is. Want wat levert het op indien men weet een 
ziekte te krijgen die slecht of niet behandelbaar is? Soms 
kunnen regelmatige controles zinvol zijn om eventuele 
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manifestatie van de ziekte tijdig te ontdekken en met be-
handeling erger te voorkomen. Dat is bijvoorbeeld het 
geval bij mensen met het syndroom van Marfan. Zij wor-
den gecontroleerd voor de mogelijk ernstige gevolgen van 
bloedvatverwijdingen waarvoor een chirurgische behan-
deling bestaat. Maar er zijn ook erfelijke aandoeningen 
die tot nu toe altijd onbehandelbaar zijn. Het klassieke 
voorbeeld is dat van de ziekte van Huntington die leidt tot 
cerebrale aftakeling in al haar aspecten. Ook de ziekte van 
Duchenne die op vroege leeftijd de spieren progressief 
aantast, hoort daarbij.

De voorlopig uiterste consequentie is het onderzoeken 
van een embryo op ernstige genetische afwijkingen waar-
van bekend is dat deze in een familie voorkomen. In de 
praktijk leidt dat ertoe dat toekomstige ouders hun door  
ivf verkregen embryo’s laten onderzoeken op de onge- 
wenste mutatie zodat zij van een embryo met die mutatie 
kunnen afzien. Deze zogenaamde pre-implantatie gene-
tische diagnostiek staat ter discussie omdat het volgens 
sommige critici gelijk staat aan abortus. Het afwijkende 
embryo zal immers nooit de gelegenheid krijgen zich te 
ontwikkelen, terwijl bij bijvoorbeeld een mutatie in het 
borstkankergen helemaal niet zeker is of de ziekte zich 
inderdaad zal voordoen. In feite is dit een zeer ver door-
gevoerd voorbeeld van de uitdrukking: voorkomen is be-
ter dan genezen. Voor- en tegenstanders van deze nieuwe 
technologieën zullen nooit te verzoenen zijn omdat de 
argumenten bepaald worden door een zeer verschillend 
mens- en wereldbeeld. De geschiedenis heeft echter ge-
leerd dat verworven technieken altijd wel ergens zullen 
worden toegepast

Het is duidelijk dat voorkómen van ziekten door gene-
tische manipulatie op dit moment niet uitvoerbaar is. Men 
kan voorkomen dat een embryo met een mutatie zich ver-
der ontwikkelt, men kan bij een vroeg vastgestelde conge-
nitale aandoening een foetus aborteren, maar men kan als 
het kind eenmaal geboren is alleen wat doen aan het fe-
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notype. Een gunstig voorbeeld hiervan is de al genoemde 
fenylketonurie. Hiervoor doet men bij pasgeborenen de 
zogenaamde hielprik om de afwijking vast te stellen, zo-
dat met een speciaal dieet de ziekte in haar manifestatie 
kan worden voorkomen. Maar tegen de meeste op deze 
wijze ontdekte ziekten is geen enkel kruid gewassen. Op-
timistische geluiden hoort men tegenwoordig bij cystische 
fibrose (taaislijmziekte), een ziekte die sinds 2011 ook in 
het hielprikprogramma is opgenomen. We zien dat bij kin-
deren met deze aandoening, die tot enkele decennia gele-
den een beperkte levensverwachting hadden, door allerlei 
ondersteunende maatregelen de levensverwachting flink is 
te verlengen en zeker de kwaliteit van leven.5

Met andere woorden: we blijven voorlopig aangewezen 
op de aanpak van het fenotype. Vooral de snijdend speci-
alist doet zijn best de door een genetische afwijking ge-
handicapte persoon zodanig te veranderen dat hij of zij in 
staat is zoveel mogelijk het leven te leiden zoals het op dit 
moment door de meeste mensen graag wordt geleefd. Het 
is bij deze formulering ook duidelijk dat het nagestreefde 
eindresultaat niet onveranderlijk is, maar dat dit afhanke-
lijk is van de tijd en plaats waarin men leeft.

prof y l actische chirurgie

Een stap verder dan het corrigeren van lichamelijke afwij-
kingen of het in goede banen leiden van moleculaire afwij-
kingen, is het trachten een ziekte te voorkomen door pre-
ventief organen te verwijderen die mogelijk voorbestemd 
zijn ziek te worden, de zogenaamde profylactische chirur-
gie. De bekendste voorbeelden hiervan zijn de operaties 
bij vrouwen met de erfelijke aanleg voor borst- en eierstok-
kanker bij wie uit voorzorg borsten en eierstokken worden 
weggehaald. Maar ook het verwijderen van delen van de 
dikke darm bij erfelijke vormen van dikkedarmkanker be-
hoort tot de profylactische chirurgie,6 evenals de operaties 
bij patiënten met het men-1 en men-2 syndroom, waarbij 
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respectievelijk de bijschildklieren en de schildklier wor-
den verwijderd.7 Het mooiste zou natuurlijk zijn als met 
een ‘medicijn’ de ontwikkeling tot deze maligniteiten zou 
worden voorkomen; dat dus ergens in de weg van het ge-
muteerde genoom tot de ziekte een onderbreking wordt 
geplaatst die ertoe leidt dat de ziekte niet kan ontstaan. Dat 
is echter toekomstmuziek, hoewel er wel middelen zijn die 
voor dit doel worden ingezet.8

Het corrigeren van het eindorgaan of het verwijderen 
ervan is dus op dit moment de chirurgische behandeling 
van erfelijke of familiair optredende aandoeningen. Het 
verwijderen van het ‘eindorgaan’, de borsten of de dikke 
darm of endocriene organen waarin de genetisch bepaalde 
afwijking zich zou kunnen ontwikkelen, is op de keper be-
schouwd een overtrokken reactie, vooral ook omdat een 
deel van de personen met een mutatie de afwijking hele-
maal niet krijgt. De kans op borstkanker bij een mutatie in 
één van de twee borstkankergenen is bijvoorbeeld maxi-
maal 80%. Op dit moment zijn er helaas geen mogelijkhe-
den om zeker te weten of een bepaalde persoon de ziekte 
daadwerkelijk zal krijgen en moet men de kans accepteren 
dat de operatie voor niets is geweest.

En ook al is de operatie heel effectief, zij geeft wel ver-
minking en psychologisch leed bij degenen die de ingreep 
moeten ondergaan. Natuurlijk krijgen vrouwen na verwij-
dering van de borst een reconstructie aangeboden, maar 
het zal nooit meer zo zijn als het was. Dat is de prijs die 
betaald wordt voor de erfelijke belasting, die door sommi-
gen graag wordt voldaan, door anderen slechts met grote 
moeite of soms zelfs helemaal niet. Een niet zelden geko-
zen alternatief is te trachten met een jaarlijkse mri-scan 
van de borsten vroegtijdig een tumor vast te stellen en te 
behandelen zodra deze zich openbaart. Onzekerheid over 
de toekomst, misschien frequente mammabiopsieën, het 
vastzitten aan het medische circuit of toch te laat de tumor 
ontdekken, zijn de negatieve kanten aan het afzien van een 
radicale preventieve behandeling.
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Het is duidelijk dat de radicale oplossing die bestaat 
voor patiënten met een mutatie in de borstkankergenen, 
nieuwe problemen met zich meebrengt. Zoals al eerder 
gezegd, leidt een oplossing van het ene probleem vaak tot 
een ander probleem dat niet zelden helemaal niet was ver-
wacht. We zullen daar in de volgende paragraaf verder op 
ingaan als we het hebben over het genoom van een tumor 
als een variatie van het ‘eigen’ genoom.

variatie va n genot y pe va n ziekten

In geval van een kwaadaardig gezwel reageert de ene tu-
mor veel beter op een behandeling dan de andere. Ook het 
genoom van de tumorcel heeft zijn variaties. Niet alleen 
verschilt het genoom van individu tot individu, ook in de 
tumor zelf komen nog vele variaties voor. We weten dat 
postmenopauzale vrouwen vaak borstkanker hebben die 
gevoelig is voor hormonale middelen, terwijl de tumoren 
bij jonge vrouwen daar veel minder of niet op reageren. 
Deze tumoreigenschappen zijn duidelijk genetisch be-
paald en kunnen onder het microscoop herkend worden 
met bepaalde weefselkleuringen. In de bijdrage van Schou-
wenberg in deze bundel wordt ook op deze eigenschap in-
gegaan en op de relatie met het tumorgenoom. Hetzelfde 
geldt in principe ook voor de genetisch bepaalde her2/
neu-receptor die in sommige borsttumoren kan worden 
aangetoond en die effectieve behandeling mogelijk maakt 
met het medicijn trastuzumab (Herceptin). Er zijn tegen-
woordig zelfs genoomanalyses van mammatumoren op de 
markt die iets kunnen zeggen over de prognose van de pa-
tiënt als draagster van deze tumor die invloed zou kunnen 
hebben op de keuze van behandeling met cytostatica.9 Dit 
soort technologie is nog lang niet volmaakt, maar de eerste 
stappen zijn gezet om het genoom van de tumor mede be-
palend te laten zijn voor de behandeling. Koos men vroeger 
voor een bepaalde behandeling op grond van ervaring, nu 
zet men wetenschappelijk gefundeerde tumorkarakteris-
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tieken in om een behandeling te kiezen. Maar men moet 
niet denken dat de problemen daarmee zijn opgelost. Een 
tumor ‘zit niet stil’ in zijn ontwikkeling. Analoog aan de 
ontwikkeling van resistentie van bacteriën voor antibiotica 
heeft ook de tumor de eigenschap door mutatie en selectie 
te ‘ontsnappen’ aan de behandeling.

Het genoom speelt dus hoe langer hoe meer mee in de 
behandeling van een patiënt met kanker. En in feite is de 
behandeling van patiënten met borstkanker al een voor-
beeld van de zogenaamde personalised medicine. Indivi-
dualisering van de behandeling is toenemend de methode 
om betere resultaten te krijgen, in de zin van een gerich-
tere behandeling, maar ook om patiënten een onnodig be-
lastende behandeling te sparen. Ook bij andere ziekten is 
deze ontwikkeling gaande. Zo is onlangs gebleken dat bij 
patiënten met de ziekte van Crohn, een ontstekingsziekte 
van de darm, een variatie in het genoom van de patiënt de 
frequentie van het aantal operaties bepaalt dat voor de be-
handeling nodig is.10 Het gevolg is dat zowel de groep die 
de mutatie niet heeft als de groep die haar wel heeft, met 
andere ogen zal worden bekeken. Het ziektebeeld en daar-
mee het patiëntbeeld zal erdoor veranderen. Er is kennelijk 
ook geen standaardpatiënt meer voor de ziekte van Crohn, 
net zomin als er een standaard borstkankerpatiënt is, wat 
al veel langer bekend was. En dat heeft consequenties voor 
de behandeling.

En dan komt natuurlijk de vraag wat de financiële con-
sequenties moeten zijn van verschillen in genoom. Moet 
iemand met een sterk belast genoom meer betalen voor 
zijn genetische variatie? Gelukkig zijn dit soort discussies 
in ons land niet of nog niet aan de orde als het gaat om 
ziektekostenverzekeringen. Maar personen die een hoge 
levensverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering 
willen afsluiten en een mutatie hebben in een borstkanker-
gen, zullen een hogere premie moeten betalen.11

Regelmatig laait de discussie op over de zogenaamde 
dure medicijnen. Er worden de laatste jaren namelijk hoe 
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langer hoe meer heel dure geneesmiddelen op de markt 
gebracht die slechts bij een kleine groep patiënten effec-
tief zijn. Niet zelden zijn deze middelen vooral profijtelijk 
voor een groep met een bepaalde genetische variant van 
bijvoorbeeld een tumor. De afgelopen decennia zijn er bin-
nen de oncologie discussies geweest over dure middelen 
als taxanen en trastuzumab bij borstkankerpatiënten.12 En 
dan worden er wel degelijk financiële afwegingen gemaakt. 
Wat mag het percentage ‘gevoelige’ patiënten zijn om een 
duur middel te mogen voorschrijven en wat moet de over-
levingswinst zijn om behandeling ermee te rechtvaardi-
gen? Hoeveel zijn een paar maanden levensverlenging 
waard? Het is duidelijk dat steeds zorgvuldige afwegingen 
moeten worden gemaakt, ervan uitgaande dat iedereen 
de behandeling mag krijgen die hem toekomt. Wanneer 
gevoeligheid voor een geneesmiddel hoe langer hoe meer 
blijkt te berusten op tumorgenetische karakteristieken, 
dan kunnen in elk geval op rationele gronden beslissingen 
worden genomen.

conclusie

Het zal duidelijk zijn dat het genoom van de patiënt of dat 
van zijn tumor een belangrijkere rol zal gaan spelen in de 
besluitvorming of een middel moet worden toegediend en 
of een operatie moet worden uitgevoerd. Een rationele be-
slissing op basis van een analyse van het genoom kan leiden 
tot een meer selectieve en dus doelmatiger behandeling. Te-
gelijkertijd zien we dat deze technologische ontwikkeling 
gepaard gaat met problemen van morele of ethische aard. 
De arts-patiëntrelatie die van oudsher gebaseerd is op die 
van twee personen wordt meer en meer bepaald door inge-
wikkelde krachten binnen het veld waarin de hedendaagse 
mens zijn heil zoekt. De wetenschap, de industrie, de poli-
tiek en de ziektekostenverzekeraar vormen een samenstel 
van krachten die de (potentiële) patiënt beïnvloeden of hij 
het nu wil of niet. De zekerheid van het hebben van een mu-
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tatie en de onzekerheid of deze een ziekte zal veroorzaken, 
vraagt een arts-patiëntrelatie die afwijkt van de klassieke, 
waarin alleen het fenotype het uitgangspunt is. De opmer-
king van William Osler – Medicine is a science of uncertainty 
and an art of probability – is misschien heden ten dage en 
in de toekomst nog wel meer geldig dan vroeger. Zich be-
wust zijn van aangetoonde variaties in zijn genoom maakt 
de mens immers nog meer tot een uniek individu, vooral 
wegens de onzekerheden en de waarschijnlijkheden die  
ermee gepaard gaan. Vroeger kon de medicus door zijn 
autoriteit zeggen hoe er gehandeld moet worden, nu de  
patiënt mogelijk steeds vaker ‘unpatient’ zal zijn, zal hij 
voorzichtig moeten optreden omdat er vaak geen zekerhe-
den zijn.13 
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