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KNMG-avond over
Klinische Genetica en Ethiek
Screening op borstkanker en darmkanker
levert de deelnemende populatie
gemiddeld hooguit 16 dagen langer leven
op. Voor iemand die tijdig gedetecteerd
werd dankzij de screening en vervolgens
adequaat behandeld werd, kan het wel 30
jaar langer leven betekenen. Welke ethiek
en welke ethische principes aan de orde
zijn hangt onder meer af van het
perspectief. Hebben we het over de zorg
voor één of de zorg voor allen? Kijken we
naar een individuele casus of kijken we
naar (toekomstige) wet- en regelgeving?

In het moreel beraad binnen het Elisabeth
Tweestedenziekenhuis wordt ethisch
redeneren over een patiënt bevorderd
volgens de "principe ethiek". Het is een
aangepaste praktische overlegmethode
voor ethiek in de praktijk naar de
principes: respect voor autonomie, weldoen, niet schaden en rechtvaardigheid.
Bij het beschikbaar worden van nieuwe
mogelijkheden in de zorg zijn de eerste
vragen: "kan de (be)handeling moreel
gerechtvaardigd worden?" En: "Is de
(be)handeling wenselijk?" Wanneer op
beide vragen het antwoord "ja" luidt, dan
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is de vervolgvraag:
"Onder welke voorwaarden?".
De belangrijkste toetsingscriteria voor
screening van de bevolking zijn:
* het moet een belangrijk
gezondheidsprobleem zijn,
* doel is besluitvorming over een
vroegtijdig gedetecteerd
gezondheidsprobleem,
* waarvoor acceptabele behandelopties
beschikbaar zijn.
Het is logisch dat sprake moet zijn van
proportionaliteit: de mogelijke voordelen
moeten opwegen tegen mogelijke
nadelen. Probleem is dat - in geval van
innovatie - die balans vaak niet direct op
te maken is. Bij de eerste bevolkingsonderzoeken naar borstkanker werden
hoge dosis straling gebruikt. Het is zeer
wel mogelijk dat toen meer
levensbekorting heeft plaatsgevonden
door geïnduceerde kankers dan dat er
levensverlenging werd gerealiseerd door
vroegtijdige opsporing. Op dat moment
was er ook nog geen sprake van
personalized medicine.
Door ontwikkelingen in de klinische
genetica worden onderzoeksbevindingen
gedaan waarop nog veel
wetenschappelijke onderzoek nodig is.
Het is zogezegd "innovatie- en
ontwikkeling in-progress". Bij klinisch
genetisch onderzoek worden bevindingen

gedaan waar je niet om gevraagd hebt
(bijvangst) en er worden bevindingen
gedaan die betekenis hebben voor
familieleden. Wat mag je familieleden
zeggen en wat moet je familieleden laten
weten? Is sprake van een onbehandelbare
ataxie of gaat het om een familiaire
aandoening waarbij waakzaamheid en
behandeling het grote verschil maken? En
is er een recht om niet te weten? Dat is
niet evident voor alle bevindingen.
Nederland heeft 8 centra voor klinisch
genetisch onderzoek. Er is een toetsingscommissie die zich toelegt op vraagstukken nav bijzondere klinisch genetische
bevindingen. Geanonimiseerde data
worden gedeeld. Belangrijk is onderscheid
te maken tussen sequensen (de lettervolgorde bepalen) en de analyse hierop.

Van de vragen die gesteld worden mbt
genetische bepaalde aandoeningen wordt
60 procent opgelost. Bij het
ongeselecteerd bekijken van 1640 samples
bleek in 2,2 % van de gevallen (1 op de 38)
sprake van "bijvangst".

Wat betreft de Farmacogentica loopt
Nederland voorop samen met de VS.
Voor dit deelvakgebied wordt een
toekomst voorspeld met meer zinvolle
proactieve bepalingen ter voorkoming van
bijwerkingen, interacties en overdosering.
Een DNA-paspoort zal nog even op zich
laten wachten.
Op 8 november j.l is het NHG-standpunt
Farmacogenetica gepubliceerd
Opmerkelijk is het verschil in ethiek tussen
Nederland en de Verenigde Staten ten
aanzien van genetische screening.
Wanneer de dokter bezocht wordt voor
een kwaal - ongeacht wat - dan wordt in
de VS van de gelegenheid gebruik
gemaakt om tegelijk een genetische
screening te doen. Al enkele jaren loop er
een internationaal dispuut met de
American College of Medical Genetics
over de richtlijnen m.b.t. deze zogeheten
"opportunistisch genetische screening"
(OGS). Het gaat om toetsingsvragen als
1. Respect voor autonomie, 2.
Proportionaliteit, en 3. Rechtvaardigheid.
Gezien de verschillende culturen en de
verschillen in rechtssystemen is het
eigenlijk helemaal niet opmerkelijk.
Het zou juist bijzonder zijn wanneer
opvattingen hieromtrent wel eensluidend
zouden zijn.
Bronnen:
https://www.nhg.org/downloads/nhgstandpunt-farmacogenetica
http://www.pgx-net.nl/
https://www.nature.com/gim/articles?type=ac
mg-standards-and-guidelines

