
           

 

 

 

Persbericht 
onder embargo tot donderdag 28 januari 

Subsidie voor Lindeboom Instituut en NPV voor onderzoek 

naar voorspellende geneeskunde 

Het Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut en de NPV krijgen een subsidie voor het project “Komt 

een test bij de dokter …”: Een morele verkenning naar de gevolgen van voorspellend medisch 

onderzoek voor de relatie tussen arts en patiënt.  

Het prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut voor ethiek van de zorg en de NPV (Nederlandse Patiënten 

Vereniging) hebben van Zorgonderzoek Nederland (ZonMw) een subsidie ontvangen om 

onderzoek te doen naar de ethische aspecten van door patiënten zelf geïnitieerd voorspellend 

medisch onderzoek.  

In toenemende mate komen patiënten bij hun (huis)arts met de resultaten van onderzoek dat zij 

hebben laten verrichten zonder daar tevoren met hun arts over te hebben gesproken. 

Voorbeelden van onderzoek zijn de Total Body Scan (in Duitsland verricht, binnenkort naar 

verwachting ook in Nederland) en het Duizend Dollar Genoom. Onder de titel “Komt een test bij 

de dokter …” wordt bekeken welke moreel relevante gevolgen zulke onderzoeken hebben voor 

bestaande arts-patiëntrelaties. Moet een arts de onderzoeksresultaten serieus nemen? Moet 

men iemand die ongerust is, doorverwijzen voor vervolgonderzoek? In hoeverre zal een arts 

iemand die door een test ongerust is geworden, willen geruststellen? En wat zijn de gevolgen van 

eventueel gevonden aandoeningen of risico’s voor de familierelaties van de patiënt? Voor het in 

kaart brengen van de morele aspecten van door patiënten geïnitieerd onderzoek zal behalve van 

literatuuronderzoek ook gebruik worden gemaakt van interviews en focusgroepen. Het 

Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) zal in dit onderzoek zijn betrokken.  

De resultaten komen beschikbaar in de vorm van een wetenschappelijk onderzoeksrapport, en 

van één of meer brochures die voor een breed publiek bestemd zijn. De wetenschappelijke 

leiding ligt in handen van prof. dr. Theo Boer, als Lindeboom hoogleraar Ethiek van de Zorg 

verbonden aan de Theologische Universiteit te Kampen. In zijn oratie ter gelegenheid van zijn 

benoeming in juni 2015 ging hij reeds in op het thema van de voorspellende geneeskunde. Deze 

oratie is te downloaden op: http://www.lindeboominstituut.nl/artikel-over-oratie-van-prof-dr-t-

a-boer-bij-inauguratie-in-kampen-op-8-juni-j-l/  

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
Voor meer informatie over dit bericht kunt u vanaf vrijdag 29 januari contact opnemen met drs. H. (Hillie) 

van de Streek, directeur Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut (033) 4328288 of 06 12672805. 

 

Over het Lindeboom Instituut 

Het Lindeboom Instituut is opgericht vanuit de overtuiging dat de christelijke traditie belangrijke 

motivatiebronnen bevat voor goede zorg en waardevolle ijkpunten voor ingrijpende medisch-ethische 

beslissingen. Dat betekent meezoeken naar het vinden van verantwoorde wegen. Maar ook waar nodig het 

stellen van lastige vragen. Om dit te realiseren heeft het Instituut o.a. de leerstoel Ethiek van de Zorg 
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ingesteld. Hoogleraar prof. dr. Theo Boer richt zich in dat kader op onderwerpen die een rol spelen in de 

christelijke ethiek, maar tevens van groot belang zijn voor de zorg als geheel.  

www.lindeboominstituut.nl  

Over de NPV 
De NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging) komt vanuit een christelijke overtuiging op voor de 
beschermwaardigheid van het leven. De NPV geeft haar missie ‘zorg voor het leven’ op drie manieren 
gestalte: door persoonlijk advies, door praktische thuishulp en door beleidsbeïnvloeding. De NPV heeft 
58.000 leden. 
www.npvzorg.nl   
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