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Populaire DNA-test zet 
verzekerde op voorsprong 
Steeds meer mensen doen een DNA-test om te weten 
of ze een verhoogde kans hebben op ernstige ziektes. 
Met die kennis hebben ze een voorsprong op 
verzekeraars, bijvoorbeeld bij het afsluiten van een 
levensverzekering.  

 
Wie wil weten dat hij een verhoogde kans heeft op kanker of alzheimer? De Belgische bio-
ingenieur Leander Van Neste is zo iemand. Hij liet enkele jaren geleden een deel van zijn 
DNA onderzoeken door de grootste commerciële DNA-tester ter wereld, het Amerikaanse 
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23andMe. Voor zijn vrouw, dochter en ouders bestelde hij meteen ook deze DNA-thuistests. 
‘Puur uit professionele interesse.’ 
Omdat hij zelf aan een urinetest voor prostaatkanker werkte, was Van Neste nieuwsgierig 
naar verschillende thuistests. Ook hij wilde wel eens weten wat zijn genen over hem te zeggen 
hebben. Dus spuugde hij een buisje vol en stuurde dat op naar de VS, waar het werd 
geanalyseerd. Na een week of zes kreeg hij de uitslag per mail: ‘Het waren geen 
verontrustende resultaten.’ 

Populaire DNA-tests 
Van Neste behoort tot een steeds grotere groep mensen die weten hoe een stukje van hun 
DNA eruitziet. De laatste jaren hebben commerciële genetische tests een enorme vlucht 
genomen. Eind 2018 hadden al meer dan twaalf miljoen mensen wereldwijd een commerciële 
DNA-test gedaan. Aan het begin van dat jaar waren het er nog maar vier miljoen, blijkt uit 
recent onderzoek van herverzekeraar Swiss Re. De grootste groei vindt plaats in de VS. 
De tests vertellen steeds meer. Bij marktleider 23andMe, die het speeksel van ruim vijf 
miljoen mensen heeft onderzocht, kan een consument voor nog geen €200 te weten komen of 
hij of zij een hogere kans heeft op alzheimer, parkinson, erfelijk hoog cholesterol, een 
erfelijke longziekte en een erfelijke vorm van borst- en eierstokkanker. 

Wie sluit geen levensverzekering af 
als hij hoort dat hij waarschijnlijk vroeg zal komen te 
overlijden 
Daar komt bij dat de tests steeds goedkoper worden en een groter deel van het DNA bekijken. 
Twee jonge bedrijven uit Silicon Valley, Color en Helix, zeggen betrouwbaarder te zijn dan 
23andMe omdat ze naar een groter stuk DNA kijken. Er zijn zelfs tests die het hele DNA voor 
zo’n $1000 blootleggen. 

Kennisvoorsprong  
Los van de ethische en privacy-bezwaren die DNA-tests met zich meebrengen, hebben ze een 
potentieel neveneffect: hun enorme populariteit kan verzekeraars in problemen brengen. 
Want de DNA-tests geven consumenten een voordeel. Zodra ze de uitslag binnenkrijgen, 
weten ze meer over hun gezondheid dan verzekeraars. Die kennisvoorsprong kunnen ze 
inzetten bij het afsluiten van een levensverzekering of aanvullende zorgverzekering: over 
DNA-tests hoeft de polisverstrekker in de meeste gevallen niet te worden geïnformeerd. 
De genetische test wordt meestal afgenomen op een moment dat iemand nog geen symptomen 
heeft. Toch kunnen ze grote impact hebben op beslissingen van de tester. Van de mensen die 
een DNA-thuistest hebben gedaan, geeft 42% aan dat ze hun manier van leven hebben 
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aangepast, blijkt uit het Swiss Re-onderzoek. Ze sporten meer, slikken vitamines en 
supplementen of hun dieet verandert. 

Angelina Jolie 
De resultaten van zo’n test kunnen ook aanzetten tot vergaande medische keuzes. Het 
bekendste voorbeeld daarvan is die van Angelina Jolie. De Amerikaanse actrice deed een 
erfelijkheidstest nadat haar moeder aan borstkanker was overleden. Uit die test bleek dat ze 
een afwijking heeft in het BRCA1-gen. Dat maakt de kans dat de actrice borst- of 
eierstokkanker zou krijgen vele malen groter dan gemiddeld. 
Jolie liet haar borsten preventief verwijderen. ‘Het moment dat ik wist dat dit mijn realiteit 
was, besloot ik proactief te handelen en de risico’s zo klein mogelijk te maken’, legde ze haar 
beslissing uit in een ingezonden artikel in The New York Times in 2013. ‘Ik kan mijn 
kinderen nu vertellen dat ze niet bang hoeven te zijn dat ze me door borstkanker verliezen.’ 

23andMe stelt genendatabase open 

$300 mln betaalt farmagigant GlaxoSmithKline (GSK) aan DNA-thuistestbedrijf 
23andMe. Voor dat bedrag mag het Britse bedrijf vier jaar lang snuffelen in de 
genendatabase ten behoeve van het testen van een experimenteel medicijn 
tegen een erfelijke variant van parkinson, zo werd vorige zomer bekend. 

Het is de derde samenwerking van 23andMe met een farmaceutisch bedrijf. 
Eerder kregen Pfizer en Lundbeck toegang tot de database, die inmiddels 
stukjes DNA van miljoenen mensen bevat.  

Mensen die ervoor kiezen om hun DNA-uitslag geanonimiseerd te delen met 
23andMe – zo’n 80% van de klanten – krijgen een enquête met vragen over 
hun gezondheid en gewoontes. Die antwoorden worden samen met de DNA-
gegevens geanalyseerd om te zien of er verbanden bestaan tussen genen, 
gedrag en je gezondheidstoestand. 

Als er bepaalde genen opvallen in die analyses, kunnen die worden aangepakt 
met medicijnen. Of de medicijnen werken, moet vervolgens klinisch worden 
getest. ‘We zijn een kleine biotech, maar ons doel is om in plaats van 
medicijnen op basis van dierentests, medicijnen te ontdekken die op 
menselijke data zijn gebaseerd’, zei Emily Drabant-Conley van 23andMe in 
2017 tegen Business Insider. 
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Levensverzekering 
Het blijft niet bij medische of preventieve keuzes. Uitslagen van DNA-tests hebben ook 
impact op financiële beslissingen. Logisch, want wie sluit geen levensverzekering af als hij 
hoort dat hij waarschijnlijk vroeg zal komen te overlijden? Het zijn vooral de meer 
geavanceerde tests die tot zulke beslissingen aanzetten. Zij geven een completer inzicht in 
hoeveel risico een consument loopt om ernstig ziek te worden dan een test van 23andMe. 
Uit het onderzoek van Swiss Re blijkt dat mensen die te horen krijgen dat ze een grote kans 
hebben op een ernstige ziekte, vier keer vaker een levensverzekering afsluiten dan mensen 
zonder die kennis. Mensen die weten dat ze erfelijk belast zijn met alzheimer, nemen zes keer 
vaker een Amerikaanse verzekering voor langdurige zorg, blijkt uit onderzoek van geneticus 
Robert C. Green van Harvard uit 2017. 
Daar komt bij dat consumenten die hun DNA laten testen, vaak man zijn, hoogopgeleid en 
tussen twintig en veertig jaar oud. Juist die groep sluit het vaakst een levensverzekering af, 
aldus de onderzoekers van de Zwitserse herverzekeraar. 

Toegang tot zelfde informatie  
Patt Reilly liet ook haar DNA testen. De bijna 80-jarige Amerikaanse deed dat omdat haar 
moeder alzheimer had. Reilly was ook erfelijk belast, zo bleek uit de test van 23andMe. Twee 
jaar terug haalde Reilly het nieuws toen bekend werd dat ze een verzekering voor langdurige 
zorg had afgesloten. Haar verzekeraar had op drie verschillende manieren haar geheugen 
getest om te voorkomen dat ze een te lage premie zouden vragen voor iemand met dementie. 
Ze kreeg de polis toch omdat ze niets over de DNA-test hoefde te vertellen. 
(Levens)verzekeraars vrezen dit calculerende gedrag. Zij moeten op dezelfde golflengte zitten 
als de aanvragers van een verzekering, vindt belangenclub American Council of Life Insurers. 
Oftewel: ze moeten toegang hebben tot dezelfde medische informatie. Anders kan het 
calculerende gedrag van klanten leiden tot hogere premies en in het ergste geval tot het 
stopzetten van levensverzekeringen of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. 
Daarom klinken uit de sector voorzichtig geluiden dat als de klant kennis heeft van zijn 
medische toestand, de verzekeraar die kennis ook zou moeten hebben. Tot nu toe blijft het 
vooral bij waarschuwingen. Verzekeraars zijn nog niet al te uitgesproken over DNA-tests. 
Niet alleen omdat die tests pas sinds kort echt geavanceerd en goedkoop zijn, maar vooral 
omdat ze weten dat onderwerp gevoelig ligt. 

Privacy 
Verzekeraars zijn zich ervan bewust dat het delen van DNA-data privacybezwaren uitlokt. 
Ook zijn ze bang voor verhalen in de pers of op sociale media over klanten die worden 
afgewezen vanwege afwijkingen in hun genen. Daarom vraagt bijna geen enkele verzekeraar 
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of nieuwe klanten een DNA-test willen doen. Of, als de klant dat zelf al heeft gedaan, naar de 
uitslag. 

In de meeste gevallen is het voor verzekeraars 
verboden om te vragen naar genetische tests 
Daar komt bij dat de regelgeving over het gebruik van genetica niet eenduidig is. In Florida 
wordt gewerkt aan een wetsvoorstel dat verzekeraars moet verbiedenom informatie uit DNA-
tests te gebruiken bij het samenstellen van een polis. Verzekeraars in het Verenigd Koninkrijk 
hebben in een code afgesproken dat ze niet van consumenten kunnen eisen dat ze een test 
doen. 

Vragengrens in Nederland 
Ook in Nederland is het in de meeste gevallen voor verzekeraars verboden om te vragen naar 
genetische tests. ‘Bij levensverzekeringen is er een vragengrens’, zegt een woordvoerder van 
het Verbond van Verzekeraars. Die ligt op €278.000. ‘Onder dit bedrag mogen verzekeraars 
een beperkt aantal vragen stellen over de gezondheid van de verzekerde. Zo mag een 
verzekeraar niet vragen of de verzekerde een DNA-test heeft uitgevoerd. Boven de grens mag 
een verzekeraar wel vragen of de verzekerde zo'n test heeft afgenomen.’ En naar de resultaten 
ervan. 
Nederlandse levensverzekeraars zien nog geen grote effecten van de ontwikkelingen in 
genetische tests. ‘We houden de ontwikkeling van het gebruik van dit soort tests in de gaten, 
maar op dit moment ondernemen we nog geen actie’, aldus de woordvoerder van het 
Verbond. 

Aanvullende verzekeringen 
Mogelijke effecten van de tests kunnen in Nederland ook een rol gaan spelen bij aanvullende 
zorgverzekeringen. Anders dan in de VS, waar op dit moment de meeste DNA-thuistests 
worden gedaan, is zorg hier automatisch verzekerd. Maar met keuzes voor aanvullende 
pakketten kunnen consumenten wel calculerend verdrag vertonen. 
Dat doen ze al, zo bleek eind 2017 uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB). 
Consumenten verzekeren zich volgens de toezichthouder bijna alleen nog aanvullend als ze 
verwachten van de betreffende zorg gebruik te maken. Zodra de zorg is geleverd, wordt de 
polis opgezegd. Zo hebben aanvullende verzekeringen volgens DNB 'het karakter van een 
abonnement' gekregen, waarin de premie ongeveer gelijk is aan de zorgkosten. 
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‘De DNA-tests kunnenmensen helpen 
om gezonder en langer te leven, doordat 
zebewuster zijn van hun persoonlijke risico's’ 
• Communicatieadviseur Koen Venekamp van Zorgverzekeraars Nederland 
Dat heeft grote gevolgen. Aanvullende zorgverzekeringen dreigen structureel verlieslatend te 
worden en kunnen in de toekomst zelfs verdwijnen, waarschuwde de toezichthouder. 
Mogelijk gevolg daarvan is dat de basiszorg duurder wordt. 
Deze trend kan worden versneld als consumenten met een DNA-test nog meer specifieke 
kennis hebben over hun (toekomstige) medische situatie. Brancheorganisatie 
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vindt dat effect nu nog lastig in te schatten. 
Zorgverzekeraars denken actief over het gebruik van DNA-tests na, zegt 
communicatieadviseur Koen Venekamp van ZN. De tests moeten ‘de juiste plek’ krijgen in 
het zorgstelsel ‘zonder dat de solidariteit, maar ook de toegankelijkheid en betaalbaarheid 
verder onder druk komen te staan’. 

Ook voordelen verzekeraars 
Tegelijkertijd zien zorgverzekeraars ook voordelen in de tests. ‘Ze kunnen mensen helpen om 
gezonder en langer te leven’, zegt Venekamp. ‘Als mensen zich bewuster zijn van hun 
persoonlijke risico’s, kan dat leiden tot gedragsverandering en gezondere keuzes als het gaat 
om voeding, beweging maar ook bijvoorbeeld slaap.’ 
Zulke gedragsveranderingen kunnen op den duur juist leiden tot lagere zorgkosten en lagere 
sterftecijfers, wat weer gunstig is voor levensverzekeraars. De Zuid-Afrikaanse 
zorgverzekeraar Discovery kondigde enkele jaren terug aan zijn klanten DNA-tests aan te 
bieden om een gezondere levenswijze te stimuleren, maar kreeg dit niet rond. 
Nu heeft het bedrijf Vitality opgezet, waarbij klanten via een Apple Watch kunnen bijhouden 
hoeveel ze bewegen. Hoe meer beweging, hoe lager de premie. Dat blijkt mensen enorm te 
motiveren, vooral uit angst een meevaller op hun premie mis te lopen. 

Ethische kwesties 
Grote vraag bij dit soort stimuleringsmaatregelen is of ze consumenten kunnen benadelen. 
Zullen verzekeraars gezondheidsinformatie, of die nu wel of niet is verkregen via een DNA-
test, inzetten om mensen te discrimineren? Kan een potentiële klant straks alleen een hele 
dure levensverzekering krijgen omdat zijn genen een ziekte voorspellen of uit zijn 
gezondheidstracker blijkt dat hij een slechte conditie heeft? Dit soort ethische kwesties moet 
nog verder worden uitgezocht. 
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Leander Van Neste beschouwt de uitslag van zijn 23andMe-test als persoonlijke data. ‘Die 
behoren niemand anders toe. Verzekeraars hebben er zeker geen recht op.’ Er zou volgens de 
bio-ingenieur eerst een streng wetgevend kader moeten zijn voordat DNA-gegevens mogen 
worden gedeeld met bijvoorbeeld ziekenhuizen of farmaceuten. Maar als er massale DNA-
data beschikbaar zijn, kan dat de maatschappij ook helpen. Bij het vinden van de juiste 
medicijnen voor een erfelijke ziekte bijvoorbeeld. 
Toch raadt Van Neste mensen niet zomaar aan om een DNA-test te doen. ‘Je moet de 
resultaten wel goed kunnen inschatten. Als je een vijf keer hogere kans hebt om een ziekte te 
krijgen dan gemiddeld, kan die kans nog steeds uiterst laag zijn. Veel mensen krijgen daar een 
ongerust gevoel van. Waarom zou je iedereen daar zomaar aan blootstellen?’ 

 


