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Volgens de Reclame
Code Commissie
handelt Friesland-
Campina in strijd
met de Europese
wetgeving tegen
misleiding door in
Optimel  vanillevla
geen vanille te
stoppen. Friesland-
Campina zegt de
tekst op de verpak-
king aan te passen.
,,Zodanig dat de
Reclame Code
Commissie geen

bezwaar heeft. En dat het
ook duidelijk is
voor de consu-
ment’’, aldus een
woordvoerder. 
,,We kijken ook
naar het recept.’’
Volgens hem is va-
nille een erg duur
 ingrediënt: de prijs
ligt zelfs boven die
van zilver. Volgens
FrieslandCampina
zit er in 80 procent
van de vanillevla’s
geen echte vanille. 

Leuk om te weten 

In vanillevla moet vanille zitten

Bedrijven in de EU moe-
ten de uren van hun
werknemers precies
 bijhouden, oordeelt het
Europees Hof van

 Justitie. Dat is nodig om
te controleren of de mini-
male rusttijden in acht
zijn genomen. Het Hof
draagt de EU-lidstaten op
te zorgen voor een ‘con-
crete, nationale regeling
voor de toepassing van
een ‘prikklok’-systeem’
waaraan werkgevers zich
dienen te houden. 
De uitspraak is het ge-
volg van een zaak die
was aangespannen door
een vakbond in Spanje. In
Spanje wordt 53,7 pro-
cent van de gemaakte
overuren in bedrijven niet
geregistreerd.

Handig om te weten 

Europees
Hof: Verplicht
 inklokken

Noodzakelijk om te weten 

Tesla pakt risico brand aan
Tesla heeft een automati-
sche update uitgestuurd
voor zijn elektrische
auto’s die het risico op
brand moet verkleinen.
De maatregel volgt op de
spontane ontbranding
van twee geparkeerde
Tesla’s in Azië. De update
past de systemen van de
Model S en Model X aan

die te maken hebben met
opladen en het regelen
van de temperatuur. Ook
zou de ingreep de levens-
duur van de accu ten
goede komen. Eind april
dook een filmpje op van
een brandende gepar-
keerde Tesla in Sjanghai.
Zondag gebeurde iets
soortgelijks in Hongkong.

Wil je niet weten 

Op veel pc’s
onveilige of
oude software
Veel huiscomputers zijn
onveilig, blijkt uit een uit-
gebreide steekproef van
de Consumentenbond.
Op de pc’s staat onge-
wenste, gevaarlijke of
verouderde software.
 Bovendien gebruiken veel
consumenten onveilige
wachtwoorden. In een
derde van de gevallen is
direct ingrijpen noodza-

kelijk. De onderzoekers
vonden op ruim de helft
van de pc’s ongewenste
programma’s die bijvoor-
beeld reclame in de
browser tonen. Eén op de
tien pc’s bevatte daad-
werkelijk kwaadaardige
software.

! " Matthijs Meeuwsen stuurt zijn dna naar test -
bedrijven en krijgt te horen dat hij een verhoogde
kans heeft op diabetes type II. Of toch niet? 
FOTO’S DESIREE SCHIPPERS

openbaring ‘Je hebt blauwe ogen en
waarschijnlijk geen rood haar’ had ik
met een spiegel waarschijnlijk best
zelf kunnen ontrafelen.

Ernstiger is als je een voorspelling
krijgt over serieuze aandoeningen als
alzheimer en parkinson. Zo schrik ik
behoorlijk wanneer iGene me voor-
spiegelt dat mijn kans op darmkan-
ker 22 procent verhoogd is. Als ik
doorklik blijken demografisch verge-
lijkbare personen een risico van 9,2
procent te hebben; ik 11 procent.
,,Perverse spelletjes’’, vindt De Knijff.
,,Dit is met zo min mogelijk analyses
zo veel mogelijk lawaai maken.’’

Winst
De claims dienen met een korrel zout
te worden genomen omdat factoren
als voeding, beweging en roken on-
mogelijk kunnen zijn meegerekend.
,,De meeste mensen hebben geen er-
felijke darmkanker, maar kunnen het
wel om andere redenen krijgen’’, ver-
duidelijkt De Knijff. ,,Als die te voor-
spellen vielen, hoefde je op 55-jarige
leeftijd niet in een buisje te poepen
voor het bevolkingsonderzoek.’’ 

,,Dna is een veel te beperkt meetin-
strument voor dit soort aandoenin-
gen waarbij talloze factoren een rol
spelen’’, vindt ook Van Mil. Slechts in
zeldzame gevallen kan één snp een
betrouwbare indicator zijn, legt de
dna-expert uit. Probleem is dat com-
merciële tests in het midden laten of
zulke zogeheten monogenetische
aandoeningen in de kansberekening
zijn meegenomen.

Iemand die zonder te weten bij-
voorbeeld zo’n vorm van kanker of

vormen winst.’’
Hoe dan ook moeten overheid en

de Inspectie Gezondheidszorg snel
het voortouw nemen met regelge-
ving, kwaliteitscontrole en voorlich-
ting in deze groeimarkt, bepleiten
medische experts. ,,Deze bedrijven
zeggen hun analyses op wetenschap-
pelijke publicaties te baseren’’, be-
sluit Van Mil. ,,Dat geloof ik best,
maar dat betekent nog niet dat de uit-
slag een betrouwbare voorspelling is.
Voor de consument is het op dit mo-
ment onmogelijk om de zin van de
onzin te scheiden.’’

Volgende week deel 2: dna-tests
die je etnische herkomst uitpluizen.

Analyse Me 
€179 
Doet voorspellingen in vier catego-
rieën: gezondheid (diabetes, obesi-
tas), voeding (lactose-intolerantie,
alcoholgevoeligheid), beweging
(herstelvermogen, spieropbouw)
en ‘leuk om te weten’ (wat je oog-
kleur is, je type oorsmeer). De 
wetenschappelijke onderbouwing:
in totaal zijn 170 snp’s geanaly-
seerd.

iGene Health 
€199 
Voorspelt serieuze aandoenin-
gen, van alzheimer tot darmkan-
ker en van beroertes tot reuma.
Geeft per aandoening lifestyle -
advies. Wel veel open deuren
(voorkom overgewicht, rook niet)
die je met gezond verstand zelf
kunt bedenken. Licht per aan-
doening drie relevante dna-
variaties (snp’s) uit.

hart- of vaatziekten onder de leden
heeft, kan zo ten onrechte het idee
krijgen dat hij veilig is. Zo kreeg een
patiënt die van zichzelf wist dat ze
een zeldzaam erfelijk borstkankergen
had, vorig jaar van iGene te horen dat
ze juist een verlaagd risico op borst-
kanker had. Van Mil: ,,Voor de meeste
mensen zijn deze tests onzinnig,
voor een enkeling levensgevaarlijk.’’

iGene-oprichter Haan kan zich
niet vinden in de kritiek. ,,Onbe-
wuste dragers van dit soort zeldzame
afwijkingen zouden normaal ge -
sproken ook niet naar een klinisch
geneticus gaan. Dus alle aandoenin-
gen die tevoorschijn komen door 
een publiek toegankelijke dna-test

Wat gebeurt er met
dna-monsters na
analyse? Hoe wor-
den persoonsgege-
vens opgeslagen?
Kunnen opsporings-
diensten, onderzoe-
kers of adverteer-
ders toegang krijgen
tot de data? 
Zelfs wie de kleine
lettertjes doorkamt,
komt daar niet altijd
achter. De NOS liet
de verplichte priva-
cyverklaringen van
zeven Nederlandse
dna-testers door 
juristen beoordelen.
Wat bleek? Zes van
de zeven bedrijven
hadden hun beleid
niet op orde, in één
geval was er zelfs
geen privacyver -
klaring.

PRIVACY
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M
ijn dna-monsters zijn
nog niet op de post, of ik
heb mezelf al beter le-
ren kennen. Gisteren
heb ik met wattenstaaf-

jes in mijn mond geschraapt. Van-
daag ploeg ik met hondenpoepzakjes
om de handen door een prullenbak
vol luiers en koffiedrab omdat ik per
ongeluk een van de vele registratie-
codes heb weggegooid. Eenmaal op-
geduikeld, stuur ik mijn buisjes naar
vier firma’s die meer over mijn iden-
titeit beloven te onthullen: Analyse
Me, iGene, DNA is You en DNA -
Healthtest. 

Het is slechts een greep uit de com-
merciële dna-testers. Begin dit jaar
hadden ’s werelds vier grootste aan-
bieders alleen al van 26 miljoen klan-
ten spuug of slijm ontvangen. Marc
van Mil, hoofddocent biomedische
genetica aan het Universitair Me-
disch Centrum Utrecht, begrijpt de
aantrekkingskracht van dna-tests.
,,Die drie letters insinueren een we-
tenschappelijke betrouwbaarheid.
Maar de meeste eigenschappen of
aandoeningen kun je met deze tests
onmogelijk voorspellen.’’

Ook Marieke van Dooren, vice-
voorzitter van de Vereniging Klini-

sche Genetica Nederland, zet vraag-
tekens. Het genenpakket van elk
mens is als een dikke encyclopedie,
legt ze uit. Daarin zijn miljoenen
 zogeheten single-nucleotide poly-
morphism (snp’s) te lezen: variaties
in het dna die mogelijk iets zeggen
over de kans op rood haar, peesbles-
sures, longkanker en tal van andere
eigenschappen. ,,Helaas doen deze
bedrijven hun claims na slechts een
fractie van zo’n encyclopedie te heb-
ben doorgebladerd. Veel aandoenin-
gen zijn extreem complex. Bij de
kans op hart- en vaatziektes spelen
duizenden snp’s een rol.’’

,,Ik geloof niet in hoe meer snp’s,
hoe beter’’, zegt bedrijfskundige en
iGene-oprichter Roy Haan. ,,Ik kijk
liever naar twintig bewezen be-
trouwbare snp’s dan honderd waar
minder wetenschappelijke consen-
sus over is.’’

Diabetes II
Het verklaart de uiteenlopende 
interpretaties van mijn dna die na
een week of zes op de digitale deur-
mat ploffen. Volgens DNA is You heb
ik een verhoogde aanleg voor duur-
sport, terwijl Analyse Me jubelt dat
mijn spieropbouw gelijk is aan die

van topsprinters. Maar zelfs als exact
dezelfde snp tegen het licht wordt
gehouden – rs7903146 – heb ik vol-
gens Analyse Me een licht verhoogde
kans op diabetes type II, terwijl er
volgens iGene geen vuiltje aan de
lucht is. Van DNA-Healthtest ont-
vang ik geen rapport. Het bedrijf
blijkt op de fles nadat tv-programma

Opgelicht?! heeft aangetoond hoe zelfs
na het inzenden van hondenslijm en
kraanwater gefantaseerde dna-analy-
ses werden teruggestuurd. Ook DNA
is You blijkt daags na het verzenden
van mijn resultaten alweer door fail-
lissement opgedoekt.

Tests die je karakter uitdokteren
zijn volgens medische experts per
definitie kolder. ,,En voorspellingen
over oorsmeer of wagenziekte lijken
me vrij onschuldig. Maar je mag aan-
nemen dat een klant dat al lang
weet’’, schimpt Peter de Knijff, hoog-
leraar populatie- en evolutiegenetica
van het Leids Universitair Medisch
Centrum.  Inderdaad: Analyse Me’s

‘Waarschijnlijk
heeft u geen
rood haar’
Breek ik snel cafeïne af? Heb ik sprintersgenen? Wat is 
mijn kans op alzheimer? Dna-zelftests beloven het
antwoord op tal van vragen. Journalist Matthijs Meeuwsen
deed zijn wangslijm op de post. Deze week aflevering 1:
lifestyle- en gezondheidstesten.

VOOR U GETEST Dna-tests (1)

Alleen dna meten 
is te beperkt, talloze
andere factoren 
spelen ook een rol


