
Cliënten en patiënten nog beter
adviseren, behandelen en begeleiden?

Als iGene Certified Professional 
kun je geïnteresseerde cliënten 
de mogelijkheid geven om hun 
persoonlijke DNA-profiel met jou 
te delen. De praktijk wijst uit dat dit 
bijdraagt aan snellere diagnoses 
en effectievere behandeling en 
begeleiding.

Verdiep en verbreed je dienstverlening 
met het iGene Certified  Professional 

programma voor gezondheidsprofessionals

I G E N E
C E R T I F I E D

P R O F E S S I O N A L



Verdiep en verbreed je dienstverlening met het

iGene Certified Professional programma

iGene Certified Professional

DNA-analyse heeft de afgelopen jaren een enorme 

vlucht genomen. Als iets dit aantoont, dan is het wel 

het succes van de iGene DNA-test. Veel mensen 

bestellen deze test puur voor eigen gebruik. Maar 

we merken ook dat er een toenemende behoefte is 

aan professionele duiding van de resultaten. 

Tegelijkertijd signaleren we onder 

gezondheidsprofessionals een groeiende belangstelling 

voor de inzet van DNA-analyse ten behoeve van hun 

dienstverlening aan cliënten. Daarom hebben we een 

nieuw samenwerkingsprogramma opgezet: het iGene 

Certified Professional programma.

Cliënten beter adviseren en begeleiden met 

informatie over hun genen

Als iGene Certified Professional kun je geïnteresseerde 

cliënten de mogelijkheid geven om hun persoonlijke 

DNA-profiel met jou te delen binnen een digitaal, 

goed beveiligd platform. Een innovatieve manier om je 

bestaande dienstverlening te verdiepen en te verbreden. 

I G E N E
C E R T I F I E D

P R O F E S S I O N A L

Het iGene Certified Professional 

programma is interessant voor 

iedere gezondheidsprofessional die 

wetenschappelijk gevalideerde informatie 

over de genetische aanleg van cliënten 

als een waardevol instrument beschouwt 

voor diagnose, advies en behandeling. 

Wij werken zowel samen met zelfstandig 

werkende therapeuten, coaches en 

consulenten als met professionals 

die werkzaam zijn binnen integrale 

gezondheidscentra.

Voorbeelden van beroepsgroepen:

• Diëtisten

• Voedingsconsulenten

• (Fysio)therapeuten

• Sport- en gezondheidscoaches

• Andere (para)medici

• Apothekers

Voor wie interessant? 



Praktische bruikbaarheid van DNA-analyses

De praktische bruikbaarheid van onze DNA-analyses 

varieert per professional. Voor diëtisten is het handig 

om te weten dat een cliënt lactose-intolerantie heeft, 

of mogelijk overgevoelig is voor alcohol of cafeïne. Als 

je sportcoach bent, dan kan het bijvoorbeeld helpen 

om te zien of iemand wel of geen aanleg heeft voor 

duursport. En voor (para)medici kan het weer belangrijk 

zijn om te weten of cliënten een verhoogde kans hebben 

op bepaalde aandoeningen, en op grond van welke 

specifieke genetische afwijkingen dat zo is. 

Is er bepaalde genetische informatie die interessant is in 

het kader van jouw specifieke dienstverlening? In overleg 

bieden we je ook de mogelijkheid om DNA gericht 

op bepaalde zelfgekozen genen en mutaties te laten 

analyseren. 

Professionals Platform: alle 
relevante informatie van jouw 
cliënten in een overzichtelijk 
dashboard

In aanvulling op de iGene app, waarmee cliënten 

de resultaten van hun DNA-test zelf kunnen inzien, 

hebben we speciaal voor gezondheidsprofessionals 

een Professionals Platform ontwikkeld. Daarmee kun 

je alle relevante informatie van cliënten raadplegen 

in een overzichtelijk digitaal dashboard op je desktop 

of laptop. Ook is het mogelijk om cliënten via het 

Professionals Platform uit te nodigen voor een 

consult, bijvoorbeeld als bepaalde testresultaten 

daartoe aanleiding geven. 

Door de modulaire opzet van het Professionals 

Platform kunnen jij en je cliënt zelf bepalen welk type 

informatie er in het dashboard wordt getoond. 

Meer voorbeelden van informatie die 
een DNA-analyse kan opleveren?

Bekijk het overzicht van DNA-tests op de iGene 

website.

Als een cliënt daarvoor toestemming 

geeft, kun je ook beschikken over de 

ruwe data van zijn of haar DNA-analyse.

Het iGene Certified Professional programma 

is niet ons eerste partnerprogramma. We 

werken ook al enige tijd nauw samen 

met het Nederlands Expertisecentrum 

Farmacogenetica van het Erasmus MC. 

De experts van het Erasmus gebruiken de 

techniek achter het iGene Paspoort om 

analyses over de medicijngevoeligheid 

van patiënten te delen met huisartsen en 

behandelaars.

Andere 
samenwerkingsprogramma’s



Privacy: de cliënt bepaalt

Als gezondheidsprofessional kun je 

de DNA-gegevens van cliënten pas 

inzien nadat zij hiervoor uitdrukkelijk 

toestemming hebben gegeven. Cliënten 

kunnen deze toestemming op elk 

gewenst moment ook weer intrekken. 

Alle informatie wordt grondig versleuteld 

verwerkt en opgeslagen, in streng 

beveiligde databases.

Kom jij in aanmerking voor het iGene 
Certified Professional programma?

In principe komt elke serieuze gezondheidsprofessional 

in aanmerking. Als je belangstelling hebt voor het iGene 

Certified Professional programma, nodigen we je eerst uit 

voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Zo kunnen wij 

een beeld krijgen van jouw kwalificaties en motivatie, en kun 

jij een beeld krijgen van de toegevoegde waarde van DNA-

analyse binnen jouw praktijk. 

Zien we na dit gesprek wederzijds mogelijkheden voor 

samenwerking? Dan ontvang je een officiële uitnodiging voor ons 

trainings- en certificeringstraject. 

Training en certificering

Deelnemers die zijn toegelaten tot het certificeringstraject, volgen 

eerst een intensief eendaags programma op onze trainingslocatie 

in Nijmegen. Tijdens deze trainingsdag komen de volgende 

onderwerpen aan bod:

• Basisbeginselen van DNA-analyse

• Afnemen van DNA-samples bij cliënten

• Interpretatie van testresultaten

• Werken met het Professionals Platform

Na afloop van de training mag je jezelf officieel iGene Certified 

Professional noemen. Om deze certificering te behouden, 

verwachten we dat je één keer per jaar deelneemt aan een 

terugkomdag.

Kosten 

Behalve de tijdsinvestering (kennismakingsgesprek, trainingsdag 

en jaarlijkse terugkomdag) vragen we van elke deelnemer aan ons 

programma een financiële bijdrage van € 2.000 exclusief btw. 

Voor dit bedrag ontvang je: 

• Trainingsdag op locatie, inclusief lunch

• 5 iGene DNA-kits voor cliënten (t.w.v. € 269 per stuk)

• Een gebruikerslicentie voor het iGene Professionals Platform 

• Hulp bij het inrichten van jouw persoonlijke dashboard 

Daarnaast mag je de titel ‘iGene Certified Professional’ 

en het bijbehorende logo voeren op je website en in 

communicatiemateriaal voor (potentiële) cliënten. 

Meer weten? 

Vragen over het iGene Certified Professional programma? Meteen 

een afspraak maken voor een persoonlijk kennismakingsgesprek? 

Bel 010 – 310 42 00 of mail info@igene.eu. 



Sinds maart 2018 maakt de BeterKliniek daarbij 

regelmatig gebruik van de iGene DNA-test. Therapeut 

Michael van Gils, samen met arts An van Veen oprichter 

van de BeterKliniek, legt uit welke voordelen dit heeft 

voor zijn kliniek en voor zijn patiënten.

‘Snellere diagnose en gerichter behandelen 

dankzij genetische informatie’

“Sinds 2018 hebben we voor zo’n 100 patiënten 

een test afgenomen en tot nog toe gebruiken we 

voornamelijk de ruwe data van iGene. Daarbij kijken we 

naar een beperkt aantal specifieke genen. Bij mensen 

met Parkinson kijk ik bijvoorbeeld specifiek naar het 

GST-gen, dat iets zegt over de leverfunctie. Of naar het 

PEMT-gen, dat invloed heeft op de doorlaatbaarheid 

van cellen, wat bij Parkinson ook vaak een probleem is.”

“Als er op die genen bepaalde afwijkingen te zien zijn, 

geeft dat aanknopingspunten voor nader onderzoek. 

Met andere instrumenten kunnen we dan gerichter 

op zoek naar oorzaken. Denk aan vragenlijsten, om 

te verifiëren of iemand bepaalde symptomen heeft; 

kenmerkende klachten, die passen bij de gevonden 

erfelijke afwijkingen. Maar we kunnen bijvoorbeeld ook 

aanvullend bloedonderzoek of ontlastingsonderzoek 

doen. Heel gericht allemaal.”

“Doordat je duizenden mogelijke 
oorzaken trechtert tot een beperkt aantal 

aandachtspunten, weet je veel sneller 
in welke richting je de oplossing moet 

zoeken.”

“Op die manier komen we veel sneller tot de juiste 

diagnose en een effectieve behandeling. Dat geldt 

niet alleen voor Parkinson, maar bijvoorbeeld ook bij 

leverproblemen, chronische vermoeidheid of psychische 

stoornissen. Doordat je duizenden mogelijke oorzaken 

trechtert tot een beperkt aantal aandachtspunten, weet 

je veel sneller in welke richting je de oplossing moet 

zoeken.”

Toegevoegde waarde: ‘het is een 

wisselwerking’

Op dit moment gebruikt de BeterKliniek de analyses 

van iGene nog uitsluitend ten behoeve van persoonlijke 

consults met patiënten. Maar Van Gils is van plan het 

iGene Paspoort ook als stand-alone zelftest aan te 

bieden. Dat zal dan gebeuren via GenQ.nl, de webshop 

die hij en zijn compagnon naast hun kliniek runnen. 

“In onze webshop verkopen we op dit moment alleen 

supplementen, maar we merken dat er steeds meer 

vraag is naar zelftests. Als Certified Professional 

mogen wij de iGene DNA-test via onze eigen website 

aanbieden aan consumenten. Ik verwacht dat daar ook 

consumenten bij zijn die we later weer terugzien in onze 

kliniek, zeker als het gaat om mensen die een zelftest 

aanschaffen vanwege specifieke klachten.” 

“De DNA-analyses van iGene voegen 
waarde toe aan onze consults. En wij 

voegen met onze consults waarde toe aan 
de iGene DNA-test.”

“We zien nu ook al regelmatig patiënten die zelf bij 

iGene een test hebben afgenomen. Die bellen ons 

dan met de vraag of wij iets met de genetische data 

kunnen. Wat dat betreft is het een wisselwerking. De 

DNA-analyses van iGene voegen waarde toe aan onze 

consults. En wij voegen met onze consults waarde toe 

aan de iGene DNA-test.”

Van behandeling bij Parkinson tot programma’s tegen depressie, burn-out of verslaving. Op basis 

van samenwerking met professionals en instellingen uit binnen- en buitenland biedt de BeterKliniek 

behandelingen en therapieën voor de meest uiteenlopende ziektebeelden en gezondheidsklachten. 

De BeterKliniek gebruikt iGene 
om sneller tot betere diagnoses 
te komen

Voorbeeld uit de praktijk:



Over iGene

iGene is in 2012 ontstaan uit een samenwerking tussen wetenschappers en 

technici uit verschillende disciplines. We zijn gevestigd in Nijmegen, het hart 

van de Nederlandse Health Valley. Na jaren van onderzoek en ontwikkeling, 

hebben wij in 2016 het iGene Paspoort gelanceerd. Daarmee bieden we 

consumenten relevante informatie op het gebied van gezondheid, voeding 

en medicijngebruik, gebaseerd op hun persoonlijke DNA-profiel.

In 2019 zijn we gestart met het iGene Certified Professional programma. 

Enerzijds willen we hiermee voorzien in de behoefte bij consumenten aan 

een professionele duiding van de resultaten van een DNA-test. Anderzijds 

hopen we hiermee tegemoet te komen aan de toenemende belangstelling 

onder gezondheidsprofessionals om DNA-analyse in te zetten bij de 

dienstverlening aan hun cliënten.

Contact

iGene

Oude Haven 102

6511 XH Nijmegen

010 – 310 42 00 

info@igene.eu

www.igene.nl

iGene heeft de informatie in deze brochure zorgvuldig samengesteld. 

Desondanks kunnen er bij het overnemen van gegevens of door andere 

omstandigheden onjuistheden in de informatie zijn ontstaan. iGene aanvaardt 

geen aansprakelijkheid als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.


