Verbeter de gezondheid van je
cliënten door gebruik te maken
van DNA-informatie
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Persoonlijke zorg is pas compleet als je
ook iemands genetische aanleg kunt
meenemen in je behandeling.

Cliënten nog beter adviseren,
behandelen en begeleiden?
Verdiep en verbreed je dienstverlening
met het iGene Certified Professional
(iCP) programma.

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 voor eigen gebruik. Maar we
merken dat er een toenemende behoefte
is aan professionele duiding van de
resultaten.
Er is onder gezondheidsprofessionals een
groeiende belangstelling voor de inzet
van DNA-analyse ten behoeve van hun
dienstverlening aan cliënten.
Een greep uit de mogelijkheden:
• Lactose-intolerantie en overgevoeligheid
voor gluten & alcohol ontdekken.
• Zien of er problemen zijn met
methylering of detoxificatie.
• Medicatiegevoeligheid in kaart brengen.
• Risico’s op aandoeningen inschatten.
• Relevante, persoonlijke preventieadviezen geven.
Daarom hebben we een nieuw samen
werkingsprogramma opgezet: het
iGene Certified Professional programma.

Eenmalige test.
Levenslange updates.

Overzichtelijke app en
dashboard voor de
zorgprofessional.

Privacy verzekerd.

Betaalbaar.

700.000+ SNP’s.

Farmacogenetica
(medicijngevoeligheid)
iGene levert een duidelijk overzicht
van iemands persoonlijke
gevoeligheid voor geneesmiddelen,
gebaseerd op enzymwerking. Dit
gebeurt aan de hand van 20 enzymen
en transporteiwitten en ruim 50 gerelateerde geneesmiddelen.
We hebben, om dit inzichtelijk te maken, zowel een app als een
dashboard voor de zorgprofessional ontwikkeld. Hier wordt het
metabolisme per enzym in relatie tot een geneesmiddel weergegeven.
Dat maakt goede zorg verlenen een stuk effectiever!

Andere samenwerkingsprogramma’s
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 van het iGene Paspoort
om resultaten over medicijngevoeligheid te delen met de patiënt zelf en met
huisartsen en behandelaars.

Preventie
Van een reeks aandoeningen is bekend
dat je er genetische aanleg voor kunt
hebben. Deze informatie is onmisbaar
om doeltreffend iets aan leefstijl te
verbeteren.
Alle adviezen voor een gezonder leven
zijn belangrijk. Maar door iemands
genetische aanleg voor bepaalde
aandoeningen kunnen specifieke
adviezen voor de een belangrijker zijn
dan voor de ander.
Het besef dat je jouw kansen op een
gezonder leven gericht kunt verbeteren,
zorgt voor extra motivatie om je leefstijl
aan te passen.

prioriteer
leefstijladviezen!

Professionals 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
dashboard ontwikkeld.
Daarmee kun je alle relevante informatie van cliënten raadplegen in
een overzichtelijk digitaal dashboard op je desktop of laptop.
Door de modulaire opzet kun je als Certified Professional zelf
bepalen welk type informatie er in het dashboard wordt getoond.
Denk bijvoorbeeld aan genen die betrekking hebben op methylering,
detoxificatie, oxidatieve stress of iemands hormoonhuishouding.
Desgewenst kunnen wij ook specifieke genen of SNP’s van jouw
cliënten inzichtelijk maken via het dashboard.

Hoe word ik iGene Certified
Professional?
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 onze
DNA-analyse binnen jouw praktijk.

Training en certificering
Daarna volg je een programma op
onze trainingslocatie in Nijmegen.
Tijdens dit programma komen de
volgende onderwerpen aan bod:
• Hoe komen de DNA-resultaten tot
stand?
• Hoe werkt het iGene Certified
Professional platform?
• Hoe kan het iGene Certified
Professional platform bijdragen
aan een behandelplan op maat?
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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
We vragen van elke deelnemer
aan ons programma een financiële
bijdrage van €199,- exclusief btw.
Voor dit bedrag ontvang je:
• Een kennismakingsgesprek
• Een bijeenkomst op locatie, inclusief
lunch
• Een jaarlijkse terugkomdag om
je bij te praten over nieuwe
ontwikkelingen
• De mogelijkheid om iGene
DNA-tests in te kopen tegen
gereduceerde tarief
• Een gebruikerslicentie van 1 jaar voor
het iGene Professionals platform
• Hulp bij het inrichten van jouw
persoonlijke dashboard
• Toegang tot het Certified
Professional dashboard met
mogelijkheid tot verdere
individualisering van de
gepresenteerde DNA-gegevens
Daarnaast mag je de titel ‘iGene
Certified Professional’ en het
bijbehorende logo voeren op je
website en in communicatiemateriaal.
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Hebben mensen naar aanleiding
van hun iGene DNA-test interesse in
een behandeling? Op onze website
verwijzen wij door naar een pagina
waar ook jouw praktijk vermeld wordt.

Privacy
‘Wat gebeurt er eigenlijk met mijn DNA-gegevens?’ Een veel
gehoorde vraag. En terecht. Want veel grote Amerikaanse
bedrijven zien genetische data als handelswaar. Bovendien
heeft de overheid daar de bevoegdheid om deze gegevens
in te zien.
Bij iGene koppelen we iemands DNA-materiaal los van persoonsgegevens zoals naam en adres. Alleen de gebruiker zelf
kan via een unieke, zelf gegenereerde code toegang krijgen
tot de ruwe data en het genetisch rapport.

De DNA-analyse vindt plaats in een Nederlands laboratorium
(Erasmus MC), de gegevens staan op onze eigen beveiligde
server en testresultaten worden nooit zonder toestemming
gedeeld met derde partijen.

Baas over eigen DNA
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.

Meer voorbeelden van informatie die
een DNA-analyse kan opleveren?
Kijk op igene.nl/icp

Praktische bruikbaarheid
van DNA-analyses
De praktische bruikbaarheid
van onze DNA-analyses
varieert per professional. Voor
voedingsdeskundigen is het
belangrijk om te weten dat een
cliënt lactose-intolerantie heeft,
of mogelijk overgevoelig is voor
alcohol, cafeïne of gluten.

Ruwe data
Als een cliënt daarvoor
toestemming geeft, kun je
ook beschikken over de ruwe
data van zijn of haar DNAanalyse.
Hiermee krijg je toegang tot
wel 750.000+ SNP’s.

Voor andere behandelaars is het
nuttig om te zien of iemand een
verhoogde kans heeft op bepaalde
aandoeningen. Of hoe een cliënt
geneesmiddelen en andere
(potentieel schadelijke) stoffen
metaboliseert volgens zijn of haar
genetische profiel.
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