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The personality of personalized nutrition: obtaining consumers’ consent in an ethical way  

 

Deze prijswinnende scriptie van Tessa Canoy betreft een zeer actueel en nog sterk in 

ontwikkeling zijnd onderwerp. Het is bovendien een onderwerp dat fascineert.   

 

De scriptie van Tessa Canoy gaat over ‘personalized nutrition’: op een persoon toegesneden 

advies op het terrein van voeding en lifestyle. Dat advies kan op de persoon toegesneden zijn 

omdat het gebruik maakt van nutri-omic informatie: informatie over de leefwijze van de 

persoon, maar ook over de genetische opmaak van die persoon. Daar kan informatie, 

gebaseerd op andere ‘omics’ bijkomen: ‘epigenomics, transciptomics, proteomics and 

metabolomics’. Op basis van deze gegevens kan een op maat gesneden advies worden 

gegeven omtrent verandering van leefgewoonten en verandering van dieet. Deze diensten 

worden online aangeboden. De informatie die daarbij wordt verzameld – de data – omvat 

vanzelfsprekend gevoelige informatie, persoonsgegevens van persoonlijke en medische aard.   

 

De nutri-omic dienstverlening is sterk in ontwikkeling, en het scriptieonderzoek laat zien dat 

het huidige regelgevend kader tekortschiet in het bieden van voldoende waarborgen. De 

centrale onderzoeksvraag sluit aan bij de al wel bestaande regelgeving omtrent bescherming 

van persoonsgegevens, de AVG (de algemene verordening gegevensbescherming/GDPR) en 

bevraagt hoe deze kan worden vormgegeven zodat er voldoende bescherming wordt gegeven 

bij dienstverlening op het terrein van personalized nutrition.  

 

Daartoe ontwerpt Tessa Canoy een raamwerk, dat bestaat uit een vergelijking van de 

voorwaarden voor ‘consent’ in de AVG en de medisch-ethische voorwaarden voor ‘informed 

consent’ zoals dat in de geneeskunde wordt gebruikt. De scriptie vervolgt met een uitgebreide 

analyse van de huidige uitleg en toepassing van de AVG, en concludeert op grond van een 

evaluatie van de medisch-ethische voorwaarden en de uitleg van de AVG, waar de laatste 

tekort schiet. De scriptie zet vervolgens uiteen hoe de AVG-regelgeving kan worden verbeterd 

(en geeft ook nog aanbevelingen voor verder onderzoek).  

 

De jury waardeert het zeer dat de scriptie een nieuw en actueel fenomeen centraal stelt. Het 

betreft daarbij een relevant en belangrijk onderwerp, dat fascinerend is omdat het zich op het 

snijvlak van verschillende ontwikkelingen en terreinen bevindt: aandacht voor 

voedingsadvies, digitalisering, bescherming van persoonsgegevens, en medisch-

wetenschappelijke ontwikkelingen. De scriptie betreft een terrein dat nog sterk in beweging 

is, waardoor het weliswaar een ‘juridische puzzel-vraag’ stelt, maar wel een waarvoor de 

normatieve context ook niet vast staat. De scriptie is een prachtig voorbeeld van een 



interdisciplinair onderzoek: de uitstap naar de medische ethiek is zeer terecht en ook goed 

uitgevoerd. Daarbij brengt de scriptie zeer veel informatie samen en organiseert en evalueert 

deze informatie op een inzichtelijke wijze. De jury waardeert bovendien de rijke en zeer 

gedetailleerde synthese waaruit niet alleen blijkt op welke punten de AVG tekortschiet, maar 

ook hoe deze is te verbeteren zodat zij adequate bescherming biedt.  

 

Daarmee heeft de jury, uit meerdere geweldige scripties, de scriptie van Tessa Canoy unaniem 

uitgekozen. Aan haar kent zij de Jan Brouwer Scriptieprijs Rechtswetenschappen 2020 dan ook 

met veel genoegen toe.  
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