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Genetesch Tester ginn nëmme a ganz spezifesche Fäll gemaach a si keng Standardtester. Ier e 
geneteschen Test duerchgefouert gëtt, ass et recommandéiert als éischt eng genetesch Berodung ze 
maachen. Dës Consultatioun ass e wichtege Bestanddeel vun enger genetescher Ënnersichung an och 
eng Viraussetzung fir eng grouss Zuel vu geneteschen Analysen. 

Den spezialiséierten Dokter an der Humangenetik ass den Dokter deen entscheet wéi eng genetesch 
Tester ze maachen sinn, wann en Test verfügbar ass. D ‘Critère fir d ‘Bestëmmung vun der Indikatioun 
an d ‘Ausféierung vun geneteschen Tester am Kader vun de medezineschen Examen baséieren op 
national an international professionelle Richtlinnen a Recommandatiounen, souwéi op dem aktuellen 
Stand vun der Wëssenschaft an den d'Qualitéitsrichtlinne fir Laboratoiren. Dës Entscheedung gëtt an  
Ofsprooch mam Dokter deen sech ëm de Patient këmmert gemaach an no der informéierter 
Zoustëmmung vum Patient, deen déi op Basis vun enger genauer Opklärung erdeelt. 

D'Gamme vu Indikatiounen fir genetesch Berodung ass breet. Heefeg Grënn fir mënschlech genetesch 
Berodung sinn ënner anerem de Verdacht op d'Presenz vun enger genetescher Krankheet, 
Entwécklungsstéierungen a Malformatiounen bei Kanner, d’Klärung vu rare (onkloeren) Krankheeten, 
d'Presenz vun enger genetescher Krankheet an der Famill, en net erfëllte Wonsch Kanner ze hunn, 
Anomalitéiten a Froen während der Schwangerschaft, oder fir e verstäerkte Familljerisiko vu Kriibs ze 
klären. 

Am LNS ginn déi frai Rendez-vous‘en no Prioritéit kategoriséiert an den nächsten fräie Rendez-vous 
gëtt no dem Prioritéitsniveau verginn. Fir dréngend Berodungen sinn speziell Berodungszäiten 
reservéiert. Prinzipiell hänkt d'Prioritéit vum Grond vun der Consultatioun of. D’medezinesch Équipe 
vum LNS mécht all Dag eng Iwwerpréiwung a Pondératioun no der Drénglechkeet vun allen neien 
Konsultatiounsufroen. 

Héchste Prioritéit (dréngend/dréngend Berodung) besteet    bei Schwangerschaften wou z.B. anormal 
Ultraschallbefunden oder anormal prénatal Tester (z.B. anormal Befunder bei net invasiven prénatalen 
Tester (NIPT)) festgestallt ginn sinn. 

Eng héich Prioritéit besteet virun allem bei klinesche Biller mat méiglechen kausalen oder 
symptomateschen Therapieapprochen, z.B. bei Epilepsie an der Kandheet, Kanner mat 
Entwécklungsverspéidungen, besonnesch mat metabolesche Krankheeten, oder bei enger 
diagnostescher, onkogenetescher Ënnersichung. 

Normal Prioritéit besteet z.B. bei gesonden Mënschen déi Rot sichen bei enger genetescher Krankheet 
an der Famill, fir de Risiko selwer am Liewenslaf ze klären. 

D'Waardezäit vun der Aschreiwung fir d'genetesch Berodung an den Dag vun der éischter 
Consultatioun fir e Berodungs-Rendez-vous hänkt vum Grond vun de Berodungskapazitéiten of. Am 
LNS sinn et am Moment am Duerchschnëtt 3 Méint. Wann et zu Anomalien während der 
Schwangerschaft kënnt, gëtt e Rendez-vous fir eng Consultatioun normalerweis bannent enger Woch 
gemaach. An net dréngende Fäll kann et awer méi wéi 3 Méint daueren bis zur éischter Consultatioun, 
a rare Fäll ass d'Waardezäit aktuell bis zu engem Joer. D'Hallschent vun de Fäll sinn bannent 3 Méint 
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no der éischter Consultatioun ofgeschloss, inklusiv d'Kommunikatioun vum diagnostesche Resultat an 
d'Erstellen vum individuellen Consultatiounsbréif.  

Déi gesamt Waardezäite fir d'Resultat vun engem geneteschen Test besteet also aus verschiddenen 
Waardezäiten: engersäits d'Waardezäit fir eng Consultatioun ze kréien; op der anerer Säit, d’ Délaien 
vun den geneteschen Tester selwer an dono d’medezinesch Interpretatioun vun den Testresultater an 
hier Kommunikatioun an Erklärung duerch den behandelnden Dokter un de Patient. 

D'Waardezäite fir d‘Testresultat selwer hänken vun der Aart vum geneteschen Test of. Ofhängeg vun 
der Komplexitéit kann e geneteschen Test e puer Aarbechtsdeeg bis e puer Méint daueren. 

Generell stëllt een fest, dat d’Unzuel un Ufroen iwwer die lescht Joeren konstant geklommen ass. 
Dowéinster ginn d’Kapazitéiten beim LNS och weider ausgebaut fir dëser Demande gerecht ze ginn. 

Et gëtt keng systematesch Statistiken iwwer ugefrote genetesch Tester, déi net duerchgefouert goufen, 
well se vum LNS  refuséiert goufen. 

Grënn fir eng Demande fir en geneteschen Test ze refuséieren kënne ganz ënnerschiddlech sinn. Wann 
eng Prouf (z.B. Blutt) vun engem Dokter mat Ufro fir en geneteschen Test un den LNS geschéckt gëtt, 
gëtt fir d ‘éischt iwwerpréift ob all Ufuerderunge fir de geneteschen Test erfëllt sinn; ënnert anerem, 
ob d'Proufmaterial, dat erageschéckt gouf, gëeegent ass, ob d'Transportzäite agehal goufen, ob all déi 
néideg Informatioun an Dokumenter verfügbar sinn, ob d’Indikatioun adäquat ass an ob fir d ‘éischt 
eng genetesch Berodung néideg ass. Wann d'Konditioune fir den Test duerchzeféieren net erfëllt sinn, 
gëtt den entspriechenden externen Dokter informéiert an, wann néideg, gëtt neit Material oder weider 
Informatioun ugefrot. 

Evolutioun vun der Demande iwwert déi leschten Joeren 

Genetische Tests 2017 2018 2019 2020 2021 
5 512 10 050 17 008 22 406 27 103 

Tabelle 1 - Genetische Tests 2017-2021 

2017 2018 2019 2020 2021 
Anfragen für Genetische 
Beratung Erstvorstellung 198 426 

  1 
091 

  1 
142 

  1 
836 

Tabelle 2 - Anfragen für Genetische Beratung Erstvorstellung 2017-2021 

Insgesamt schaffen de Moment 51 Leit op 44.4 Vollzäitposten (ETP) am National Center of Genetics 
(NCG). 



Déi folgend Tabelle gëtt déi aktuell Verdeelung vun de Personalkategorien am NCG un. 

National Center of Genetics  ETP* 08/22 Headcount 08/22 
Fachärzte 6,1 7 
Ärzte in Ausbildung 2 2 
Genetischer Spezialist 1 1 
Techniker 20,3 26 
Laborwissenschaftler (PhD) 7 7 
Qualitätsmanager 1 1 
SekretärInnen 7 7 
Grand Total 44,4 51 

* Vollzäitposten

Lëtzebuerg, den 28. September 2022 

D’Gesondheetsministesch 

(s.) Paulette Lenert 
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