Veelgestelde vragen.
In onderstaand overzicht vind je de meest gestelde vragen.
Staat je vraag er niet bij? Dan beantwoorden we je vraag graag persoonlijk.

WAT DOET MIJN DNA EIGENLIJK?
Ons DNA kunnen we zien als het recept voor de stoffen in ons lichaam. Bij BrainCompass zijn wij
voornamelijk geïnteresseerd in DNA wat bijdraagt aan stofjes die in onze hersencellen belangrijk zijn.
Variatie in ons DNA zorgt er bijvoorbeeld voor dat sommige hersencellen meer, of juist minder, actief
zijn. Op die manier speelt DNA dus een rol bij de manier waarop wij ons gedragen.

KAN IK MIJN DNA BEÏNVLOEDEN?
Je kunt je DNA niet beïnvloeden. Dit betekent dat de uitslag van een DNA-analyse altijd gelijk zal zijn.
Dit betekent niet dat jij nooit verandert, de rest van jouw levenservaringen bepalen natuurlijk ook voor
een groot deel hoe jij je verder ontwikkeld hebt.

IS ER VERSCHIL TUSSEN EEN GEN EN DNA?
Als we over DNA spreken, spreken we over al het DNA-materiaal dat in ons lichaam aanwezig is. Als
we spreken over een gen bedoelen we een klein stukje DNA dat een specifieke functie heeft,
bijvoorbeeld het aanmaken van een bepaald stofje in de hersenen.

IS ER EEN FUNCTIE SPECIFIEK GEN?
Er is geen specifiek gen voor bijvoorbeeld Sales of Leiderschap. Beide bestaan uit verschillende
onderdelen. Het is dus te complex om vanuit één gen te verklaren. Daarnaast is er geen rechtlijnige
relatie tussen een enkel gen en gedrag: verschillende genen werken samen om verschillende soorten
gedrag te beïnvloeden.

BEPAALT EEN GEN WIE IK BEN?
Nee. Mensen (kunnen) veranderen. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid van wie jij bent en wordt
volledig bij jezelf ligt. Jouw genen zijn slechts het startpunt van jouw ontwikkeling als persoon. Je
omgeving, professionele levensfase en levenservaringen, dragen daarna bij aan de manier waarop jij je
door ontwikkelt.
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VOORSPELT MIJN DNA OF IK GOED BEN?
Nee. DNA alleen heeft geen voorspellende waarde. Om een goed beeld te krijgen van wie je bent
moet je altijd ook de rest van jouw levenservaringen meenemen in de analyse. Dat levert je dan een
nul-meting op: waar sta je nu. Het is vervolgens aan jou om de juiste route te nemen om jouw
toekomstdoelen te bereiken.

KIJKEN JULLIE OOK NAAR ERFELIJKE AANDOENINGEN?
Nee. Wij richten ons op professionals. Om ervoor te zorgen dat hier geen onduidelijkheid over kan
bestaan, hebben we een specifieke DNA-analyse ontwikkeld die alleen kijkt naar het DNA dat relevant
is voor het BrainCompass. We analyseren dus maar een klein gedeelte van jouw DNA.

KUNNEN JULLIE ZIEN OF IK ZWANGER BEN?
Nee. DNA zegt iets over het verleden, niet over het heden. Dit betekent dat we in DNA niet kunnen
zien of je nu zwanger bent of dat er eventueel andere lichamelijke zaken spelen.

WAT VOOR SOORT GEGEVENS VERWERKEN JULLIE DAN WEL?
Voor de meest uitgebreide versie van een BrainCompass (Leadership Compass Advanced), verwerken
we DNA gegevens (biologisch materiaal), biografische gegevens van bijzondere aard (zoals lengte,
gewicht en etnische achtergrond), en vragenlijst gegevens over jouw vroege opvoeding,
persoonlijkheidsontwikkeling en professionele mindset.

HOE ZIT HET MET MIJN PRIVACY?
De uitslag van jouw BrainCompass zal alleen met jou worden gedeeld. Het is vervolgens aan jou om te
bepalen of – en zo ja, met wie – jij jouw uitslagen wilt delen en bespreken.

HOE GARANDEREN JULLIE DATA-VEILIGHEID?
Jouw DNA-gegevens worden verwerkt onder een DNA-sleutel. Zo kun je veilig jouw DNA retourneren
per post en hoeven we jouw persoonsgegevens ook niet te delen met het laboratorium. Zo splitsen we
in het proces jouw persoonsgegevens van jouw DNA-gegevens. Intern bewaren wij jouw gegevens
gepseudonimiseerd. Dat betekent je naam gescheiden wordt van de gegevens maar het voor ons
technisch mogelijk blijft om jouw gecodeerde gegevens aan jou als persoon te koppelen.

WAT ALS IK MIJN DNA SLEUTEL KWIJTRAAK?
Wij houden een koppeling bij van de naam en de DNA-sleutel. Dit betekent dat als jij jouw DNAsleutel kwijtraakt, we een verificatie procedure starten en jouw DNA-sleutel moeten opzoeken. Deze
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koppeling betreft alleen naam en DNA-sleutel, geen uitslagen. Die kan je met jouw DNA-sleutel weer
opvragen in jouw beveiligde persoonlijke BrainCompass.
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