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Wat is cascadescreening

• Systematisch familieonderzoek in families met 

(autosomaal dominant) erfelijke ziekte en

ziekteveroorzakende mutatie, gevonden bij 

indexpatiënt

Voorbeeld: patiënte, 40 jaar,  met familiaire darmpoliepen en -kanker

DNA-diagnostiek: mutatie in APC-gen= FAP            

cascadescreening mogelijk



Cascadescreening

Counselling en (desgewenst) mutatieonderzoek bij eerste graads 

verwanten

Indien drager: verwijzen voor regelmatige darmonderzoeken, bij 

veel poliepen volgt darmoperatie: gezondheidswinst

Indien niet-drager: geen darmonderzoek, psychologische 

winst

=darmkanker



Cascadescreening

= counselling en bloedonderzoek

=counselling



Cascadescreening

= mutatiedrager

= counselling en bloedonderzoek



Cascadescreening



Cascadescreening



Cascadescreening

ETCETERA

Gemiddeld 50% van de verwanten is drager

In grote families/foundermutaties: verschillende startpunten (zelfde 

mutatie)



Fasen cascadescreening

1. Identificeren index, DNA-diagnostiek

2. Informeren index over mutatie, initiëren 
cascadescreening

3. Inlichten naaste verwanten over optie 
cascadescreening

4. Counselling en (desgewenst) DNA-
diagnostiek verwanten

5. Dragers verwijzen voor follow up en 
behandeling



Cascadescreening in Nederland 
(sinds 1994)

• Aandoeningen

– Erfelijke vormen van kanker

• Borst/eierstok 

• Darm

– Erfelijke hart/vaatziekten

• Cardiomyopathieën (HCM/DCM/ARVC)

• Ritmestoornissen (LQTS, CPVT, Brugada) 

• Familiaire hypercholesterolaemie (FH) 



Uitvoerenden en betrokkenen

– Erfelijke vormen van kanker

• Borst/eierstok 

• Darm

– Erfelijke hart/vaatziekten

• Cardiomyopathieën (HCM/DCM/ARVC)

• Ritmestoornissen (LQTS, CPVT, Brugada) 

• Familiaire hypercholesterolaemie (FH) 

Klinische Genetica/

oncologen/chirurgen/

gynaecologen/

StOET

Klinische Genetica/

cardiologen

StOEH/internisten/

huisartsen



Financiering cascadescreening

• Klinische Genetica (counselling en DNA-diagnostiek): 

– Basispakket zorgverzekering, m.u.v. ‘actief toeleiden 
naar zorg’ (standpunt CVZ 2009)

• StOET:

– VWS

• StOEH: 

– VWS/CvB van RIVM (projectsubsidie 2004-2014)



Aantallen 2009

• Poliklinieken Klinische Genetica

– Oncogenetica 11.090 (38%)

– Cardiogenetica 3522 (12%)

• Huisbezoeken StOEH 

– FH 4560 (310 indexen)



Doel(en) cascadescreening

Klinische Genetica:

Informeren en, multidisciplinair, begeleiden index 
en familie, psychologisch voordeel (PPC)

zo mogelijk fysieke gezondheidswinst, accenten in 
counselling sterk afhankelijk van type aandoening

StOEH: 

Informeren/onderzoeken familie, fysieke 
gezondheidswinst (public health)



(Schattingen) opgespoorde dragers in Nederland

Kanker
• Darm (Lynch/FAP 1:400): 700/jaar (10.500) van 40.800 

(parelsnoer) 25%
• Borst/eierstok(1:200): ±7000 (Hebon) van 81.600, 

8,6%

Hart/vaatziekten
• Hypertrofische cardiomyopathie (1:500): >1300 (Gencor, AMC, 

UMCG, Erasmus) van 32.640 

4%
• Lange QT syndroom (1:2000): >418 (Gencor, Hofman et al NTvG 2007 ) 

van 8.160 5-15% 

• FH (1:400): 23.500 van 40.800 (Stoeh, 2010) 58%



(Bekende) aantallen Nederland

• >204.000 dragers van dit soort erfelijke ziekten, dus 

>1,25% van de bevolking

• Mogelijkheden van preventie en (dus) 

gezondheidswinst, ook volgende generaties

• Echter: 80% nog niet opgespoord (klein deel hiervan 

wel geïnformeerd)

Preventie kanker en hart/vaatziekten bij 

hoogrisico groepen is suboptimaal



Cascadescreening: hoe kan het beter?
p.m. fasen

1. Identificeren index, DNA-diagnostiek

2. Informeren index over mutatie, initiëren 
cascadescreening

3. Inlichten naaste verwanten over optie 
cascadescreening

4. Counselling en (eventueel) DNA-diagnostiek 
verwanten

5. Dragers verwijzen voor follow up en 
behandeling



Oorzaken achterblijven opsporing

1.Identificeren index, DNA-diagnostiek

Veel aanwijzingen dat dit bij alle groepen 
aandoeningen nog lang niet volgens richtlijnen 
gebeurt door:

– Gebrek aan kennis/alertheid bij potentiële 
verwijzers, regionaal bepaald 

– Weerstand tegen verwijzen/genetisch onderzoek

– Onbekendheid met procedure DNA-aanvraag (FH) 

– Weerstand bij indexpatiënt



‘Artsen te voorzichtig met screening FH’
(MC 9/9/11)

• ‘Anton Stalenhoef, internist in het UMC St 
Radboud zegt verbaasd te zijn over de 
bevindingen van de StOEH:

‘Wij waren juist een van de eerste die hiermee 
begonnen. Ik onderschrijf het nut van DNA-onderzoek 
volledig. We doen het bij ongeveer de helft van de 
patiënten. Soms doen we het niet, bijvoorbeeld 
omdat de diagnose FH wel vaststaat. DNA-onderzoek 
heeft dan geen praktische consequenties meer. 
Familieleden van deze patiënten adviseren we wel om 
zich te laten controleren.’



Hoe kan dit beter?

• Permanente educatie : 

– Verwijzers (regionale netwerken)

– Publiek 

• Laagdrempeligheid: 

– In reguliere gezondheidszorg

– Kenniscentra (klinische) genetica (planningsbesluit 2003)

– DNA-diagnostiek index als deel van proces 

cascadescreening 



Oorzaken achterblijven opsporing

• Lage opbrengst DNA-diagnostiek indexpatiënt

– Varieert van 10-90%, afhankelijk van ziektebeeld

– Veel UV’s, zonder mogelijkheid bewijzen 

pathogeniciteit 



Hoe kan dit beter?

• Nieuwe genetische technieken (exoom/whole 

genome sequencing)

– Snel, veel meer mutaties, in meerdere genen (maar ook 

meer ‘ruis’ en ‘bijvangst’)

– Meer functionele en in silico testen voor UV’s?

– Modifiers: relatieve verhoging/verlaging risico’s dragers 

• Landelijke datasharing stambomen, mutaties, 

fenotypen (alle aandoeningen, overlap)

• Idealiter: vervolgen alle families, ook niet-dragers



Oorzaken achterblijven opsporing

• 2. Informeren index over mutatie, initiëren 

cascadescreening

– Nagenoeg geen bezwaar (privacy) indexpatiënt bij 

kanker en hartziekten, wel bij FH? (bij 25% geen

familieonderzoek gestart in 2010)

– Als indexpatiënt zelf familie moet inlichten: emotioneel 

en fysiek zwaar, wie wel/niet



Hoe kan dit beter?

• Indexpatiënt al bij inzetten DNA-diagnostiek 

informeren over toekomstige cascade-

screening en zijn rol hierin

• Ondersteunen indexpatiënt bij informeren 

familie (familiebrieven, MW)



Oorzaken achterblijven opsporing

• 3. Inlichten naaste verwanten over optie 

cascadescreening

- Professionals (KG) denken dat rechtstreeks 

informeren familieleden niet is toegestaan en 

hebben geen tijd hiervoor

- Actief informeren familie (‘toeleiden naar zorg’) 

wordt niet vergoed via zorgverzekering (wel door 

VWS)



Hoe kan dit beter?

• Educatie professionals m.b.t. juridische, 

privacy, aspecten actief informeren familie

• Vergoeding van ‘actief toeleiden naar zorg’

(bij preventieve opties)  in 

zorgverzekeringswet 



Oorzaken achterblijven opsporing
• 4. Counselling en (desgewenst) DNA-diagnostiek 

verwanten

– Grote verschillen in uptake tussen FH (>90%) en 
erfelijke hartziekten en kanker (rond 50%)

– Oorzaken: 

• aard en bekendheid ziekten

• zwaarte preventieve opties

• manier van counsellen, afhankelijk van aandoening

• huisbezoek, ziekenhuis?



Hoe kan dit beter?

• Moet het beter?

– Klinische Genetica: in elk geval moeten zoveel 

mogelijk familieleden geïnformeerd worden, 

informed choice m.b.t. dragerschapsonderzoek

– Public Health: gezondheidswinst is doel, dus hoge 

uptake dragerschapsonderzoek (en behandeling 

dragers) belangrijk, zoals FH



Hoe kan dit beter?

• Indien (relatief) lage uptake wordt 

veroorzaakt door: 

• Slecht geïnformeerd zijn: actie nodig voor beter 

inlichten (alle) verwanten, follow up uptake 

counselling, z.n. herhaalde actie

• Hoge drempel bezoek (academisch) ziekenhuis: 

andere vormen uittesten (huisbezoek?, 

webconsulting, groepsconsulten in perifere 

ziekenhuizen e.d.)

• Weerstand verwijzen huisarts: educatie (bv 

verzekeringen), toegang zonder verwijzing?



Oorzaken achterblijven opsporing

• 5. Dragers verwijzen voor follow up en 

behandeling 

v.b. Hart/Vaatziekten

– Behandeldoel FH (LDL-C ≤ 2,5mmol/l) bereikt bij slechts 22% 
(Huijgen, 2010)

– Cardiologische follow up HCM-dragers in slechts 76%, 

oorzaken bij patiënt en cardioloog (Christiaans, 2009) 

– Opsporen dragers erfelijke hartritmestoornissen leidt 

tot adequate follow up en preventieve behandeling 
(Hofman, 2010) 



Hoe kan dit beter?

• 5. Dragers verwijzen voor follow up en 
behandeling

– Uitslag-/informatiebrief aan zowel drager, als 
huisarts en betrokken specialist

– Rechtstreekse verwijzing dragers naar ter zake 
kundig professional/team (afhankelijk van 
aandoening, FH ook huisarts?)

– Resultaten follow up en behandeling alle 
aandoeningen (blijven) monitoren in landelijk 
database



Conclusies
Cascadescreening: hoe kan het (nog) beter?

• In alle fasen van cascadescreening zijn er, bij beide in 
Nederland gebruikte methoden, opties voor 
verbetering, research naar optimale strategieën blijft 
nodig

• Differentiatie aanpak, afhankelijk van soort 
aandoening, blijft zinvol (‘van FH tot kanker’)

• Landelijke klinisch genetische database met geno- en 
fenotypische informatie van alle aandoeningen is 
belangrijk, ook voor research (validiteit, utiliteit, 
NGS)

• (Blijvende) inbedding in reguliere klinisch genetische 
zorg is, ook gezien algemene verschuiving naar 
risicogeoriënteerde geneeskunde, logisch



Dank voor uw aandacht


