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Erfelijkheidsonderzoek in Nederland (2011) 

Totaal aantal erfelijkheidsadviezen (alle UMCs en AVL-NKI): 

35.300, waarvan bijna 40% “oncogenetica” 

→ ruim 13.000 adviesvragers met verwijsindicatie kanker 

 

 

 



Erfelijkheidsonderzoek vanwege kanker 

intakegesprek 

> familiestamboom 

> medische informatie patiënt en evt. familieleden 

> indien indicatie: uitleg diagnostisch DNA-
onderzoek adviesvrager (AV) of familielid met 
kanker 

uitslaggesprek 

> risico inschatting (kans op kanker) voor patiënt en 
familieleden 

> adviezen voor surveillance en/of preventieve 
operatie(s) 

> op indicatie: verwijzing psychosociale hulpverlener 

 

 



Doelstelling counseling 

Na gesprek(ken) met klinisch geneticus of genetisch 

consulent: 

 

• begrijpen adviesvragers (AVs) hun risico op kanker (en 

risico familieleden) 

• kunnen AVs beslissing nemen (controles of preventieve 

operatie) 

• hebben AVs minder stress, en ervaren meer persoonlijke 

controle 

 

 



Toegang tot oncogenetische zorg 

• Erfelijke kanker moet worden herkend door .………. 

– Behandelaar 

– Huisarts 

– Patiënt? Netwerk van de patiënt? 

 

 

 

 

 

• Vervolgens: verwijzing naar polikliniek klinische genetica 

(in UMC, NKI-AVL of algemeen ziekenhuis) 

– In overleg met patiënt 

 



De praktijk…….. 

Knelpunten 

- onvoldoende kennis huisartsen en behandelaars van 

verwijscriteria1 

- weerstand huisartsen en behandelaars m.b.t. bespreken2 

- kwaliteit van familieanamnese niet goed3 

 

 

 

 
 

1Ardern-Jones et al. 2005; McCann et al. 2005; Nippert et al. 2011 
2 Van Riel et al. 2010; Al-Habsi et al. 2008 

3Vasen at al. 2010 

 



Oncogenetische adviesvragers in dagelijkse 

praktijk, onderzoek 2007* 

Checklist alle nieuwe adviesvragers gedurende 7 mnd: 

• Demografische kenmerken 

– Geslacht 

– Ziektegeschiedenis 

– Familieanamnese 

– Indicatie voor onderzoek 

– Etniciteit 

– Hoogst afgeronde opleiding 

• Locatie (UMCU of buitenpoli algemeen ziekenhuis) 

• Initiatiefnemer verwijzing (adviesvrager of arts) 

                     *Van Riel et al. J Comm Genet 2012 

 

 

 



Totaal 

% (n) 

UMCU 

n=224 

Buitenpoli 

n=182 

Geslacht Man 

vrouw 

22% (88) 

78% (318) 

23% (52) 

77% (172) 

20% (36) 

80% (146) 

Ziektestatus Aangedaan 

Niet aangedaan 

37% (148) 

63% (258) 

25% (55)** 

75% (169)** 

51% (93)** 

49% (89)** 

Soort kanker Borstkanker 

Eierstokkanker 

Darmkanker 

Baarmoederkanker 

Anders 

63% (93) 

6%   (9) 

15% (23) 

1%   (1) 

15% (22) 

64% (35) 

2%   (1) 

16% (9) 

0      (0) 

18% (10) 

62% (58) 

9%   (8) 

15% (14) 

1%   (1) 

13% (12) 

Initiatiefnemer 

verwijzing 

Adviesvrager 

Arts 

61% (228) 

39% (144) 

70% (144) 

30% (62)* 

51% (84) 

49% (82)* 

Kenmerken van 406 oncogenetische 

adviesvragers 

*p<0.05; **p<0.01 

 



Opleidingsniveau oncogenetische 

adviesvragers (n=406) 
beide 
locaties  
% (n) 

UMCU  
% (n) 

buitenpoli  
% (n) 

p-waarde 

laag 
(geen, basisschool) 

4.0 (16) 3.6 (8) 4.5 (8) 0.643 

midden-1 
(LBO, MAVO) 

26.3 (105) 20.7 (46) 33.3 (59) 0.004* 

midden-2 
(MBO, HAVO) 

33.3 (133) 38.3 (85) 27.1 (48) 0.018* 

Hoog 
(HBO, WO) 

36.3 (145) 37.4 (83) 35.0 (62) 0.626 



Adviesvragers in  

studie 

Algemene 

populatiea 

Etniciteit Autochtoon 

Allochtoon 

91% (368) 

9%   (38) 

81% (13,184,541)* 

19% (3,173,451) 

Opleiding Laag 

Midden1 

Midden2 

Hoog 

4%   (16) 

26% (105) 

33% (133) 

36% (145) 

8%   (914,000)* 

24% (2,597,000) 

42% (4,551,000)* 

26% (2,790,000)* 

Opleidingsniveau en etniciteit oncogenetische 

adviesvragers en algemene bevolking 

*p<0.05; a Data CBS, 2007  

 



Samengevat, onderzoek Els van Riel 

• Meerderheid van adviesvragers neemt zelf initiatief voor 

verwijzing 

 

• Allochtonen en lager opgeleiden weten minder goed de 

klinisch geneticus te vinden 

 

• Wie (AV/arts) initiatief voor verwijzing neemt wordt niet 

voorspeld door etniciteit en opleidingsniveau  

 

• Klinische setting is geassocieerd met verwijsproces 
                                      

                                                                                                                                                 *Van Riel et al. J Comm Genet 2012 

 



Opleidingsniveau andere (oncogenetische) 

patiëntenpopulaties? 

   



Kenmerken AVs borstkanker 

erfelijkheidsonderzoek 2008-2010 (N=190)  

n % Range 
Mean 

(SD) 

Leeftijd (jaren) (leeftijd ≤ 40)a 95 53 21-69 41 (12) 

Kinderen 129 68 

Opleidingsniveau:  

Laag 4 2 - - 

Midden-1 53 28 

Midden-2 53 28 - - 

Hoog 79 42 

Zelf borstkanker (gehad) 77 41 - - 

Indicatie voor DNA-onderzoek 82 46 - - 



UK  n=238 

(West-Midsland) 

NL n= 156 

(Utrecht) 

Leeftijd gemiddelde (SD) 41.9  (10.1) 43.3  (11.5) 

Kinderen* 1 of meer 80%  (189) 71%  (111) 

Etniciteit** Allochtoon 2%    (n=5) 17%  (27) 

Opleiding** Laag 

Midden1 

Midden2 

Hoog 

11%  (25) 

61%  (141) 

15%  (36) 

13%  (30) 

3%    (4) 

31%  (49) 

23%  (36) 

43%  (67) 

Verwijzer** Huisarts 

Specialist 

Geen verwijzer 

Anders 

66%  (156) 

24%  (57) 

7%    (17) 

25     (5) 

46%  (71) 

54%  (83) 

0 

0 

Opleidingsniveau en etniciteit adviesvragers 

borstkanker erfelijkheidsonderzoek, NL en UK  

Albada et al. J Comm Genet 2011 

*p<0.05; **p<0.001 



Toegang tot oncogenetische zorg lager 

opgeleiden beter in UK, rol tabloids? 



 



Opleidingsniveau adviesvragers borstkanker 

erfelijkheidsonderzoek (N=112) 

• Gemiddelde leeftijd 59 jaar (vragenlijst in 2011) vergeleken 

met CBS data: vrouwen 55-65 jaar opleidingsniveau in 2011 
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Opleidingsniveau adviesvragers cardiogenetica 

erfelijkheidsonderzoek (N=82) 

Kenmerken   

Leeftijd(jr); mediaan (range)                 57.5 (20-79) 

Geslacht;aantal 

mannen/vrouwen (%)  

               45/37 (55/45%) 

Kinderen (% ja)                  71 (89%) 

Opleidingsniveau (aantal 

patienten)  % van totaal)* 

Laag 

Midden 

Hoog 

 

  

  

                11 (14%) 

                58 (73%) 

                11 (14%) 

Data IM van Langen, E Otten (UMCG) 



Conclusie t.a.v. opleiding 

Adviesvragers oncogenetica 

• zijn hoog opgeleid in vergelijking met algemene 

bevolking 

• spelen zelf duidelijke rol bij hun verwijzing 

 

 

Bij actieve benadering door behandelaars treedt 

verschuiving op en worden meer lager opgeleide 

adviesvragers gezien 

 



Toegang tot oncogenetische zorg voor 

allochtone borstkanker patiënten 

Onderzoek onder Turkse en Marokkaanse borstkanker 

patiënten naar deelname aan erfelijkheidsonderzoek, 

• Welk deel komt in aanmerking voor counseling? 

• Welk deel is daadwerkelijk verwezen?  

• En zijn er verschillen met controle populatie? 

         

        lopend onderzoek 

        Jessica Baars 



  Opzet studie 

Exclusie, bv op basis 

van diagnosejaar of 

benigne afwijking 

Exclusie 

Checklist 

Turks/Marokkaans 

(n = 156) 

Checklist  

controle groep 

(random sample) 

(n = 321) 

Name-based 

approach 

Mammapoli n=6 zkh, 

BC diagnose  

2007 - 2012 



Medische dossiers 

deelnemende ziekenhuizen 

Ziekenhuis Turks/Marokkaans Controle 

UMCU 11 22 
MeanderMC 17 34 
Diak 18 41 
Slotervaartz 29 58  
SLAZ 33 66 
St Antonius 48 100 
Totaal 156 321 



Familie 

Anamnese 

Turks/Marokkaans 

N=156 

Controle 

N=321 

‘Compleet‘ 
BC + OVCA 

42% (n=66) 39% (n=125) 

‘Partieel’ 
Alleen BC 

49% (n=77)  47% (n=152) 

Geen 
Geen info BC of OVCA 

8% (n=13) 14% (n=44) 

Aandacht voor familie anamnese 



Criteria Turks/Marokkaans

N=156 

Controle 

N=321 

 Totaal 35%  (n=55)* 21%  (n=66)* 

 Diagnoseleeftijd <40 jr 26%  (n=40)*  5%   (n=16)* 

 Contralateraal BC <50 jr 3%    (n=4) 1%    (n=4) 

 Eierstokkanker (OC) 0%    (n=0) 1%    (n=2) 

 OC in familie 1%    (n=1) 4%    (n=12) 

 BC in familie 10%  (n=16) 12%  (n=39) 

 Man met BC 2%    (n=3) 0,3% (n=1) 

Indicatie voor verwijzing 

*p<0.01 



Criteria  

Turks/Marokkaans 

 

Controle 

Totaal 47% (26/55) 56% (34/66) 

Diagnoseleeftijd 

<40 jr 
48%* (19/40) 81%* (13/16) 

BC en/of OC in 

familie 
65% (11/17) 52% (25/48) 

Erfelijkheidsonderzoek daadwerkelijk verricht 

*p<0.05 



• Relatief groot deel Turkse/Marokkaanse patiënten voldoet 

aan verwijscriteria voor erfelijkheidsonderzoek, vooral ten 

gevolge van jonge leeftijd ten tijde van diagnose 

 

• Erfelijkheidsonderzoek is bij bijna de helft van de patiënten 

die aan criteria voldoet verricht (≈ controle groep) 

 

• Bij (jonge) Turkse/Marokkaanse BC patiënten wordt 

erfelijkheidsonderzoek minder vaak verricht 

 

 

 

Bevindingen onderzoek Jessica Baars 



Vervolgonderzoek Turkse en Marokkaanse 

borstkanker patiënten 

Telefonische interviews patiënten: 

• Inventarisatie kennis en opvattingen m.b.t. 

erfelijkheidsonderzoek, en redenen om wel/niet deel te 

nemen.  

 

 

 

 

Focus groepen met behandelaars en patiënten: 

• Ook inzicht in opvattingen behandelaars 

 



Interviews 

• 144 patiënten benaderd (brief eigen chirurg) 

• 85 (59%) telefonisch geïnterviewd 

Turks: n=28 (54%) 

Marokkaans: n=57 (61%)  

• Interviews vaak in eigen taal  

 - Turkse pt: Turks n=25 (89%) 

 - Marokkaanse pt: Berbers: n=21 (39%); Arabisch n=12 (21%); 

    Nederlands: 40% 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Interviews 

socio-demografische kenmerken  

 

 

 

 

 

Turks 

n=28 

Marokk 

n=57 

Totaal 

N=85 

Geboorteland Turkije/Marokko 

NL 

93% 

7% 

96% 

4% 

95% 

5% 

Godsdienst Islam 

Geen 

93% 

7% 

96% 

4% 

95% 

5% 

Acculturatie Spreekt vooral 

T/M 79% 70% 73% 

Denkt vooral T/M 86% 71% 76% 

Voelt vooral T/M 57% 75% 69% 

Dag 

besteding 

Betaald werk 

Werkeloos 

Huisvrouw 

Gepensioneerd 

14% 

43% 

39% 

4% 

12% 

23% 

61% 

4% 

13% 

29% 

54% 

4% 



Turks n=28

geen

basisschool

lbo, mavo

mbo, havo,
vwo

hbo,
universiteit

Opleidingsniveau 

Marokkaans n=57

geen

basisschool

lbo, mavo

mbo, havo,
vwo

hbo,
universiteit

Interviews 

sociaal-demografische gegevens  



Leeftijd  
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• Laag opgeleid, eerste generatie  
 

• Beperkte kennis familiestamboom, echter tegenwoordig 

meer communicatie over borstkanker 
 

• Ca. helft is op de hoogte van erfelijkheidsonderzoek 
 

• Bij 60% van patiënten is erfelijkheidsonderzoek verricht 
 

• Belemmerend: niet bewust, angst voor kanker en dood, 

negatief advies chirurg 

• Bevorderend: kennis m.b.t. preventie voor pt zelf en 

dochters/zussen 

Interviews, voorlopige bevindingen 
(n=85)  



Samenvattend 

• Toegang tot oncogenetische zorg lijkt niet voor iedereen 

gelijk 

 → onderdiagnose erfelijke kanker bij lager opgeleiden 

 en allochtone patiënten? 

 

• Uitdagingen 

 → empowerment patiënten 

 → bij-nascholing huisartsen en behandelaars en  

 ontwikkeling van tools met verwijscriteria 

 → meer publieke aandacht voor erfelijke kanker 
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Dank voor uw aandacht! 

 


