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‘ZIT HET IN DE FAMILIE?’

DOOR SANNE STEHOUWER
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Kenmerkend voor erfelijke kanker is dat erfelijkheidsonderzoek meestal niet alleen consequenties heeft
voor het onderzochte individu, maar ook voor zijn of haar familie. Als er een mutatie aangetoond wordt,
kunnen verwanten hier immers ook drager van zijn. De wens om op een bepaald moment al dan niet te
onderzoeken of ‘het in de familie zit’ is heel persoonlijk. Dat hierin voor ieder individu andere belangen
en andere omstandigheden een rol spelen, kan de onderlinge communicatie over erfelijkheidsonderzoek
ingewikkeld maken.

Erfelijkheidsonderzoek is familieonderzoek
,-%&"ҙушҚ012!""/1$"+""0(2+!"ѷ"+
,))"$",3"/"/#")&'(",/01Ҍ"+"&"/stokkanker roept bij haar de vraag op
of er in haar eigen familie sprake is van
!"7""/#")&'("+)"$ѷ /*,"!"//$,1ҙцфҚ(/""$,/01(+("/,-хфҌ'/&$"
)""ȇ&'!ѷ +!"$"+"/1&"!/,3"+,3"/)"!"+7,4"),-%&"0,*)0""+3+
,*҃07200"+)',+$+/"0-" 1&"3"lijk ‘kanker in de buik’ en borstkanker.
,-%&"3&+!1%"1*,"&)&'(,*!"*,$")&'(%"&!3+Ҍ,+!"/7,"(*"1%/
moeder te bespreken, omdat ze weet

dat zij liever niet meer over de borst(+("/-/1ѷ/$,13&+!1,-%&"0
3"/7,"(&+!"/!! ,+#/,+1"/"+!ѹ%/
vertrouwen in haar gezondheid is langzaam hersteld en het liefst denkt ze
niet meer terug aan de periode dat ze
ziek was. Maar in het belang van haar
!, %1"/0$"7,+!%"&!4&)7"҂+122/)&'(҃
*""4"/("+ѷҌ,+!"/7,"()17&"+
dat ze drager is van een mutatie in het
тҌ$"+ѷ

3"/+!*"1%"13"/%,,$!"/&0& ,,-
ҙ ,+1/)1"/)"Қ,/01(+("/"+!"7&"kenhuisafspraken ter voorbereiding op
de preventieve verwijdering van haar
"&"/01,(("+*("+!1/$,17& %
4""/-1&Ģ+13,")1ѷ/,-!"3,,/$/,+!01+!"7,/$"+,*%2+!, %1"/0
!&"")(цс(ہ+0%""+!"+)"$1"
%""+$"Ģ/#!ѷ,(7&"1/$,1"/"/$
tegenop om haar zus te informeren over
!"тҌ*211&".

/$,1"+%/*+7&'+$"0 %/,(("+
van de uitkomst van het erfelijkheids,+!"/7,"(ѷ",/01,+!"/7,"("+&+

Hoe vertel ik het mijn familie?
Als er eenmaal een mutatie is aangetoond, is het van belang dat
familieleden hierover geïnformeerd
worden, aangezien dit voor henzelf en/
,#%2++$"0) %1*"!&0 %"4&+01(+
,-)"3"/"+ѷ,,/-1&Ģ+1"+%""ȇ!&13(
een belangrijke rol gespeeld in de keuze voor erfelijkheidsonderzoek: ‘Ik ben
al ziek (geweest), maar voor mijn zus
[broer, kinderen, …] kan erfelijkheidsonderzoek mogelijkheden opleveren
om deze ellende te voorkomen.’

CONSEQUENTIES VAN EEN BRCA1-MUTATIE
/,24")&'("!/$"/03+""+тҌ*211&"%""+""+ҙlifetimeҚ/&0& ,3+чсҌ
щсہ,-borstkankerҙ"+!20,,(усҌхс(ہ+0,*!&1+,,&11"(/&'$"+Қѷ/$"/0
4,/!1$"!3&0""/!,*3+#уцҌ'/&$")""ȇ&'!'/)&'(0!",/01"+1")1"+ ,+1/,)"/"+ѷ"7" ,+1/,)"0%""+""+3/,"$"!&$+,0""+""+"1"/"-/,$+,0"
1,1!,")ѷ/$"/0(2++"+,,(,3"/4"$"+%2+,/014""#0")-/"3"+1&"#1")1"+
verwijderen als ze willen voorkomen dat ze ziek worden of als ze de jaarlijkse
,+1/,)"0)01"")01"+!"/3/"+ѷ
/,24")&'(" тҌ!/$"/0 %""+ !/+01 ""+ ҙlifetimeҚ /&0& , 3+ фцҌхцہ
op eierstok- of eileiderkanker ҙ"+ !20 ,,( ццҌчц ہ,* !&1 +,,&1 1" (/&'$"+Қѷ
*!1"/$""+!".21" ,+1/,)""011Ѹ&0%"1!3&"0,*3+#фц'/Ѹ&'""+
voltooide kinderwens, preventief de eierstokken en eileiders te laten verwijderen.
)((&+!3+""+3!"/,#*,"!"/*"1""+тҌ*211&"%""ȇцс(ہ+0!"
+)"$1"%""+$"Ģ/#!ѷ,,/!, %1"/0!&"7")#ҙ+,$Қ$""+Ҍ,+!"/7,"(4&))"+)1"+!,"+Ѹ$")!1ҙ3+#уц'/Қ3,,/!",/01"+%"17")#!" ,+1/,)"!3&"0)0
voor bewezen dragers.

/$,1&03"/4"7"++/%"1$"0-" &)&0""/!"*10 %--")&'(4"/(3+!"
#!")&+$ "+"1& ѷ +%"1""/01"$"0-/"(
vertelt ze dat ze de uitslag van het erfe)&'(%"&!0,+!"/7,"(+,$%"ȇ&$"/3&+!1
dan de diagnose borstkanker destijds.
,,/),*!1)%/+01"#*&)&")"!"+*,$")&'(,,(/&0& ,),-"+ѷ
/!, %1"/0%""+%"")3"/0 %&))"+!$"/"$""/!ѷ,-%&"ҙушҚ%""ȇ
meteen een verwijzing geregeld naar
!"#!")&+$ "+"1& ѷ+,2(ҙуфҚ4&)"/
%")"*)+&"103+4"1"+ѷ+%,"4")

+,2("/,-!"7")""ȇ&'!,,(+,$+&"10
*""%,"ȇѸ*(1/$,17& %%&"/1, %
zorgen om.
"+!"/"#*&)&")"!"+%""ȇ/$,1
+,$+&"1,-!"%,,$1"$"/ %1ѷ /
7203"/4 %1""+!"7"/!$"+%/""/01"()"&+(&+!"+/$,13/$17& %#

Voor de patiënt is het soms lastig
te begrijpen waarom familieleden
niet meteen actie ondernemen

17

kinderen mogelijk erfelijk belast zijn.
/&03(1&'!+,!&$,*%"1+&"240
te laten bezinken. Maar vanuit het
-"/0-" 1&"#3+""+-1&Ģ+1(+%"1
moeilijk zijn te begrijpen waarom
geïnformeerde familieleden niet
*"1""+ 1&",+!"/+"*"+ѹ)07&'7")#
,-1&'!4/"+$"4/0 %24!Ѹ%!%2+
ziekte voorkomen kunnen worden
door een preventieve operatie of was
!,,/-"/&,!&"(" ,+1/,)"!"-/,$+,0"
mogelijk beter geweest.

Gespecialiseerde psychosociale zorg
"$"0-" &)&0""/!"*10 %--")&'(
4"/("/03+!"#!")&+$ "+"1& 3+
%"11/" %1&"!"+,+!"/01"2+&+$
&'#*&)&" ,**2+& 1&""+&'%"1
,*$+*"1""+3"/%,,$!/&0& ,ѷ
,3"+!&"+# &)&1"/"+7"""+7,/$32)!&$
"0)2&13,/*&+$0-/, "0&' ,*-)"5"
persoonlijke keuzes, zoals: ‘Wil ik op
dit moment wel weten of ik de aanleg
%"Ѿ҃҂&"0&(3,,/,/01 ,+1/,)"0
,#""+-/"3"+1&"3",-"/1&"Ѿ҃҂ ""ȇ

"+*+!)1"/(,*1/$,10720"/
2&17& %7")#,-1"/2$ѹ(+("/%""ȇ7,҃+
spoor door de familie getrokken dat ze
er eigenlijk altijd al van uitging dat zijzelf op een dag ook ziek zou worden.
!"""/01"0 %/&(/")&0""/17"7& %
!1%"1Ҍ,+!"/7,"(%/+2&+011
stelt passende maatregelen te nemen.
+%"17,27")#0(2++"+2&14&'7"+!17&'
$ğğ+3"/%,,$!/&0& ,),,-1ѷ

!/$"/0 %- ,+0".2"+1&"03,,/*&'+
(&+!"/4"+0Ѿ҃/+013"/32))"+7&'
""+ ,+02)11&"3"#2+ 1&"3,,/+!"/"
zorg- en hulpverleners.

hoe en wanneer ze haar het beste kan
&+#,/*"/"+ѷ "1 ,+1 1*"1!"#*&)&"
van moeders kant is verwaterd na het
overlijden van haar moeder en Margot
%""ȇ7& %!"01&'!0"/$!,,/%"+&+!"
steek gelaten gevoeld. Ze vindt het ingewikkeld dat zij nu moeite moet doen
om hen te informeren.
Goede intenties, maar toch …
"-1&Ģ+1&'4&"""+*211&"$"3,+!"+
&0Ѹ(/&'$13+!"#!")&+$ "+"1& ""+
/&"#*""3,,/#*&)&")"!"+ѷ "13,")1
" %1"/+&"1)1&'!-00"+!,*!"/&"#
‘simpelweg’ te versturen: mensen willen hun dierbaren graag zo zorgvuldig en
persoonlijk mogelijk benaderen. Maar
%"1+&"240-"/0,,+)&'(3"/1"))"+ ,+#/,+1""/1&"*+!*"1!""&$"+"*,1&"0ğ+
die van familieleden. Ook het vinden van
een ‘goed’ moment kan lastig zijn, door
andere zaken die spelen in het leven van
%2+3"/4+1"+,#!,,/!1""+-1&Ģ+1
zelf door ziekte minder belastbaar
&0ѷ/+01(2++"+ ,+ &ޗ1"+Ѹ
3"/41"/!" ,+1 1"+"+,+1/"("+!"
,+1 1$"$"3"+0!/"*-")0,-4"/-"+ѷ
"1&0!20+&"1%"")3"/4,+!"/)&'(!1
uit diverse onderzoeken is gebleken
dat een deel van de ‘belanghebbende’
familieleden niet bereikt wordt, ondanks
goede intenties.
*"+*"1!"*10 %--")&'(4"/ker maakt Margot een plan op maat. Ze
nodigt haar zus en zwager uit om te komen eten, kort nadat hun kleinkind is
$",/"+ѷ"3,")17& %$"01"/(1!,,/!1%/*+"+,-%&"%&"/&'7&'+"+
!,,/!17"$,"!,3"/! %1%""ȇ417"
wil zeggen.
/720/"$""/1$"0 %/,(("+"+#houdend.
Verschillende gezichtspunten
*&)&")"!"+(2++"+0 %/&(("+3+
het nieuws dat zijzelf en ook hun

/$,1%""ȇ""+"Ҍ*&)!/"0(2++"+ %1"/%)"+3+""++& %13+
moeders zijde. Ze stuurt haar de fami)&"/&"#*"1""+(,/1"/& %1'"4/&+
ze haar vraagt deze te verspreiden on!"/!"+!"/"+& %1"+"++"3"+ѷ "1
voelt goed dat iedereen geïnformeerd
&0ѷ+*"1""++1)3+%/+& %1"+
"++"3"+,+10114""/""+3,,/7& %1&$ ,+1 1ѷ

NOTEN
ȧ %RYHQVWDDQGHFDVXVLVVDPHQJHVWHOGXLWGHYHUKDlen van vele families.
ȧ 6DQQH6WHKRXZHULVPDDWVFKDSSHOLMNZHUNHUELMGH
afdeling Genetica van het UMC Utrecht.
ȧ 0HW GDQN DDQ 0DUJUHHW $XVHPV NOLQLVFK JHQHWLcus/hoofd sectie Oncogenetica, voor haar kritische
blik.
ȧ .LMNYRRUPHHULQIRUPDWLHRS
-

www.erfelijkwatnu.nl (website van psychosociaal werkers, onder andere diverse brochures)

-

erfelijkheid.nl/familie-vertellen (voorlichtingsmateriaal voor patiënten)
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