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ERFELIJKHEID EN KANKER

1. Erfelijkheid: inleiding 

2. Voorbeeld: Hereditaire Borst- en/of Ovariumkanker (HBOC)

3. Genetisch testproces

1. Stellingen

2. Soorten genetische test

3. Verloop 

4. Psychologische gevolgen/post-test specifieke thema’s

5. Verwachtingen van begeleiding

4. Casussen

5. Pink Ribbon onderzoek (UZ Leuven)
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• Kanker ontstaat door genetische veranderingen in de cel:

• Activatie van proto-onco genen

• Inactivatie van tumor suppresor genen

• DNA mismatch repair genen

• Genetische veranderingen ≠ kanker is erfelijk bepaald
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1. ERFELIJKHEID: INLEIDING



Kans op erfelijkheid groter bij:
- toenemend aantal verwanten,
- jongere leeftijd op tijdstip van diagnose
- verschillende vormen van kanker
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1. ERFELIJKHEID: INLEIDING



• Hereditair borst- en/of ovariumkanker (HBOC)

• Darmkanker

• Hereditair Non-Polyposis Colorectaal Carcinoom (HNPCC)

• Familiaire Adenomateuze Polyposis (FAP)

• Lynch syndroom

• Maar ook syndromaal:

• Li-Fraumeni

• Von Hippel Lindau

• Peutz-Jeghers

• Cowden

• …
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1. ERFELIJKHEID: INLEIDING



• In de algemene populatie:

• +/- 13% van de vrouwen ontwikkelt ooit in haar leven borstkanker

• +/- 1,4% van de vrouwen ontwikkelt ooit in haar leven ovariumkanker

• Risicofactoren = multifactorieel

• Geslacht

• Leeftijd

• Hormonale factoren

• Leefwijze

• ….

• Familiale voorgeschiedenis

• Erfelijkheid

2. VOORBEELD: Hereditaire Borst- en/of Ovariumkanker (HBOC)
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• Huidige gekende mutaties in volgende genen: 

• BRCA1  

• BRCA2 

• CHEK2

• PALB2

• TP53

• PTEN

• STK11

• BRCA1 en BRCA2 

• Breast Cancer genes 1 & 2

• BRCA1: lange arm chromosoom 17
• BRCA2: lange arm chromosoom 13

Verklaren grootste aandeel van alle HBOC

Verklaren <10% van alle HBOC
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2. VOORBEELD: Hereditaire Borst- en/of Ovariumkanker (HBOC)



BRCA1 & BRCA2: moleculaire genetica

BRCA2BRCA1

 Op beide genen meer dan 1000 verschillende mutaties mogelijk 
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2. VOORBEELD: Hereditaire Borst- en/of Ovariumkanker (HBOC)



 Implicaties dragerschap: 

BRCA1-mutatie BRCA2-mutatie

60% - 80%  borstkanker
35% - 70%  ovariumkanker

Verhoogd risico op andere tumoren 
(dikke darm, pancreas)

50% - 70%  borstkanker
10% - 30%  ovariumkanker

Verhoogd risico op andere tumoren 
(dikke darm, pancreas, melanoom)

Relatief verhoogd risico op borstkanker
(1%)

Verhoogd risico op andere tumoren 
(dikke darm, pancreas, prostaat)

Relatief verhoogd risico op borstkanker
(7%) en prostaatkanker (10% - 15%)

Verhoogd risico op andere tumoren 
(dikke darm, pancreas, melanoom)
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2. VOORBEELD: Hereditaire Borst- en/of Ovariumkanker (HBOC)



BRCA1-mutatie BRCA2-mutatie

Klinisch borstonderzoek
Medische beeldvorming (NMR, mammografie)

Preventieve heelkunde (bilaterale mastectomie, bilaterale salpingo-ovariëctomie)
Ileocoloscopie 

Jaarlijks rectaal toucher vanaf 40 jaar
Vijfjaarlijks ileocoloscopie vanaf 50 jaar

 Implicaties dragerschap: 
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2. VOORBEELD: Hereditaire Borst- en/of Ovariumkanker (HBOC)



Internationaal: Angelina Jolie-effect: Actrice Angelina

Jolie is draagster van een BRCA1 mutatie en heeft hier

een open brief over geschreven, getiteld “my medical

choice”.

http://www.nytimes.com/2013/05/14/opinion/my-

medical-choice.html

Vraag naar genetisch testing wordt steeds groter !
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2. VOORBEELD: Hereditaire Borst- en/of Ovariumkanker (HBOC)

http://www.nytimes.com/2013/05/14/opinion/my-medical-choice.html


In eigen land:

Radiostem Ann Reymen lanceerde in oktober 2016

haar boek 75B, een interessante kruising tussen een

gids en dagboek over genetica en borstkanker, -

amputatie en –reconstructie.

12

2. VOORBEELD: Hereditaire Borst- en/of Ovariumkanker (HBOC)

Vraag naar genetisch testing wordt steeds groter !
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2. VOORBEELD: Hereditaire Borst- en/of Ovariumkanker (HBOC)

Vraag naar genetisch testing wordt steeds groter !



3. GENETISCH TESTPROCES

• Genetische counseling:

Een communicatieproces waarin informatie wordt gegeven aan een individu met een (vermoeden van een) genetische 

aandoening  of met een risico op een genetische aandoening bij zichzelf of bij de (toekomstige) nakomelingen.

• België:

• 8 erkende centra (1 per universiteit)

• Multidisciplinaire teams (arts-geneticus, genetisch counselor en/of psycholoog)

• Genetische dienstverlening is voor iedereen toegankelijk

• Terugbetaling door het RIZIV

• Genetische dienstverlening ≠ prestatiegeneeskunde
• Voorlichting

• Bijstand

• Begeleiding

• Niet-directieve aanpak
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“Kinderen mogen zich op elke leeftijd genetisch laten testen”
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3. GENETISCH TESTPROCES: enkele stellingen



“Kinderen mogen zich op elke leeftijd genetisch laten testen”

NIET WAAR

16

3. GENETISCH TESTPROCES: enkele stellingen



“Borstkanker kan je alleen maar van je moeder overerven en niet van je vader”
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3. GENETISCH TESTPROCES: enkele stellingen



“Borstkanker kan je alleen maar van je moeder overerven en niet van je vader”

NIET WAAR
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3. GENETISCH TESTPROCES: enkele stellingen



“Indien je testproces start, moet je je resultaat altijd ophalen”
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3. GENETISCH TESTPROCES: enkele stellingen



“Indien je testproces start, moet je je resultaat altijd ophalen”

NIET WAAR
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3. GENETISCH TESTPROCES: enkele stellingen



“Het is onverantwoord als je je niet laat testen”
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3. GENETISCH TESTPROCES: enkele stellingen



“Het is onverantwoord als je je niet laat testen”

NIET WAAR
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3. GENETISCH TESTPROCES: enkele stellingen



“Als iemand een mutatie voor HBOC heeft geërfd, dan wordt hij/zij ziek”
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3. GENETISCH TESTPROCES: enkele stellingen



“Als iemand een mutatie voor HBOC heeft geërfd, dan wordt hij/zij ziek”

NIET WAAR
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3. GENETISCH TESTPROCES: enkele stellingen



“Als je drager bent van een erfelijke fout, 

dan moet je dit meedelen aan de verzekering”
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3. GENETISCH TESTPROCES: enkele stellingen



“Als je drager bent van een erfelijke fout, 

dan moet je dit niet meedelen aan de verzekering”

WAAR
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3. GENETISCH TESTPROCES: enkele stellingen



• DIAGNOSTISCH ONDERZOEK:

• Genetisch defect identificeren bij een aangetast persoon

• Bevestigen /uitsluiten van een klinische diagnose

• Risico bepalen voor verwanten

• DRAGERSCHAPSONDERZOEK:

• Nagaan of een gezond individu drager is van een overerfbare

aandoening zonder dat het implicaties inhoudt voor de eigen

gezondheid

• Enkel relevant voor (toekomstige) nakomelingen

• Meestal voor autosomaal recessieve aandoeningen
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3. GENETISCH TESTPROCES: soorten onderzoek



• VOORSPELLEND ONDERZOEK:

• Nagaan of een individu dat nu gezond is, een genetisch defect heeft waardoor hij/zij later een erfelijke aandoening

zal ontwikkelen.

• Géén diagnostisch onderzoek want individu is nog niet ziek

• Geeft informatie over de toekomstige gezondheid van testaanvrager en verwanten

• Meestal voor autosomaal dominante aandoeningen

• Internationale richtlijnen:

• Autonome & geïnformeerde beslissing

• Confidentialiteit

• Recht op niet-weten

• Enkel in genetische centra; multidisciplinaire counseling
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3. GENETISCH TESTPROCES: soorten onderzoek



een praktijkvoorbeeld

Voorbeeldcasus integraal overgenomen van www.beautifulabc.com 29

http://www.beautifulabc.com/


Eerste vraag: zit het in de familie?

o Diagnostische test

o Indien door diagnostisch onderzoek een mutatie aangetoond wordt, kunnen we bij  alle niet-

aangetaste familieleden at risk nakijken of zij deze mutatie wel of niet hebben overgeërfd

o Geen mutatie  predictieve testing niet mogelijk  familiaal (multifactorieel)

 risico ~ bevolkingsriscico of risicoberekening op basis van stamboom met 

computerprogramma

o Wél mutatie  risico’s zie vorige slides ‘implicaties’

o Indien aangetaste individu(en) overleden kan voorspellend onderzoek opgestart worden bij 1ste

graadsverwante

o Geen mutatie  niet-informatief testresultaat – risicoberekening op basis van stamboom 

met computerprogramma

o Wél mutatie  risico’s zie vorige slides ‘implicaties’
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1. Vrouwen met borstkanker en 1 of meer van volgende kenmerken:
- diagnose ≤ 35 jaar
- diagnose ≤ 50 jaar én familielid met ovariumkanker of familielid met bilaterale

borstkanker of familielid met borstkanker < 50 jaar of mannelijk familielid met
borstkanker

- bilaterale borstkanker, beiden diagnose < 50 jaar
- triple negatieve borstkanker < 50 jaar
- 3 individuen met borstkanker waarvan 1 eerste graadsverwant is van de andere 2

en waarbij 1 individu < 50 jaar

2. Vrouwen met ovariumkanker, ongeacht de leeftijd

3. Mannen met borstkanker, ongeacht de leeftijd

• criteria voor diagnostisch onderzoek (http://www.beshg.be/index.php?page=guidelines):
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1. Intake gesprek door:

• Persoonlijke en familiale anamnese en opmaken stamboom

• Bevestigen van familiale mutatie (resultaat DNA-test van aangetast familielid)

• Exploreren van reeds aanwezige kennis over de erfelijke fout

• Bieden van accurate en relevante informatie

• Bespreken van de test en de testprocedure

• Bespreking medico-legale aspecten

• Bespreking risico’s bij slecht resultaat

• Emotionele ondersteuning

• Informatieve ondersteuning/ cognitieve verwerking

• Beslissingsbegeleiding

• Familiale communicatie bevorderen

• … -> de betekenis van de genetische vraag exploreren!

Geneticus

Genetisch 

counselor 

en/of 

psycholoog
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3. GENETISCH TESTPROCES: verloop voorspellend onderzoek
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• Véél méér dan enkele een bloedname!!!

• Hoe voelt de patiënt zich (momenteel)?

• Hoe gaat de persoon om met de familiale aandoening?

• Wat is de vraag van de patiënt? 

• Is alle info duidelijk? Zijn er nog vragen?

• Wat is de motivatie om de test te ondergaan? Waarom nu?

• Wat zijn de verwachtingen bij een gunstig/ongunstig testresultaat?

• Hoe staat de partner ertegenover ? 

• Zijn de kinderen op de hoogte?

• Kan er in de brede familie over gepraat worden? Of taboe?

3. GENETISCH TESTPROCES: intake 



• Kwetsbare factoren op basis van literatuur en ervaring:

• Familiale medische voorgeschiedenis 

• Eigen medische voorgeschiedenis

• Leeftijd/levensfase

• Erg jonge vrouwen (+/- 18-30j)

• Studeren, geen relatie, kinderwens, PGD …  

• Geslacht

• Gezinssituatie 

• Informatie  

• Communicatie: moeilijke intrafamiliale communicatie, elkaar willen ‘sparen’, 

‘taboe’

• Beperkt sociaal vangnet
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3. GENETISCH TESTPROCES: intake 



1. Emotionele ondersteuning

• negatieve ervaringen, rouwproblematiek

• perceptie van het eigen risico (over/onderschatting)

• angstniveau, schuldgevoelens

• copingmechanismen (ontkennen? minimaliseren?)

35

3. GENETISCH TESTPROCES: intake 



2. Informatieve ondersteuning/cognitieve verwerking

• Complexiteit van de informatie

• Emotionele context
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3. GENETISCH TESTPROCES: intake 



3. Beslissingsbegeleiding

• Motivatie voor niet testen:

o ‘Ik ga hier nooit mee kunnen leven.’

o ‘Wat ga ik er dan mee doen, met een slecht

resultaat?’

 Angst voor (het omgaan met) een ongunstig

resultaat

 Vermijdende houding
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3. GENETISCH TESTPROCES: intake 

• Motivatie voor wel testen: 

o ‘Ik wil dit niet (opnieuw) meemaken, ik wil oud worden voor

en met mijn kinderen. Ik wil LEVEN.’

o ‘Een borst is voor mij geen levensnoodzakelijk orgaan en

voorkomen is beter dan genezen.’

 Opheffen van onzekerheid, verklaring/oorzaak vinden (bvb.

BC op jonge leeftijd, eierstokkanker,…)

 Risico kennen van en preventieve aanpak voor de andere

(kind – andere familielid) en/of zz

 Toekomstige familieplanning – Prenataal / Pre-implantatie

Genetische Diagnostiek (PGD)



• Voor- en nadelen van een test

• Scenario’s na het testresultaat (emotioneel, relationeel, preventieve maatregelen…)

Paternalistisch Informed Choice

Health Belief model (Janz & Becker, 1984)

Self-regulation model (Leventhal et al, 1983)
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3. GENETISCH TESTPROCES: intake 

3. Beslissingsbegeleiding



 Genetisch onderzoek leert ons iets over het individu én de familie:

o Familiale kanker syndromen hebben een AD overervingspatroon

o Gevolg: alle 1ste graadverwanten hebben 50% risico op dragerschap (broer/zus, kinderen, ouders)

o Testaanvrager moet beslissingen nemen omtrent

1. Eigen gezondheid /preventieve maatregelen indien behandeling mogelijk

2. Informeren van familieleden at risk
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3. GENETISCH TESTPROCES: intake 

4. Familiale communicatie bevorderen 



• Wiens verantwoordelijkheid?

Degene die op raadpleging ging ??
De genetische kliniek ?? 
De huisarts ?? 

 Professionelen: Medisch geheim 
 Verantwoordelijkheid van de familieleden (eventueel familiebrieven)

• Informeren van familieleden at risk kan heel belastend zijn voor de testaanvrager:

o Welke informatie moet ik meedelen aan familieleden?

o Wie moet ik allemaal informeren?

o Hoe moet ik het nieuws brengen?

o Wat zal ik precies zeggen? 
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3. GENETISCH TESTPROCES: intake 

3. Familiale communicatie bevorderen : Hoe familieleden informeren? 



 Heel wat factoren beïnvloeden de communicatie binnen families over erfelijke aandoeningen:

Socioculturele 
factoren

Familiale 
factoren

Individuele 
factoren

Ziekte 
gerelateerde 

factoren
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3. GENETISCH TESTPROCES: intake 



 Ziekte gerelateerde factoren:

o Wanneer de aandoening behandelbaar is (bvb. familiale kankers), ervaart men het doorgaans

als makkelijker om familieleden te informeren dan wanneer er geen behandeling mogelijk is

(bvb. neurodegeneratieve aandoeningen)

 Individuele factoren:

o Geslacht

o Emotionele barrières en coping mechanismen

o Gevoelens van schuld, angstgevoelens belemmeren effectieve communicatie

o ‘passieve non-disclosure’

o Verschillen in coping strategieën tussen familieleden beïnvloeden de communicatie

o Ontkennen, rationaliseren van een ongunstig testresultaat belemmert de communicatie

o Hoe percipiëren testaanvragers hun eigen risico
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3. GENETISCH TESTPROCES: intake 



 Familiale factoren:

o Graad van verwantschap en emotionele afstand tussen familieleden

o Communicatie patronen en regels in de familie

o Horizontale vs. verticale communicatie

o Constitutieve regels vs. regulatieve regels

o Familiegrenzen: open vs. gesloten grenzen

o Beslissingsprocessen binnen families

 Socioculturele factoren:

o Genetische discriminatie

o Taboes
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3. GENETISCH TESTPROCES: intake 



2. Indien beslissing tot verderzetting testing - bloedname op zelfde dag:

• 2 bloedtubes

• wachttijd voor resultaat 6-8 weken

3. Resultaatsbespreking:

• (bij slecht resultaat: ) steeds persoonlijk, nooit telefonisch of schriftelijk

• Plannen follow-up traject: medisch en psychosociaal
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3. GENETISCH TESTPROCES: bloedafname & resultaatsbespreking



 Positieve gevolgen bij een gunstig testresultaat:

o Opheffen van onzekerheid

o (Toekomstige) kinderen kunnen geen drager zijn

o Geen intensieve opvolging nodig

 Negatieve gevolgen bij een gunstig testresultaat:

o Survivor’s guilt

o Veranderingen in familie dynamieken 

 Negatieve gevolgen bij een niet-informatief testresultaat:

o Vals gevoel van veiligheid

o Individuele risico op kanker kan moeilijk ingeschat worden

o Intensieve screening aanbevolen

o Verwarring en angst
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3. GENETISCH TESTPROCES: psychologische gevolgen



 Positieve gevolgen bij een ongunstig testresultaat:

o Opheffen van onzekerheid

o Vroege detectie mogelijk en preventie van kanker

o Toekomstplannen maken (bvb. familieplanning)

 Negatieve gevolgen bij een ongunstig testresultaat:

o Stress toename, angst, gevoelens van neerslachtigheid, boosheid, ontkenning

o Veranderingen in de familiale dynamieken

o Angst voor medische ingrepen, angst om ziek te worden, angst om dood te gaan

o Bezorgdheid en schuldgevoelens omtrent het 50% risico voor de kinderen
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3. GENETISCH TESTPROCES: psychologische gevolgen



• Angst, onzekerheid, schuldgevoelens

• ‘Wat nu met mijn moeder, wat nu met mijn (klein)dochter(s)?’

• Eigen proces vs. Andere proces

• Partnerrelatie & seksualiteit

• ‘Ik kan er met hem niet over praten. Ik haat mijn borsten nu en hij moet echt van mij blijven. Hij heeft er wel begrip
voor, maar dit kan zo niet blijven duren.’

• Kinderen? De volgende generatie?

• Nieuwe beslissingen/keuzes

• ‘Vanaf het moment dat bij mij het borstkankergen is ontdekt, haat ik mijn borsten. Ik zie ze als tijdbommen die mij elk
moment ziek kunnen maken.’

• Mannen

• Moeilijke intrafamiliale communicatie

• Taboe, angst

• Er wordt geen mutatie gevonden terwijl dat wel verwacht werd

47

3. GENETISCH TESTPROCES: post test specifieke thema’s 



Korte pauze
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Testing kinderen 

• Meteen rijst de vraag of hun kinderen ook drager of 
ziek zouden kunnen zijn? En hoe hun toekomst er 
dan uitziet? En of deze test kan gebeuren en liefst 
ook zo snel mogelijk? 
• Internationale richtlijnen:

• Diagnostisch – verklarend, behandeling 

= OK, dus niet in dit geval
• Predictief

= uitgesteld tot de leeftijd waarop hij/zij intellectueel en sociaal-
emotioneel een zekere maturiteit heeft ontwikkeld - in de praktijk 
18 jaar
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Perspectief ouders: Waarom niet? 

 Groot deel van de ouders vertelt het (nog) NIET op kinderleeftijd

 BESCHERMING tegen alle emotionele en psychosociale gevolgen (bvb: angst)

 Vinden kinderen te jong

 Voorkomen van angst en piekeren bij kinderen (over zichzelf of de ouder)

 Het hebben van een ‘normale jeugd’ is belangrijk

 Geen medische noodzaak

 Niet nodig, want kind is al op de hoogte (ermee opgegroeid)

 De ‘juiste’ woorden niet vinden / eigen kennis te beperkt

 Zelf nog in verwerkingsproces

 Eigen angst staat in de weg
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Perspectief ouders: waarom wel?

• Slechts beperkt aantal ouders vertelt het WEL op kinderleeftijd

• MOREEL EN ETHISCH RECHT 

• Aanvaarding binnen eigen (emotionele) identiteit – ‘deel van’

• ‘Empowerment’: geloof in eigen autonomie

• Informeren/toegang tot informatie en bewustzijn (resultaat, familiegeschiedenis, medische 
interventies ouder,…)

• Betere voorbereiding op toekomst 

• Betere omgang met mogelijke implicaties

• Eventuele opvolging ikv verhoogd risico en/ of preventieve stappen

• Reproductieve keuzes – kinderwens? 

• Waken over algemene gezonde levensinstelling: voeding, niet roken, lichaamsbeweging, …

• Geloof in het versterken van familiale banden/verhoogde samenhorigheid binnen familie

• Opm: soms ook grote angst voor verbreken familiale banden
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Observeren, stellen vragen 
Belang van begrijpen algemene
informatie omtrent ziekte

Eigen risico? 
Erfelijkheid?

Ook begrijpen van complexe informatie
betreffende volgende thema’s 

Eigen 
kinderen?

Implicaties 
voor zelf?

18+ j15+ j 12+ j 
Einde 
lagere 
school

Verstandelijk begrijpen van genetische aandoening en risico

Emotioneel begrijpen van genetische aandoening en risico

Accepteren van deze informatie, 
echter niet centrale focus

Rebelse periode. 
Meer en meer op 
zichzelf betrekken 
van informatie. 

Vaak in de war, 
omdat ze telkens 
beter begrijpen 
wat de impact zou 
kunnen zijn.

Vaak moeilijkste
periode; 
andere belangrijke 
levensmomenten 
en –keuzes.
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Kinderen en jongeren …

 Willen meestal op jonge leeftijd op de hoogte worden gebracht – ERKENNING, HUN RECHT

 Verwachten van hun ouders dat zij zich op een goede en correcte manier inlichten over de 
genetische aandoening, het risico, … - EDUCATIE

 Willen ouders als rolmodel – OPENHEID & AUTONOMIE

 Verwachten OPEN en EERLIJKE communicatie 

 Willen VRAGEN kunnen stellen, en willen DUIDELIJKE ANTWOORDEN krijgen

 Belangrijk in kader van coping

 Belang van kunnen opzoeken van hulpverleners

 Willen GRADUEEL/GEFASEERD – CONTINU PROCES

 POSITIEF, hoopgevend communiceren; NORMALISATIE

 ‘Beheersbare’ risico’s – ‘je kan er iets mee doen’
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Ouder-kind interactie: 
enkele vuistregels

• Na communiceren, blijft ouder-kind relatie meestal stabiel of 
versterkt

• Meedelen is laten begrijpen

• Meedelen is vertrouwen creëren

• Meedelen is mee helpen dragen

• Meedelen is opbouwen van een sociaal netwerk

• Tweerichtingsverkeer: ouder vs. kind

• Geven informatie

• Krijgen vragen, commentaren en gevoelens terug
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• Op maat, groeiproces

• Normaliserend en menselijk

• Correcte en duidelijke informatie

• Belang van niet-weten

• Vertrouwensrelatie, waarin men beschikbaar is als hulpverlener

• Afhankelijk van sociaal vangnet, copingstijl, soort test
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Verwachting van begeleiding: 



Basishouding 

• Explorerend 

• Informatief

• Non-directief en neutraal – vrijwillige en 
persoonlijke beslissing
• NIET testen is ook een GOEDE beslissing!

• Structurerend & concretiserend

• (Normaliserend)
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Hebben jullie voorbeelden uit de praktijk? 
Wat zijn jullie ervaringen?
Zijn hier vragen rond?
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Vragen, opmerkingen?

• Ellen.plasschaert@uzleuven.be

• Sabine.hellemans@ugent.be
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