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INTRODUCTIE 
 
In dit proefschrift worden de psychosociale aspecten van twee zeldzame erfelijke 
kankersyndromen besproken; het Li-Fraumeni Syndroom (LFS) en de ziekte van Von Hippel-
Lindau (VHL). LFS en VHL worden gekenmerkt door een verhoogd risico op multipele 
tumoren (bv hersentumoren, niertumoren) op zowel kinder- als volwassen leeftijd, waarvoor 
de behandeling en preventieve mogelijkheden (zoals preventief opereren) beperkt zijn. LFS 
wordt veroorzaakt door een kiembaan mutatie in het p53 gen,  VHL door een mutatie in het 
VHL-gen. Alle tumoren die voorkomen bij LFS zijn kwaadaardig, waarbij early-onset 
borstkanker, sarcomen, leukemie, bijnierschorscarcinoom en hersentumoren de meest 
voorkomende tumoren zijn. Bij VHL komen zowel goedaardige als kwaadaardige tumoren 
voor, waaronder hemangioblastomen in de retina, kleine hersenen en ruggenmerg, 
feochromocytomen, niercysten, niercel carcinoom en pancreascysten. Bij mensen met een 
p53 of VHL-genmutatie komt bij ongeveer 90% van de mutatiedragers de ziekte tot uiting. Bij 
LFS is het preventief laten verwijderen van de borsten de enige geaccepteerde interventie 
om het risico op het krijgen van kanker te verminderen. Voor dragers van de VHL-mutatie 
bestaan er geen preventieve mogelijkheden. Om expressie van de ziekte in een zo vroeg 
mogelijk stadium te detecteren, met als doelstelling het verbeteren van de prognose, 
worden periodieke controles aangeboden.  
 
De klinische en moleculair genetische aspecten van LFS en VHL zijn door de jaren heen in een 
ruim aantal studies onderzocht (zie voor een overzicht de proefschriften van Dr. M.W.G. Ruijs 
respectievelijk Dr. F.J. Hes). Echter, over de psychosociale impact van LFS en VHL was tot op 
heden vrijwel niets bekend. Wel zijn in het verleden studies uitgevoerd naar de psychosociale 
impact van meer frequent voorkomende vormen van erfelijke predisposities voor kanker 
(zoals erfelijk borst- en eierstokkanker en Lynchsyndroom). Echter, gezien de sterk afwijkende 
karakteristieken van LFS en VHL in vergelijking met deze meer voorkomende erfelijke 
vormen van kanker, zijn de resultaten uit deze eerdere studies wellicht niet generaliseerbaar. 
Het was onze verwachting dat, mede door het verhoogde risico op multipele tumoren en de 
verscheidenheid aan tumorlocalisaties en leeftijden waarop de ziekte zich kan manifesteren, 
LFS en VHL een grotere psychosociale impact zouden kunnen hebben op de levens van 
leden van families met LFS of VHL in vergelijking met de impact van één van de meer 
voorkomende erfelijke kankersyndromen.  
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SAMENVATTING  
 
Uptake van, en reden voor erfelijkheidsonderzoek  
Een van de doelen van de studie was het in kaart brengen van de uptake van 
erfelijkheidsonderzoek (i.e. genetisch counselen en testen) in Nederland, en daarnaast om 
redenen voor het al dan niet ondergaan van erfelijkheidsonderzoek in kaart te brengen. Over 
het algemeen wordt aangenomen dat het aantal mensen dat kiest voor 
erfelijkheidsonderzoek groter is indien er effectieve preventieve opties bestaan, dan wanneer 
deze opties beperkt zijn. Het ondergaan van een uitgebreid en intensief programma van 
periodieke controles verlaagt aantoonbaar de morbiditeit en mortaliteit in het geval van VHL. 
De uitslag van DNA-onderzoek voor VHL maakt duidelijk of het al dan niet nodig is om een 
programma voor periodieke controles te ondergaan. Bij LFS is de te behalen medische winst 
van het ondergaan van regelmatige controles tot op heden minder duidelijk. In hoofdstuk 2  
is de uptake van erfelijkheidsonderzoek voor LFS beschreven, alsmede redenen om al dan 
niet erfelijkheidsonderzoek te ondergaan. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat, 
ondanks het feit dat de preventieve en behandelingsopties voor LFS beperkt zijn, meer dan 
de helft (55%) van de deelnemende leden van families met een aangetoonde p53 mutatie in 
Nederland een DNA-onderzoek heeft ondergaan. Dit percentage was, in tegenstelling tot 
onze verwachtingen, redelijk vergelijkbaar met de uptake-percentages voor frequenter 
voorkomende vormen van erfelijke kanker (~57%). Daarnaast bleek uit de resultaten dat het 
erfelijkheidsonderzoek, in het algemeen, geen ongunstige psychologische impact had 
veroorzaakt. De testuitslag (wel of geen drager van p53 mutatie) was niet geassocieerd met 
niveaus van zorgen en distress.  
 
Een verklaring voor de relatieve hoge uptake van erfelijkheidsonderzoek voor LFS zou 
kunnen zijn dat over het algemeen genomen mensen veelal geïnteresseerd zijn in het 
ondergaan van genetisch counselen en testen vanwege de verwachting dat de testresultaten 
onzekerheid weg zal nemen. Uit ons onderzoek blijkt inderdaad dat, zoals gerapporteerd bij 
studies naar de meer bekende en frequenter voorkomende erfelijke kankersyndromen en de 
ziekte van Huntington, dat het ‘verkrijgen van zekerheid’ (over zowel het eigen risico als dat 
van de kinderen) een van de belangrijkste motieven is om DNA-onderzoek te ondergaan. 
Daarnaast kan het zijn dat mensen die erfelijkheidsonderzoek ondergaan (onrealistisch) hoge 
verwachtingen hebben over de controleerbaarheid van de ziekte. Het is opvallend dat, 
gezien het feit dat de medische winst van het ondergaan van regelmatige controles voor LFS 
op dit moment niet duidelijk is, het kunnen plannen van regelmatige controles een 
belangrijke reden was om DNA-onderzoek voor LFS te ondergaan. 
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Psychisch welbevinden 
Een tweede doel van de studie was het in kaart brengen van de psychologische impact die 
LFS of VHL kan hebben op leden van families waarin een p53 respectievelijk VHL mutatie is 
aangetoond. Onderzocht zijn zowel dragers, diegenen met een 50% risico, alsmede hun 
partners en diegenen die bewezen niet-drager zijn. Wij verwachtten, mede door het 
verhoogde risico op multipele tumoren en de verscheidenheid aan tumorlokalisaties en 
leeftijden waarop de ziekte zich kan manifesteren (vanaf de kinderleeftijd tot in de volwassen 
leeftijd), dat LFS en VHL een grotere psychosociale impact zouden hebben op de levens van 
leden uit families met LFS of VHL dan bekend is van de meer bekende vormen van erfelijke 
aanleg voor kanker.  
 
Familieleden: psychisch functioneren 
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat (Hoofdstuk 2 en 4) LFS en VHL familieleden in 
het algemeen een goede kwaliteit van leven rapporteren, welke vergelijkbaar is met 
leeftijdsgenoten uit de algemene Nederlandse bevolking. Echter, een subgroep van de LFS 
en VHL familieleden (23% en 39% respectievelijk) rapporteert klinisch relevante niveaus van 
distress, waarvoor additionele professionele psychosociale zorg geïndiceerd is.  
 
Tegen onze verwachtingen in was het percentage LFS familieleden met een klinisch relevant 
verhoogd niveau van psychologische distress vergelijkbaar met dat gerapporteerd in studies 
bij de meer bekende erfelijke kankersyndromen. Het percentage VHL familieleden met een 
klinisch relevant niveau van distress, was hoger dan dat gerapporteerd in de studies naar de 
frequentere vormen van erfelijke aanleg voor kanker. LFS en VHL hebben vele 
overeenkomsten, echter, er zijn ook substantiële verschillen die mede bepalend kunnen zijn 
geweest voor de geobserveerde verschillen in ervaren mate van distress tussen LFS en VHL 
familieleden. Allereerst is VHL meer chronisch van aard dan LFS. Ondanks het feit dat de 
morbiditeit en mortaliteit van VHL sterk is gedaald vanwege de introductie van de periodieke 
controles, moeten VHL patiënten veelal leven met de aanwezigheid van een of meerdere 
tumoren in situ. Deze dienen nauw gemonitord te worden om zo de optimale tijd voor 
behandeling te bepalen. De wetenschap dat men een of meerdere asymptomatische 
tumoren in situ heeft, die voor een langere periode stabiel kunnen blijven, zou kunnen leiden 
tot een verhoogd niveau van distress. Ten tweede, in vergelijking met LFS, komen VHL 
tumoren vaak tegelijkertijd en op meerdere plaatsen voor. Ten derde, de meer chronische 
aard van VHL zou kunnen leiden tot meer frequente operaties en ziekenhuisopnamen in 
vergelijking met LFS. Ten vierde, het protocol voor periodieke controles voor VHL is over het 
algemeen genomen uitgebreider en intensiever dan dat voor LFS. Tot slot, door de veelal 
plotselinge en agressieve onset van ziektemanifestaties bij LFS, zou het kunnen zijn dat meer 
‘gezonde LFS survivors’ zijn geïncludeerd in de studie in vergelijking met VHL.  
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Vanwege het feit dat een effectief programma voor periodieke controles aangeboden kan 
worden aan VHL patiënten en diegenen met een verhoogd risico op dragerschap, kan het 
bovendien zijn dat clinici wellicht, in vergelijking tot LFS, minder terughoudend zijn in het 
genetisch counselen en testen voor VHL. Vanuit de klinische praktijk weten we dat clinici bij 
erfelijkheidsonderzoek voor LFS, vanwege de ernst van het syndroom en het feit dat de 
medische relevantie van het ondergaan van een genetische test minder duidelijk is, veelal 
anticiperen op een mogelijke negatieve psychische invloed. Mogelijk worden LFS 
familieleden (on)bewust intensiever en voorzichtiger door klinisch genetici en counselers 
gecounseld vanwege deze geanticipeerde negatieve psychologische gevolgen. Deze 
‘voorzichtige’ wijze van counselen zou negatieve psychosociale gevolgen kunnen 
voorkomen of minimaliseren. 
 
Familieleden: factoren geassocieerd met psychisch welbevinden 
In hoofdstuk 2 en 4 werd beschreven welke factoren zijn geassocieerd met een verhoogd 
niveau van zorgen en distress, teneinde die personen te helpen identificeren voor wie 
additionele professionele psychosociale zorg geïndiceerd is. In overeenstemming met 
resultaten uit eerdere studies naar de frequenter voorkomende vormen van erfelijke aanleg 
voor kanker, zijn het vrouwen, diegenen met een hoge risicoperceptie om (nog) een tumor te 
ontwikkelen, en diegenen met een gebrek aan sociale steun die meer zorgen en distress 
ervaren. Daarnaast zijn het specifiek bij VHL tevens de symptomatische personen, en 
diegenen die een 1e graadfamilielid hebben verloren op een relatief jonge leeftijd (met name 
tijdens de adolescentie), die meer zorgen en distress ervaren.  
 
Partners: psychologisch welbevinden en gerelateerde factoren 
In hoofdstuk 6 is de psychologische impact van LFS en VHL op de partners van patiënten en 
diegenen met een hoog risico beschreven. In overeenstemming met de resultaten van de 
LFS en VHL familieleden, gaat het met de partners over het algemeen genomen goed. Zij 
rapporteren een kwaliteit van leven die gelijk is aan, of soms zelfs beter dan, leeftijdsgenoten 
in de Nederlandse populatie. Echter, eveneens in overeenstemming met de bevindingen bij 
de LFS en VHL familieleden en bij partners van patiënten met familiare adenomateuse 
polyposis, rapporteert ongeveer een kwart van de partners (28%) een klinisch relevant niveau 
van distress waarbij aanvullende professionele psychosociale zorg wenselijk zou kunnen zijn. 
Zoals verwacht, was het niveau van distress van de partners significant gerelateerd aan het 
distress-niveau van hun patiënt-partner. Mogelijk duidt deze bevinding op een systeem 
reactie op stressvolle situaties. Daarnaast was een gebrek aan sociale steun bij de partners 
tevens gerelateerd aan een verhoogd niveau van distress.  
 
 
 
 



Samenvatting 

 155 

Sociale steun als een buffer tegen distress 
Sociale steun kan dienen als een buffer tussen stressvolle situaties en psychologische 
distress. De ‘buffer hypothese’ behelst dat distress een negatief effect heeft op het 
psychologisch welbevinden van diegenen die geen of beperkte sociale steun hebben 
ervaren, terwijl dit effect minder of zelfs afwezig is bij diegenen met een sterker sociaal steun 
systeem. Partners worden veelal benoemd als een belangrijke bron voor sociale steun. Het is 
opvallend dat, zowel bij de familieleden als de partners, een gebrek aan ervaren sociale steun 
gerelateerd was aan een verhoogd niveau van distress. Sociale steun, met name wanneer dit 
wordt verstrekt door de partner, lijkt daarmee een belangrijke factor te zijn in het kunnen 
omgaan met de psychische impact van een dergelijke ziekte.  
 
Behoefte aan en gebruik van professionele psychosociale ondersteuning 
In de hoofdstukken 4 en 6 is de behoefte aan, en het gebruik van, professionele 
psychosociale ondersteuning beschreven. Ongeveer een derde van de VHL familieleden met 
een verhoogd distress-niveau had professionele psychosociale ondersteuning ontvangen. 
Ongeveer een derde van diegenen die geen hulp hadden ontvangen had dit echter wel op 
prijs gesteld.  
 
Van de partners van individuen gediagnosticeerd met, of met een hoog risico op, LFS of VHL 
had 20% professionele psychosociale ondersteuning ontvangen. Ongeveer een kwart van 
diegenen die geen formele ondersteuning hadden ontvangen, had dit wel op prijs gesteld. 
De ruime meerderheid van zowel de familieleden als de partners is van mening dat 
professionele psychosociale ondersteuning routinematig aangeboden dient te worden aan 
zowel diegenen met een hoog risico (dragers, 50% risico) als aan hun partners.  
 
Periodieke controles 
Een vierde doel van onze studie was het in kaart brengen van het advies voor periodieke 
controles dat wordt gegeven aan patiënten en diegenen met een hoog risico (50%) op 
dragerschap, het opvolgen van, en ervaringen met periodieke controles voor LFS en VHL. Het 
hoofddoel van periodieke controles is het vroegtijdig opsporen van tumoren om zo een 
effectievere behandeling mogelijk te maken en de prognose positief te beïnvloeden. In het 
geval van LFS, is de medische winst van het ondergaan van periodieke controles tot op 
heden niet duidelijk aangetoond. In het geval van VHL echter, zijn er meerdere aanwijzingen 
dat de levensverwachting van VHL patiënten significant is gestegen sinds de introductie van 
periodieke controles voor VHL manifestaties. Gegeven het feit dat de periodieke controles, en 
uitkomsten hiervan (i.e., morbiditeit en mortaliteit), voor LFS en VHL zeer verschillend zijn, 
zijn de kwesties rondom periodieke controles voor beide ziektebeelden afzonderlijk 
onderzocht.  
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LFS: Advies & opvolgen van het advies 
In Hoofdstuk 3 is in kaart gebracht welke methoden voor periodieke controles zijn 
aangeboden aan diegenen die zijn gediagnosticeerd met, of een hoog risico hebben op, LFS. 
Daarnaast is onderzocht in hoeverre de adviezen werden opgevolgd, en wat de voor- en 
nadelen van het ondergaan van periodieke controles voor LFS zijn. Uit de resultaten blijkt 
dat, ondanks het feit dat de medische winst van het ondergaan van periodieke controles tot 
op heden niet duidelijk aantoonbaar is, het merendeel van de personen gediagnosticeerd 
met, of met een hoog risico op LFS een advies voor periodieke controles heeft ontvangen, en 
dat zij de controles zoals geadviseerd opvolgen. Het advies voor periodieke controles dat 
werd gegeven aan hoog risico LFS familieleden is uitgebreider dan datgene gepubliceerd in 
de Nederlandse richtlijnen (richtlijnen versie 2005 ten tijde van onze studie). In deze 
richtlijnen wordt een jaarlijkse controle van de borsten vanaf 20-25 jarige leeftijd 
geadviseerd, en is een jaarlijks medisch consult (anamnese en lichamelijk onderzoek) 
optioneel. Het is bemoedigend om te zien dat alle vrouwen in de studie van 25 jaar en ouder 
een advies voor jaarlijkse borstcontroles hebben ontvangen. Daarnaast is het 
noemenswaardig dat, ondanks de controverse met betrekking tot de associatie van p53 
mutaties met een verhoogde stralingsgevoeligheid, ongeveer twee derde van de vrouwen 
een advies had ontvangen voor het ondergaan van een jaarlijkse mammografie in plaats van 
(uitsluitend) een MRI van de borsten. Verder bleek dat ongeveer drie kwart een ‘advies op 
maat’ had ontvangen; een advies gebaseerd op de geschiedenis van kanker in de familie. 
Recentelijk zijn de diagnostische en screenings richtlijnen voor LFS herzien. In deze herziene 
richtlijnen zijn controles op basis van de familiegeschiedenis opgenomen als optioneel. 
 
VHL: Advies en opvolgen van het advies 
Aangenomen wordt dat vroege opsporing en behandeling van VHL manifestaties de 
morbiditeit (bijvoorbeeld gezichtsverlies door retinale hemangioblastomen) en de 
mortaliteit verlaagt. Daarom is het van belang dat individuen die gediagnosticeerd zijn met, 
of een hoog risico hebben op, VHL een advies voor periodieke controles ontvangen dat in 
overeenstemming is met de Nederlandse richtlijnen. In Hoofdstuk 5 is beschreven welk 
advies voor periodieke controles hoog risico VHL familieleden hebben ontvangen (op basis 
van zelfrapportage) en in hoeverre dit advies in overeenstemming is met de Nederlandse 
richtlijnen. Alle individuen met een klinisch en/of moleculair genetische diagnose, en de 
meerderheid van diegenen met een 50% risico op VHL gaven aan dat zij een advies hebben 
ontvangen voor periodieke controles, en dat zij dit advies zoals gegeven opvolgden. Echter, 
bij het merendeel van de personen (64%) die deelnamen aan de studie, was dit advies niet 
(volledig) in overeenstemming met de Nederlandse richtlijnen. Objectieve data van de 
radiologische controles, die zijn verkregen via de medische statussen, laten bovendien zien 
dat een substantieel percentage niet werd gecontroleerd in overeenstemming met de 
Nederlandse richtlijnen. Bij een kwart tot een derde van de individuen was er sprake van een 
‘screening delay’ (vertraging in geadviseerde intervallen tussen de controles) wat betreft de 
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radiologische controles voor tumoren in het centraal zenuwstelsel. Met betrekking tot de 
radiologische controles voor de viscerale tumoren was hiervan bij bijna de helft sprake. Een 
advies afwijkend van de richtlijnen en de locatie (ziekenhuis) waar personen de controles en 
behandeling(en) ondergingen waren factoren die significant geassocieerd waren met deze 
‘screening delay’. De geobserveerde variabiliteit in ‘screening delay’ als een functie van 
behandelend ziekenhuis (locatie), kan verschillen tussen ziekenhuizen reflecteren. 
Bijvoorbeeld met betrekking tot het budget voor preventieve controles (i.e., geen dekking 
van de verzekeringen voor preventieve controles bij familieleden met een 50% risico op 
dragerschap) en de logistiek (bijvoorbeeld, onvermogen om meerdere controles (van 
verscheidene medische disciplines) op een dag in te plannen; moeite om controles minimaal 
drie maanden vooruit te plannen). Daarnaast kunnen er tevens verschillen zijn tussen clinici 
met betrekking tot de wijze waarop zij richtlijnen interpreteren. Sommige clinici adviseren 
bijvoorbeeld een MRI van het centraal zenuwstelsel uitsluitend wanneer er sprake is van 
symptomen/klachten, terwijl anderen routinematig een MRI van het CZS adviseren.  
 
Ervaren voor- en nadelen van periodieke controles 
Uit de resultaten blijkt dat diegenen met een advies voor periodieke controles, die dit advies 
zoals geadviseerd opvolgen, meer voordelen ervaren van het ondergaan van deze controles 
in vergelijking met diegenen deze niet (geheel) opvolgen. Het meest frequent genoemde 
voordeel is de kans op vroegdetectie van een tumor. Daarnaast zorgen regelmatige controles 
in veel gevallen voor een gevoel van controle en veiligheid. Slechts beperkte nadelen van het 
ondergaan van regelmatige controles werden gerapporteerd. 
 
Kinderwens 
Het laatste doel van onze studie was het verkrijgen van inzicht in de attitudes van hoog risico 
familieleden en hun partners met betrekking tot het gebruik van pre-implantatie genetische 
diagnostiek (PGD / embryoselectie). Het hebben van een kinderwens is een van de motieven 
om een genetische test voor erfelijke kanker te ondergaan. Familieleden worden 
geconfronteerd met de reële mogelijkheid dat zij de predispositie hebben of kunnen hebben 
doorgegeven aan hun (toekomstige) kinderen. Dit risico kan daardoor een belangrijke rol 
spelen in de kinderwens. In hoofdstuk 7 is de attitude ten opzichte van PGD beschreven. 
Ondanks het feit dat PGD reeds is uitgevoerd voor een grote variëteit aan erfelijke 
kankersyndromen, blijft het gebruik hiervan tot op de dag van vandaag een sociaal, ethisch 
en politiek controversieel onderwerp. In 2008 heeft de politieke controverse over het gebruik 
van PGD voor erfelijke kanker in Nederland bijna geleid tot een kabinetscrisis. Uit onze 
resultaten blijkt dat ongeveer tweederde van de familieleden een positieve attitude heeft ten 
opzichte van het gebruik van PGD. Diegenen met een actieve kinderwens hadden significant 
vaker een positieve attitude ten  opzichte van het gebruik van PGD. Ongeveer de helft van 
diegenen met een actieve kinderwens zouden, gebaseerd op hun huidige kennis, het 
gebruik van PGD overwegen. Van diegenen die een mening met betrekking tot PGD hadden 
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uitgesproken, was het vermijden van een mogelijke zwangerschapsbeëindiging het grootste 
voordeel van PGD. In een studie onder dragers van cystic fybrosis, x-gebonden 
aandoeningen en chromosomale aandoeningen die PGD ondergingen was dit hun primaire 
motivatie. 
 
KLINISCHE IMPLICATIES 
 
Genetisch testen voor LFS 
Individuen met een mogelijk verhoogd risico op erfelijke kanker vragen zich wellicht af: ‘Wil 
ik mijn risico weten, of wil ik dit liever niet weten?’ In het geval van erfelijke kanker 
syndromen met beperkte preventieve en behandelingsopties, in dit geval LFS, kunnen clinici 
zichzelf afvragen: ‘Is het verstandig en aan te raden dat personen hun risico weten; kunnen 
mensen omgaan met deze kennis?’. Op basis van de resultaten uit ons onderzoek is het 
geruststellend om te zien dat het al dan niet ondergaan van een genetische test, en de test 
resultaten op zichzelf, niet gerelateerd lijken te zijn aan een verhoogd niveau van distress. 
Derhalve, wanneer clinici individuen zo consciëntieus blijven counselen zoals zij in het 
verleden hebben gedaan, is er in het algemeen genomen geen reden tot zorg voor een 
potentiële negatieve psychosociale impact als gevolg van  een presymptomatische test voor 
LFS.  
 
Psychosociaal welbevinden 
Het is onze bevinding dat tussen ongeveer een kwart tot een derde van de deelnemers 
klinische relevante niveaus van distress ervaart, waarbij additionele professionele 
psychosociale steun geïndiceerd is. Hoe kunnen we deze individuen identificeren? Het strekt 
tot de aanbeveling dat, zoals in eerdere artikelen voorgesteld, psychologische distress wordt 
beschouwd als “the sixth vital sign”, welke routinematig gecheckt dient te worden tezamen 
met de hartslag, bloeddruk, lichaamstemperatuur, ademhaling en pijn. Aangezien in het 
verleden aangetoond is dat clinici niet altijd in staat zijn distress bij patiënten te herkennen, 
adviseren wij het gebruik van een eenvoudig screeningsinstrument/checklist van 
probleemgebieden. Het gebruik van een dergelijk screeningsinstrument kan zorgverleners 
helpen om op een systematische manier die personen en thema’s te identificeren waarvoor 
additionele hulp geïndiceerd is. Een medisch specialist kan indien nodig patiënten 
doorverwijzen naar een psychosociale professional gespecialiseerd in deze problematiek (bv. 
psycholoog, maatschappelijk werker), of naar een patiëntenvereniging zoals de LFS en VHL 
belangenvereniging. Momenteel wordt een screeningsinstrument voor distress binnen de 
erfelijke kanker setting ontwikkeld in het NKI-AVL (Bleiker et al., KWF-Kankerbestrijding, 
projectnummer NKI 2008-4016). 
 
Gezien de associatie tussen het niveau van distress en een gebrek aan sociale steun, zou het 
waardevol zijn vragen met betrekking tot het sociale steun netwerk van een individu op te 
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nemen in het screeningsinstrument. Daarnaast hebben individuen met een inadequaat 
sociaal netwerk wellicht baat bij lotgenotencontact. Doormiddel van het vergroten van de 
beschikbare en ontvangen sociale steun zijn individuen naar verwachting beter in staat om 
te gaan met hun situatie.  
 
Periodieke controles 
De belangrijkste reden voor het uitvoeren van periodieke controles is om manifestaties van 
een ziekte in een vroeg stadium te detecteren en daarmee de levensverwachting positief te 
beïnvloeden. Een secundaire reden om periodieke controles uit te voeren is om de kwaliteit 
van leven te handhaven of zelfs te verbeteren. Onze resultaten zijn een indicatie dat LFS 
familieleden, ondanks het feit dat de medische winst van het ondergaan van periodieke 
controles tot op heden niet duidelijk aantoonbaar is, vertrouwen hebben in de vroegdetectie 
van kanker door middel van periodieke controles. Deze controles bezorgen hen een gevoel 
van controle en veiligheid.  Het aanbieden van periodieke controles aan hoog risico LFS 
familieleden kan derhalve mogelijk bijdragen aan hun psychologische welbevinden. Met 
betrekking tot de periodieke controles voor VHL geven onze resultaten aan dat er 
inspanningen nodig zijn om er voor te zorgen dat 1) de adviezen die worden gegeven voor 
periodieke controles overeenkomen met de Nederlandse richtlijnen en 2) vertragingen bij 
het ondergaan van controles worden geminimaliseerd.  
 
De volgende suggesties en aanbevelingen zouden hier gepast zijn: 
 
Expert centra 
Vanwege de lage incidentie en complexiteit van LFS en VHL is het aanbevelenswaardig om 
de periodieke controles en behandeling van patiënten, en diegenen met een hoog risico, te 
concentreren in een gelimiteerd aantal gespecialiseerde academische ziekenhuizen. In het 
recent verschenen (2010) rapport ‘Kwaliteit van kankerzorg in Nederland’ van de 
signaleringscommissie kanker van de KWF-Kankerbestrijding, wordt geconcludeerd dat 
behandelingen in ziekenhuizen met een voldoende aantal patiënten van een bepaalde 
patiëntenpopulatie (volume) de morbiditeit en mortaliteit verlaagt; waarmee het gezegde 
‘oefening baart kunst’ wordt onderschreven. Het is te verwachten dat hetzelfde geldt voor 
complexe zeldzame erfelijke kankersyndromen zoals LFS en VHL. Indien mogelijk zouden 
deze expert centra een ‘eendags polikliniek’ voor periodieke controles kunnen nastreven 
waarbij alle benodigde periodieke controles op één dag worden ingepland.  
 
Nationale registratie 
Daarnaast is het aan te raden een nationaal registratie systeem voor LFS en VHL op te zetten. 
In een dergelijk register dient informatie verzameld te worden over sociodemografische 
gegevens, familiegeschiedenis, genetica, ziekte manifestaties en behandelingen, periodieke 
controles en het opvolgen van deze controles. In combinatie met registratie systemen uit 
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andere landen zou dit een unieke mogelijkheid bieden om onderzoek te doen naar: 
tumorlokalisaties, leeftijd waarop de ziekte tot uiting komt, mogelijke feno-genotype 
correlaties, de effectiviteit van periodieke controles en de behandeling, de optimale 
tijdsintervallen voor de diverse screeningsmethoden, alsmede de psychologische implicaties 
van de periodieke controles en de behandeling. In Nederland wordt momenteel een 
nationaal registratiesysteem voor VHL opgezet in samenwerking met de landelijke VHL 
werkgroep en de Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren (STOET) te Leiden.  
 
Case manager 
Het aanstellen van een zogenaamde case manager strekt tevens tot aanbeveling. Deze kan 
fungeren als primair contactpersoon voor de LFS en VHL patiënten, alsmede voor hun 
familieleden. De case manager kan tevens dienen als een belangrijke brug tussen de 
verschillende betrokken disciplines. Verder kan deze de wensen/benodigdheden van 
patiënten monitoren, en de logistiek in de gaten houden (bv. de planning van de periodieke 
controles). Voor deze taak kunnen bijvoorbeeld nurse practitioners worden getraind.  
 
Partners 
Zoals eerder vermeld is het distress-niveau van de partners gerelateerd aan dat van de 
patiënt-partner (diegenen gediagnosticeerd met of met een 50% risico op VHL) Veelal zijn 
partners elkaars belangrijkste bron van sociale steun en kan sociale steun fungeren als een 
buffer voor distress. Het is daarmee voorstelbaar dat indien een partner distressed is, deze 
niet voldoende sociale steun kan geven aan zijn/haar patiënt-partner, en vice versa. Het is 
daarom van belang dat niet alleen de psychosociale behoeften van de patiënt of diegenen 
met een hoog risico worden besproken/gesignaleerd, maar tevens die van hun partners. 
Echter, de focus van de (psychische) zorgverlening en het sociale netwerk ligt veelal op het 
aangedane individu. Hierdoor kan de distress ervaren door de partner onopgemerkt en 
onbehandeld blijven. Bovendien leveren de meeste ziekenhuizen geen diensten die zich 
direct richten op de psychosociale problematiek van de partners. Het strekt daarom tot de 
aanbeveling dat niet alleen patiënten en diegenen met een hoog risico regelmatig wordt 
gescreened voor psychologische distress, maar tevens hun partners. Mocht screenen van 
partners niet haalbaar zijn dan kan mogelijk het distress-niveau van de patiënt worden 
gebruikt als indicator voor het distress-niveau van de partner en diens behoefte aan 
professionele steun. Daarnaast zou er schriftelijk informatie materiaal kunnen worden 
ontwikkeld waarin zowel de mogelijk voorkomende psychosociale problematiek van 
patiënten als partners uiteen wordt gezet. Ook kunnen hierin verwijsmogelijkheden gegeven 
worden. Deze informatie zou verstrekt kunnen worden ten tijde van de counseling en/of ten 
tijde van de klinische diagnose. Tot slot is het raadzaam psychosociale 
hulpverleningsprogramma’s (verder) uit te breiden met partner-gefocuste hulpverlening. 
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Kinderwens 
Tot slot, de resultaten van onze studie onderschrijven de behoefte dat adviesvragers die 
erfelijkheidsonderzoek voor erfelijke kankersyndromen ondergaan door klinisch genetici en 
counselers goed geïnformeerd worden over de beschikbare reproductieve opties, inclusief 
pre-implantatie genetische diagnostiek (PGD). Deze informatie kan aan adviesvragers deels 
gegeven worden door middel van het verstrekken van informatie brochures, maar bij 
voorkeur gecombineerd met counseling door een klinisch geneticus. Brochures over de 
mogelijke reproductieve opties kunnen bijvoorbeeld aan individuen met een huidige of 
(mogelijke) toekomstige kinderwens worden verstrekt op het moment van een klinische 
diagnose of tijdens het proces van genetisch testen. In de folder kunnen de voor- en nadelen 
worden uiteengezet en kunnen adviesvragers actief worden gemotiveerd om contact op te 
nemen met hun klinisch geneticus of counselor voor meer gedetailleerde informatie mocht 
dit wenselijk zijn. Indien adviesvragers beter geïnformeerd worden over (het bestaan) van de 
verscheidene reproductieve opties, inclusief PGD,  zou dit kunnen leiden tot een 
vermindering van het aantal ‘lijdzame zwijgers’; diegenen die besloten hebben geen 
kinderen (meer) te krijgen vanwege de angst om de predispositie door te geven aan hun 
kinderen.  
 
RICHTLIJNEN VOOR TOEKOMSTIG ONDERZOEK 
 
Gezien het feit dat dit de eerste studie is naar de psychosociale impact van LFS en VHL zijn 
aanvullende studies nodig om onze resultaten te bevestigen. Vanwege de lage incidentie 
was het aantal personen dat benaderd kon worden voor de studie relatief laag. Hiermee 
wordt de noodzaak aangegeven voor internationale multi-centrum studies; bij voorkeur met 
een prospectief longitudinaal design.  
 
Daarnaast is weinig bekend over de optimale methoden voor periodieke controles voor LFS 
en VHL en de frequentie waarop deze het best aangeboden kunnen worden. Huidige 
richtlijnen zijn gebaseerd op de klinische ervaringen van artsen met een bovengemiddelde 
interesse in LFS en VHL. Het wetenschappelijke bewijs om deze richtlijnen te ondersteunen is 
niet compleet. Het strekt daarom tot de aanbeveling om longitudinale prospectieve studies 
uit te voeren om zo (aanvullend) bewijs te genereren voor de gebruikte, maar ook nieuwe 
methodes en frequenties voor periodieke controles. Dergelijk empirisch bewijs (en de 
richtlijnen die daaruit resulteren) zouden niet alleen klinische uitkomstmaten moeten 
genereren, maar ook psychosociale kwesties die zijn gerelateerd aan de periodieke controles. 
(Inter)nationale registratiesystemen zijn nodig om deze informatie in voldoende aantallen te 
verzamelen en om de bevindingen te vergelijken met, en te vertalen naar, de klinische 
praktijk.  
Verder is er weinig bekend over de impact van het genetisch testen van kinderen en het 
ondergaan van regelmatige medische controles op jonge leeftijd op de psychoseksuele 
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ontwikkeling van kinderen, alsmede op het psychologisch welbevinden van de ouders.  Het 
verkrijgen van inzicht in het effect van risicocommunicatie met kinderen met betrekking tot 
deze syndromen strekt tevens tot de aanbeveling.  
 
Tot slot zouden toekomstige studies aandacht moeten besteden aan kwesties rondom de 
(eventuele) kinderwens. Gezien het feit dat PGD in Nederland nog maar sinds kort 
beschikbaar is voor erfelijke kanker dienen de daadwerkelijke motieven om PGD te 
ondergaan, alsmede de uiteindelijke uptake en impact van PGD nauwlettend in de gaten te 
gehouden worden.  
 
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

‐ LFS en VHL familieleden functioneren over het algemeen psychologisch goed. 

‐ Echter, ongeveer een kwart tot een derde rapporteert klinisch relevante niveaus van 
distress waarbij aanvullende professionele psychosociale steun geïndiceerd is.  

‐ Het al dan niet ondergaan van genetisch testen en de test uitslag op zich lijken niet 
gerelateerd te zijn aan verhoogde distress-niveaus.  

‐ Factoren die geagendeerd dienen te worden tijdens genetisch counselen of ten 
tijde van de regelmatige controles zijn: een gebrek aan sociale steun (LFS&VHL) en 
aangedaan zijn met VHL, of op relatief jonge leeftijd een eerstegraads familielid  
verloren hebben als gevolg van VHL (met name tijdens de adolescentie).   

‐ Beschouw distress als de ‘sixth vital sign’, welke routinematig  gecontroleerd zou 
moeten worden tezamen met de hartslag, ademhaling, bloeddruk, 
lichaamstemperatuur en pijn.  

‐ Introduceer een eenvoudig screenings tool/problem checklist. Een dergelijk 
screeninsgtool, voor gebruik in de ongo-genetica, wordt momenteel ontwikkeld in 
het NKI-AVL (Bleiker et al., 2010, KWF-Kankerbestrijding NKI 2008-4016) 

‐ Het is raadzaam om vragen over het sociale steun netwerk van de adviesvrager in 
dit instrument op te nemen.  

‐ Medisch specialisten dienen, indien nodig en gewenst, door te verwijzen naar een 
psychosociaal hulpverlener (bijvoorbeeld psycholoog, maatschappelijk werker) of 
een patiëntenvereniging zoals de LFS en VHL belangenvereniging.   

‐ Professionele psychosociale hulpverlening dient standaard en routinematig 
aangeboden te worden aan LFS en VHL familieleden, alsmede aan hun partners. Dit 
kan bijvoorbeeld ten tijde van de diagnose en pre- en post-operatief worden 
aangeboden.  

‐ Individuen die gediagnosticeerd zijn met, of een hoog risico hebben op, LFS of VHL 
dienen een advies voor periodieke controles te ontvangen conform de Nederlandse 
richtlijnen.  
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‐ Er moeten inspanningen worden geleverd om de ‘screening delays’ bij VHL 
patiënten, en diegenen met een hoog risico, te beperken om zo de kans op interval 
tumoren te beperken. 

‐ Expert centra zouden moeten worden aangewezen, nationale registratie systemen 
worden opgezet en LFS en VHL case managers zouden moeten worden aangesteld.  

‐ Indien mogelijk, zouden één-dags-poliklinieken voor periodieke controles moeten 
worden georganiseerd om zo de belasting van periodieke controles te verminderen.   

‐ Klinisch genetici en counselers zouden individuen die genetische counseling 
ondergaan op de hoogte moeten stellen van de verscheidene reproductieve opties, 
waaronder PGD.  

‐ Het informeren van adviesvragers over de reproductieve opties zou kunnen 
gebeuren via een informatiefolder, welke bij voorkeur wordt gecombineerd met 
counseling door een klinisch geneticus. 

‐ Tot slot strekt het tot de aanbeveling dat de effecten van het ondergaan van PGD 
op de psychische gezondheid worden onderzocht.  




