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thromboembolism who were not tested for thrombophilia were eligible. No studies were 

included, because no randomized controlled trials and controlled clinical trials could be 

identified. There were no trials that assessed the benefit(s) of  testing for thrombophilia on the 

risk of  recurrent venous thromboembolism, even though tests for thrombophilia were being 

performed widely.

Chapter 4 presents a systematic review  of  studies on the psychosocial impact of  testing for 

thrombophilia. The databases of  MEDLINE, EMBASE and PsychInfo were searched up 

to February 2008. Studies were selected if  they included at least 15 patients. The primary 

goal was to summarize the psychosocial impact of  testing for thrombophilia. Six studies 

were included, which all varied substantially in methodology. Pooling of  the data was not 

possible. Few negative results on psychological impact of  genetic testing were reported, but 

most assessments were limited to the short term, or had methodological shortcomings. No 

valid conclusions could be drawn about the psychological impact of  genetic testing in patients 

based on the current available literature. 

Chapter 5 evaluates the first year of  disclosure of  sickle cell trait in the neonatal screening 

program in the Netherlands. Based on the national neonatal registration of  the Dutch 

National Institute for Public Health and Environment and the reports of  the clinical genetics 

departments of  the Erasmus Medical Center in Rotterdam and the Academic Medical Center 

in Amsterdam, the prevalence and geographical spread in 2007 of  children with sickle cell trait 

were documented. In 2007 the heel prick was performed in 182,303 newborns.  Sickle cell trait 

was found in 806 children (0.4%); 59% of  them were born in the provinces North Holland 

and South Holland. Only 20 families were referred to the two clinical genetics departments, 

whereas none of  these parents were at risk of  having a child with sickle cell disease. We 

concluded that there was a lack of  knowledge among primary care providers about both sickle 

cell disease itself  and about their role in the process.

Chapter 6 describes the role of  the general practitioner in providing genetic risk information to 

parents of  newborns with sickle cell trait. A group of  285 general practitioners who received 

notice of  a newborn with sickle cell trait in 2007 or 2008 was selected from a subset of  the 

national laboratory database on all newborns in the high prevalence North-West region of  

the Netherlands (including Amsterdam). These practitioners were sent a questionnaire. The 

SUMMARY

Chapter 1 describes the outline of  this thesis. In the last few years, the use of  genetic tests 

to identify genetic factors in patients affected by specific diseases or conditions has grown 

considerably. In most cases, the clinical utility of  these tests was not fully evaluated before their 

introduction in routine clinical care. Patients are often tested within the diagnostic work-up, 

without receiving pre-test genetic counseling, sometimes even unaware of  the fact that a genetic 

test is performed. The studies in this thesis were performed to improve our understanding of  

the psychosocial impact and implications of  genetic testing in patients tested in a clinic-based 

setting, already diagnosed with a condition, or tested in population screening, not affected with 

a disease. This was studied in four different conditions: thrombophilia, recurrent miscarriage, 

male subfertility and sickle cell trait.

Chapter 2 reviews the psychological effects of  genetic testing in symptomatic patients. 

MEDLINE, EMBASE and PsychInfo databases were searched up to October 2008. Studies 

were included if  they described (a) a prospective study, (b) evaluating a  genetic test, (c) in at 

least 20 patients and, (d) using one or more validated psychological instruments. The primary 

goal was to summarize the effects of  the genetic test in symptomatic patients. The second goal 

was to summarize study design features, such as outcome parameters and study population, 

and methods, such as instruments and moments of  evaluation. A set of  16 studies could be 

included in the review, reflecting a great variety in designs, methods and patient outcomes. In 

total 2,868 participants had been enrolled in these studies, of  which 62% were patients. Patients 

appeared to have a lower perceived general health and higher levels of  anxiety and depression 

than pre-symptomatic subjects before genetic testing. In the long term no psychological 

impairment was shown. Conclusions from earlier research on pre-symptomatic genetic testing 

could not be generalized to genetic testing of  patients.

Chapter 3 reviews the available evidence for testing for thrombophilia after venous 

thromboembolism in terms of  risk reduction of   recurrent venous thromboembolism. The 

Cochrane Peripheral Vascular diseases Group trial register, MEDLINE, EMBASE and 

CENTRAL databases were searched up to April 2008. Randomized controlled trials and 

controlled clinical trials comparing the rate of  recurrent venous thromboembolism in patients 

with venous thromboembolism who were tested for thrombophilia and patients with venous 
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main goals were to evaluate adherence of  the general practitioners to the newborn screening 

program, to assess the level of  knowledge about hemoglobinopathies, and to explore potential 

risks and benefits of  disclosing sickle cell trait, as reported by general practitioners. A total of  

139 general practitioners responded (49%). 90 (90%) stated they informed parents of  the test 

result. In only 23 cases (23%) both parents had themselves tested for hemoglobinopathies. 

Half  of  general practitioners (n=60, 48%) did not report barriers in counseling parents and 

in providing risk information, even though the majority (n=81, 64%) admitted they lacked 

specific clinical experience and knowledge about the disease and its inheritance. We concluded 

that the goal of  reporting sickle cell trait in universal neonatal screening in the Netherlands had 

not been achieved in the observed period.

Chapter 7 reports on the uptake of  invasive prenatal diagnosis after established carrier status of  

a balanced chromosome abnormality in couples with recurrent miscarriage. An index-control 

study was performed among 239 carrier couples and 389 noncarrier couples with recurrent 

miscarriage before chromosome analysis and at least one pregnancy after disclosure of  the test 

result. Data were obtained through questionnaires, medical records and telephone interviews. 

Only a small percentage of   carrier couples (22%) underwent an invasive prenatal diagnostic 

procedure (chorionic villus sampling or amniocentesis) in all subsequent pregnancies. A 

relatively high number, 105 carrier couples (44%), refrained from invasive prenatal diagnosis in 

all subsequent pregnancies. More carrier couples with maternal age 36 years or older refrained 

from invasive prenatal diagnosis, compared to carrier couples with maternal age under 36 

((20/33; 61% versus 85/206; 41%; p=0.03). In women 36 years or older, an equal proportion 

of  carrier and noncarrier couples refrained from invasive prenatal diagnosis: 61% in carriers 

versus 54% in noncarriers (p=0.51).  This study showed that many couples with an established 

structural chromosome abnormality refrained from invasive prenatal diagnosis in subsequent 

pregnancies.

Chapter 8 describes the knowledge and perceived risks in couples undergoing genetic testing 

after recurrent miscarriage or with male subfertility. A prospective questionnaire study was 

conducted among 439 participants undergoing genetic testing as part of  the diagnostic work-

up in couples with recurrent miscarriage or male subfertility. Questionnaires were completed 

before disclosure of  genetic test result. Main outcome measures were knowledge, perceived 

risk, anxiety and depression. 256 of  439 participants were not aware genetic testing was part 

of  the diagnostic work-up. One third indicated they had not received information about the 

genetic test from their doctor. The perceived risk of  receiving an abnormal genetic test result 

was higher than the objective risk. Women with recurrent miscarriage had a higher average 

reported level of  anxiety than women in the poor semen quality group, or men (p<0.01). We 

concluded that couples undergoing genetic testing have a suboptimal understanding of  the 

nature of  testing and overestimate the risks of  receiving an abnormal result, while some show 

high levels of  anxiety. 

Chapter 9 describes the impact of  genetic testing in couples with recurrent miscarriage or 

with male subfertility in terms of  anxiety, depression and distress three and twelve months 

after disclosure. A longitudinal prospective index-control questionnaire study was performed 

in couples referred for genetic testing because of  recurrent miscarriage or male subfertility in 

seven clinical genetics departments in the Netherlands between 2006 and 2009. Carriers and 

partners of  carriers were compared with controls in whom no genetic abnormality had been 

found. In total, 439 participants were included: 172 in the recurrent miscarriage subgroup (36 

carriers, 35 partners, 101 controls) and 267 in the male subfertility subgroup (48 carriers, 42 

partners, 177 controls). We found that receiving an abnormal genetic test result did not lead 

to significantly increased levels of  anxiety or depression but was associated with significant 

distress, which persisted for a longer time (p<0.001). This distress in couples with recurrent 

miscarriage or male subfertility was observed in both carriers and their partners. 

Chapter 10 reports on the risks as estimated and perceived by patients with recurrent 

miscarriage or male subfertility and their reproductive choices after disclosure of  an abnormal 

genetic test result. A longitudinal prospective index-control questionnaire study was performed 

in couples referred for genetic testing because of  recurrent miscarriage or male subfertility 

in seven clinical genetics departments in the Netherlands between 2006 and 2009. Carriers 

were compared to controls in whom no genetic abnormality had been found. We found that 

disclosure of  the genetic abnormality lead to significantly higher estimated risks in carriers 

of  a genetic abnormality on the outcomes compared to controls. Both carriers and controls 

overestimated their risks compared to their actual risks.  After disclosure of  the abnormality 

carriers significantly more often would consider termination of  pregnancy compared to 

controls (67% versus 42%, p=0.01) and more often changed their views; they more often 

wanted having less children than originally planned or wanted to refrain from having children 

at all (32% versus 9%, p<0.01), which was positively correlated to the estimated risks.
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Chapter 11 provides a general discussion with the main results of  this thesis, with clinical 

implications and recommendations for future research.  

SAMENVATTING

Hoofdstuk 1 beschrijft het doel van dit proefschrift en de onderlinge samenhang van de 

hoofdstukken. De laatste jaren is de toepassing van genetische tests in de klinische praktijk om 

genetische risicofactoren te identificeren bij patiënten met bepaalde ziekten of  aandoeningen 

sterk toegenomen. In de meeste gevallen is de klinische utiliteit van deze tests niet onderzocht 

vóór introductie in de klinische praktijk. Patiënten worden meestal getest in het kader van 

diagnostiek naar een bepaalde aandoening of  ziekte (een diagnostische genetische test), 

zonder voorafgaande genetische counseling, en soms zelfs zonder te weten dat bij hen een 

genetische test is verricht. De studies die beschreven zijn in dit proefschrift werden verricht 

om de psychosociale effecten en de implicaties van het ondergaan van een genetische test te 

exploreren bij patiënten met trombofilie, herhaalde miskraam, en mannelijke subfertiliteit en 

bij gezonde personen die zijn getest op dragerschap van sikkelcelziekte in het kader van een 

bevolkingsonderzoek. 

Hoofdstuk 2 geeft een systematisch overzicht van de wetenschappelijke literatuur over de 

psychologische effecten van diagnostisch genetisch testen bij patiënten in verband met een 

ziekte of  aandoening. De databases MEDLINE, EMBASE en PsychInfo werden doorzocht 

tot oktober 2008. Studies werden geïncludeerd als ze (a) een prospectieve studie beschreven, 

die (b) een genetische test evalueerden, (c) bij tenminste 20 patiënten, en (d) daarbij minimaal 

één gevalideerde psychologische vragenlijst hadden gebruikt. Het voornaamste doel was om 

de effecten van het ondergaan van een genetische test bij patiënten samen te vatten. Daarnaast 

werd gekeken naar de verschillen in studieopzet, zoals uitkomstmaten en studiepopulatie, en in 

gebruikte methoden, zoals vragenlijsten en meetmomenten. Er werden 16 studies geïncludeerd 

in het overzicht, waarbij er een zeer grote variatie was in de gebruikte studieopzet, methoden 

en uitkomsten. Bij deze 16 studies samen waren in totaal 2.868 deelnemers betrokken, 62% 

hiervan was patiënt. Patiënten leken een lagere inschatting te maken van hun eigen algehele 

gezondheid. Daarnaast hadden zij meer angstige en depressieve gevoelens vóór de genetische 

test werd uitgevoerd in vergelijking met deelnemers die geen ziekte of  aandoening hadden. Op 

de lange termijn werden geen negatieve psychologische effecten aangetoond. Conclusies die 

gebaseerd zijn op eerdere studies naar de effecten van genetisch testen bij deelnemers zonder 

een ziekte of  aandoening gelden niet automatisch ook voor patiënten met een bepaalde ziekte 

of  aandoening in dezelfde situatie. 
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Hoofdstuk 3 beschrijft het beschikbare wetenschappelijke bewijs naar het nut van testen op 

trombofilie met het oog op het verkleinen van het risico van een recidief  trombo-embolie. 

Hiervoor werden de databases van het Cochrane Peripheral Vascular Diseases Group trial 

register, MEDLINE, EMBASE en CENTRAL doorzocht tot april 2008. Alle ‘randomized 

controlled trials’ (RCT) en ‘controlled clinical trials’ (CCT) die het verschil vergeleken in 

kans op een nieuwe trombo-embolie bij patiënten die al dan niet getest waren op trombofilie 

kwamen in aanmerking voor het overzicht. Uiteindelijk werden geen studies geïncludeerd, 

omdat er geen RCT’s of  CCT’s werden gevonden. Er bleken geen onderzoeken gepubliceerd 

die de voordelen van het testen op trombofilie ter voorkoming van een recidief  trombo-embolie 

hadden onderzocht, ondanks het feit dat genetische tests op trombofilie op grote schaal plaats 

vonden. 

Hoofdstuk 4 geeft een systematisch overzicht van de wetenschappelijke literatuur over de 

psychosociale effecten van genetisch testen op trombofilie. De databases van MEDLINE, 

EMBASE en PsychInfo werden doorzocht tot februari 2008. Alle studies met tenminste 15 

deelnemers werden geïncludeerd. Het primaire doel was om de psychosociale effecten van 

testen op trombofilie samen te vatten. Zes studies konden worden geïncludeerd, met een grote 

variatie in gebruikte methodologie. Het poolen van de data was daardoor niet mogelijk. Er 

werden slechts weinig negatieve effecten van het testen op trombofilie gerapporteerd, maar 

de meeste studies beschreven slechts effecten op de korte termijn, of  hadden tekortkomingen 

in de studieopzet. Uiteindelijk bleek het niet mogelijk om op basis van de beschikbare 

wetenschappelijke literatuur betrouwbare conclusies te trekken over de psychosociale effecten 

van genetisch testen op trombofilie. 

Hoofdstuk 5 evalueert het eerste jaar van rapportage van dragerschap van sikkelcelziekte in de 

hielprikscreening in Nederland. De prevalentie en de geografische spreiding van pasgeborenen 

met dragerschap van sikkelcelziekte in 2007 werd in kaart gebracht aan de hand van de 

landelijke neonatale registratie van het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu. In 

2007 werd bij 182.303 pasgeborenen een hielprik verricht. Bij 806 pasgeborenen (0,4%) werd 

dragerschap van sikkelcelziekte aangetoond, 59% van deze kinderen werd geboren in Noord- 

of  Zuid-Holland. Uit de ervaringen van de klinische genetische centra van het Erasmus MC 

in Rotterdam en het AMC in Amsterdam in datzelfde jaar bleek dat slechts 20 ouderparen 

waren doorverwezen naar aanleiding van het vaststellen van dragerschap van sikkelcelziekte 

bij hun pasgeborene. Bij geen van deze ouderparen was door de huisarts al onderzoek ingezet 

naar hemoglobinopathiën en geen van deze paren bleek uiteindelijk een risicopaar te zijn 

voor een kind met sikkelcelziekte. Wij concludeerden dat er een gebrek aan kennis was bij 

eerstelijnsmedewerkers over zowel (dragerschap van) sikkelcelziekte zelf  als over hun rol bij de 

rapportage van dragerschap.

Hoofdstuk 6 beschrijft de rol van de huisarts bij het informeren van ouders van pasgeborenen 

met dragerschap van sikkelcelziekte. Vanuit de gegevens van de entadministratie in 

Noordwest-Nederland werden alle 285 huisartsen geselecteerd die in 2007 en/of  2008 bericht 

hadden gekregen van dragerschap van sikkelcelziekte bij een pasgeborene naar aanleiding 

van de hielprik. Deze huisartsen ontvingen een vragenlijst. Met dit onderzoek wilden we de 

werkwijze documenteren van huisartsen naar aanleiding van de rapportage van dragerschap 

van sikkelcelziekte vanuit de hielprikscreening. Verder wilden we het niveau van de kennis 

over hemoglobinopathiën in kaart brengen en mogelijke barrières bij het informeren van 

ouders en het geven van voorlichting. In totaal stuurden 139 huisartsen de vragenlijst aan 

ons terug (49%). Van de 100 huisartsen die aangaven bericht te hebben ontvangen van 

dragerschap van sikkelcelziekte bij een pasgeborene, gaven er 90 (90%) aan de ouders hierover 

te hebben geïnformeerd. In 23 gevallen hadden ouders zich daarna zelf  laten testen op 

hemoglobinopathiën (23%). De helft van de huisartsen (n=60, 48%) antwoordde dat zij zelf  

geen obstakels ervoeren bij het informeren en voorlichten van ouders over (dragerschap van) 

sikkelcelziekte, alhoewel de meerderheid (n=81, 64%) tegelijk ook toegaf  te weinig klinische 

ervaring met en kennis over (dragerschap van) sikkelcelziekte te hebben. Wij concludeerden 

dat het doel van de rapportage van dragerschap van sikkelcelziekte in de hielprikscreening in 

Nederland niet werd bereikt in de bestudeerde periode.

Hoofdstuk 7 rapporteert over de keuze voor invasieve prenatale diagnostiek bij paren met 

herhaalde miskraam en dragerschap van een gebalanceerde chromosoomafwijking.  Een index-

controle studie werd gehouden onder 239 paren met herhaalde miskraam waarvan één van de 

partners drager bleek van een gebalanceerde chromosoomafwijking en 389 paren met herhaalde 

miskraam zonder dragerschap, die na de uitslag van het chromosomenonderzoek ten minste 

één zwangerschap doormaakten. Gegevens werden verzameld met behulp van vragenlijsten, 

medische dossiers en telefonische interviews. Slechts een klein deel van de dragerparen (22%) 

koos in alle opvolgende zwangerschappen voor invasieve prenatale diagnostiek (vlokkentest of  
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vruchtwaterpunctie). Een relatief  grote groep dragerparen (n=105, 44%) zag af  van invasieve 

prenatale diagnostiek in alle latere zwangerschappen. Dragerparen waarvan de vrouw 36 jaar 

of  ouder was op het moment van het chromosomenonderzoek zagen vaker af  van invasieve 

prenatale diagnostiek dan dragerparen waarvan de vrouw jonger dan 36 jaar was ten tijde 

van het onderzoek: 20 van de 33 oudere paren (61%) versus 85 van de 206 jongere paren 

(41%, p=0.03). Bij alle paren waarvan de vrouw 36 jaar of  ouder was zag een vergelijkbaar 

percentage dragerparen als niet-dragerparen af  van invasieve prenatale diagnostiek: 61% van 

de dragerparen versus 54% van de niet-dragerparen (p=0.51). 

Hoofdstuk 8 beschrijft de kennis en de beleving van paren met herhaalde miskraam of  

mannelijke subfertiliteit die naar aanleiding hiervan een genetische test hebben ondergaan. 

Een prospectief  vragenlijstonderzoek werd gehouden bij 439 deelnemers. De vragenlijsten 

werden ingevuld voordat de uitslag van de genetische test bekend was. De belangrijkste 

uitkomstmaten waren kennis over de genetische test, ingeschatte eigen kansen op verschillende 

scenario’s, en het voorkomen van angstige en depressieve gevoelens. Van de 439 deelnemers 

wisten er 256 niet dat een genetische test bij de diagnostiek van herhaalde miskraam of  

mannelijke subfertiliteit was uitgevoerd. Ongeveer een derde van de deelnemers gaf  aan dat 

zij over de genetische test vooraf  geen informatie van hun behandelend arts hadden gekregen. 

De ingeschatte eigen kansen op het krijgen van een afwijkende genetische testuitslag waren 

hoger dan de daadwerkelijke kansen zoals bekend uit de literatuur. Vrouwen met herhaalde 

miskraam rapporteerden vaker angstige gevoelens dan vrouwen in de groep met mannelijke 

subfertiliteit en dan de mannen in beide groepen (p<0.01). 

Hoofdstuk 9 beschrijft het effect van het krijgen van de genetische testuitslag bij paren met 

herhaalde miskramen of  mannelijke subfertiliteit in termen van angstige en depressieve 

gevoelens en psychische spanning drie en twaalf  maanden na de uitslag. Hiervoor werd een 

longitudinale, prospectieve, index-controle onderzoek verricht bij paren die een genetische test 

ondergingen in het kader van diagnostiek naar herhaalde miskraam of  mannelijke subfertiliteit 

in zeven klinisch genetische centra in Nederland in de periode van 2006 tot 2009. Dragers 

van een chromosoomafwijking of   van een (micro)deletie van het Y-chromosoom en hun 

partners werden vergeleken met controles waarbij de uitslag van de genetische test normaal 

was. In totaal werden 439 patiënten geïncludeerd: 172 in de groep met herhaalde miskraam 

(36 dragers, 35 partners en 101 controles) en 267 in de groep met mannelijke subfertiliteit 

(48 dragers, 42 partners en 177 controles). Wij vonden dat het krijgen van een afwijkende 

genetische testuitslag niet leidde tot een toename van angstige of  depressieve gevoelens, maar 

wel tot een toename van psychische spanning, die ook op de langere termijn aanwezig bleef  

(p>0.001). Deze psychische spanning bij paren met herhaalde miskramen of  mannelijke 

subfertiliteit was zowel aanwezig bij dragers als bij hun partners. 

Hoofdstuk 10 rapporteert over de ingeschatte en ervaren eigen kansen bij paren met herhaalde 

miskramen of  mannelijke subfertiliteit en hun reproductieve keuzes na het krijgen van een 

afwijkende genetische testuitslag. Hiervoor werden data gebruikt van de paren waarover ook 

in hoofdstuk 8 en 9 werd gerapporteerd. Dragers van een chromosoomafwijking of  (micro) 

deletie van het Y-chromosoom werden vergeleken met controles waarbij de uitslag van het 

genetische onderzoek normaal was. Wij vonden dat het krijgen van een afwijkende genetische 

testuitslag leidde tot significant hoger ingeschatte eigen kansen bij dragers in vergelijking met 

controles. Zowel dragers als controles bleken hun ingeschatte eigen kansen in vergelijking met 

de objectieve kansen te overschatten. Het krijgen van een afwijkende genetische testuitslag 

leidde bij dragers significant vaker tot het overwegen van het afbreken van een zwangerschap 

in vergelijking met controles (67% versus 42%, p=0.01). Daarnaast veranderden dragers vaker 

dan controles hun ideeën over het krijgen van kinderen na het krijgen van een afwijkende 

testuitslag. Zij gaven vaker aan minder kinderen te willen dan zij eerder dachten, en zagen 

vaker geheel af  van het krijgen van kinderen (32% versus 9%, p<0.01). Veranderingen in ideeën 

over het krijgen van kinderen hingen samen met de ingeschatte eigen kansen. 

In hoofdstuk 11 vatten wij de belangrijkste conclusies van ons onderzoek samen en bespreken 

we de klinische implicaties en suggesties voor toekomstig onderzoek.  




