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INLEIDING 

In de westerse wereld is dikke darmkanker de op één na meest voorkomende soort kanker 

onder vrouwen en de derde onder mannen. Ongeveer 5  tot 10%  is erfelijk bepaald. De 

twee  meest  voorkomende  vormen  van  erfelijke  dikke  darmkanker  zijn  het  Lynch 

syndroom  (ook wel hereditaire non‐polyposis colorectaal kanker genoemd) en  familiaire 

adenomateuze polyposis (FAP). Dit proefschrift gaat over FAP.  

FAP  wordt  gekenmerkt  door  de  ontwikkeling  van  vele  (meer  dan  honderd) 

poliepen  in  de  dikke  darm  vanaf  ongeveer  10‐jarige  leeftijd.  Zonder  preventieve 

behandeling ontwikkelen vrijwel alle mensen met FAP dikke darmkanker. Daarom wordt 

een preventieve operatie aanbevolen  tussen het 15de en 25ste  levensjaar. Er  zijn  twee 

verschillende  operaties  mogelijk.  Bij  het  eerste  soort  operatie,  een  colectomie  met 

ileorectale  anastomose  (IRA),  wordt  de  dikke  darm  verwijderd  en  de  dunne  darm 

aangesloten op de endeldarm. Bij het  tweede  type operatie, een proctocolectomie met 

ileoanale pouch anastomose (IPAA), wordt zowel dikke darm als de endeldarm verwijderd 

en wordt de dunne darm met de anus verbonden. Van het laatste deel van de dunne darm 

wordt een reservoir  (pouch) gemaakt voor de opvang van ontlasting. De  IPAA geeft een 

wat grotere kans op complicaties, maar heeft het voordeel dat de kans op ontwikkeling 

van poliepen veel kleiner is dan bij de IRA, al kunnen ook bij een IPAA poliepen ontstaan.  

Sinds  in  1993  de  specifieke  mutatie  in  het  APC‐gen  op  chromosoom  5 

geïdentificeerd  is, wordt  genetisch  onderzoek  aangeboden  aan mensen met  een  hoog 

risico  op  het  hebben  van  deze mutatie.  Eerstegraads  familieleden  van  een  FAP‐patiënt 

hebben 50% kans om zelf de mutatie te erven en dus om FAP te hebben.  

Opmerkingen  van  artsen,  vragen  vanuit de patiëntenvereniging  en bestudering 

van  de  literatuur  (zie  hoofdstuk  2)  gaven  aanleiding  tot  dit  onderzoek  naar  het 

psychosociaal functioneren van mensen uit families met een hoog risico op FAP. In eerste 

instantie  heeft  psychologisch  onderzoek  in  de  oncogenetica  zich  vooral  gericht  op  de 

meest  voorkomende  erfelijke  kankersyndromen,  zoals  het  Lynch  syndroom  en  erfelijke 

borst‐  en  eierstokkanker  (hereditair  borst  en  ovariumcarcinoom  (HBOC)).  Uit  deze 

onderzoeken bleek dat de psychosociale gevolgen van genetisch onderzoek voor erfelijke 

kanker over het algemeen beperkt zijn en dat slechts een minderheid van de mensen die 

genetisch onderzoek heeft ondergaan negatieve psychosociale gevolgen rapporteert. Over 

het  algemeen  is  de  prevalentie  van  distress  (negatieve  emoties)  bij  mensen  die  een 

verhoogd risico hebben op een erfelijke vorm van kanker  laag tot matig (10‐41%). Er zijn 

echter aanwijzingen dat de impact voor elk type familiaire kanker verschillend is.  
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Een belangrijk kenmerk van FAP, en anders dan bij HBOC of het Lynch syndroom, 

is  de  jonge  leeftijd  waarop  de  eerste  symptomen  optreden.  Daarom  vinden  zowel 

genetisch onderzoek (waarmee bepaald kan worden of men drager is van de aandoening) 

als  invasieve procedures  zoals endoscopisch onderzoek en profylactische  (=preventieve) 

chirurgie plaats op jongere leeftijd dan bij het Lynch syndroom en HBOC. Daarnaast zijn na 

chirurgie de darmfuncties over het algemeen niet optimaal. Op grond hiervan verwachten 

we  dat mensen met  FAP  psychosociale  gevolgen  ervaren  die  verder  strekken  dan  bij 

mensen met andere erfelijke kankersyndromen. 

 

LITERATUUROVERZICHT 

Voorafgaand aan het onderzoek hebben we eerst een pilot‐onderzoek uitgevoerd en de 

beschikbare literatuur bestudeerd. Het pilot‐onderzoek bracht de volgende, door mensen 

uit  FAP  families,  zelf  gerapporteerde  problemen  aan  het  licht  die  het  dagelijks  leven 

beïnvloeden:  relatieproblemen,  vermoeidheid,  problemen  rond  seksualiteit, 

schuldgevoelens, fysieke complicaties en  lange‐termijn effecten van chirurgie (hoofdstuk 

1).  

In  Hoofdstuk  2  van  dit  proefschrift  wordt  een  overzicht  gegeven  van  de 

internationale wetenschappelijke  literatuur  over  de  psychosociale  gevolgen  van  FAP  in 

relatie tot genetisch onderzoek. De resultaten uit tien onderzoeken werden in 17 artikelen 

beschreven.  In twee van drie onderzoeken onder volwassenen werden klinisch relevante 

niveaus  van  angst  en  depressie  geobserveerd  als  gevolg  van  genetisch  onderzoek.  Een 

eigenschap  die  FAP  onderscheidt  van  andere  erfelijke  kankersyndromen  is  de 

beschikbaarheid van genetisch onderzoek voor kinderen vanaf ongeveer 10 tot 12‐jarige 

leeftijd. Uit twee onderzoeken onder kinderen blijkt dat genetisch onderzoek bij kinderen 

niet  leidt  tot  significante,  klinisch  relevante,  psychosociale  problemen.  Wel  bleken 

subgroepen van kinderen meer  last van distress te hebben, namelijk degenen die drager 

van de genmutatie voor FAP bleken te zijn of waarvan broers en/of zussen drager bleken 

te zijn.  

Het onderzoek dat tot nu toe is verricht naar de psychosociale gevolgen van FAP 

kent  een  aantal  beperkingen.  Aan  sommige  onderzoeken  namen  patiënten  met 

verschillende ziektebeelden deel (bijv. FAP, Lynch en HBOC) of het onderzoek had slechts 

een klein aantal deelnemers. De vergelijking tussen onderzoeken werd verder bemoeilijkt 

doordat er verschillende instrumenten werden gebruikt om distress te meten.  
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Uit  het  literatuuroverzicht  blijkt  bovendien  dat  er  relatief  weinig  informatie 

beschikbaar  is  omtrent  de  lange‐termijn  effecten  van  erfelijkheidsadvisering,  en 

onderzoek en behandeling van FAP. Geen enkel onderzoek gaf  informatie over opvolging 

van  het  advies  voor  darmonderzoeken,  ook  wel  compliance  genoemd,  en  daarmee 

samenhangende sociodemografische en psychosociale factoren. 

In  het  onderzoek,  beschreven  in  dit  proefschrift,  zijn  daarom  de  volgende 

onderwerpen onderzocht:  (1) de prevalentie van klinisch  relevante niveaus van distress, 

en de behoefte  aan  en het  gebruik  van professionele psychosociale begeleiding,  (2) de 

impact  van  FAP  op  gezondheidsgerelateerde  kwaliteit  van  leven  (bijvoorbeeld  sociaal 

functioneren, zelfbeeld) en consequenties voor het dagelijkse sociale  leven (bijvoorbeeld 

werk,  vriendschappen),  (3)  compliance  met  het  advies  voor  darmonderzoek  en  de 

consequenties  van  profylactische  chirurgie,  en  (4)  de  gevolgen  van  FAP  voor  de 

kinderwens en de ervaringen met en mening over genetisch onderzoek bij kinderen. 

 

ONDERZOEKSPOPULATIE 

Aan dit landelijke cross‐sectionele onderzoek, onder 145 families in Nederland waarin FAP 

voorkomt, namen 525  familieleden deel. Ook deden er 129 partners van FAP‐patiënten 

aan het onderzoek mee. De  respondenten werden benaderd via de Stichting Opsporing 

Erfelijke Tumoren  (STOET) waar patiënten en  familieleden uit FAP‐families geregistreerd 

staan  in  een  landelijke  database.  In  hoofdstuk  3  figuur  1  wordt  beschreven  hoe  de 

familieleden benaderd werden. De 525  familieleden die deel hebben genomen  aan het 

onderzoek  kunnen worden  onderverdeeld  in  3  groepen:  (1)  341  FAP‐patiënten,  (2)  50 

mensen met een 50% kans op het hebben van een mutatie die FAP veroorzaakt omdat 

een van de ouders aangedaan is, hierna mensen ‘at‐risk’ genoemd, (3) 134 bewezen niet‐

dragers.  

 

DE PSYCHOSOCIALE GEVOLGEN VAN FAP IN DE FAMILIE 

Een  van  onze  onderzoeksdoelen  was  het  identificeren  van  de  (lange‐termijn) 

psychosociale  gevolgen  van  FAP.  Hierna  worden  allereerst  de  ervaren  distress  en 

gezondheidsgerelateerde  kwaliteit  van  leven  besproken.  Daarna worden  de  ervaringen 

met en vraag naar professionele psychosociale zorg beschreven.  
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Psychologische distress 

Uit hoofdstuk 3 van dit proefschrift blijkt dat ongeveer 20% van de FAP familieleden (FAP‐

patiënten, mensen at‐risk en niet‐dragers)  last heeft van klinisch significante niveaus van 

distress (matige tot ernstige distress) waarvoor professionele psychologische zorg nodig is. 

Opvallend is dat ook een deel van de niet‐dragers last heeft van distress. Daarnaast blijkt 

uit hoofdstuk 5 dat 30% van de partners van FAP‐patiënten een matige tot ernstige vorm 

van distress ervaart. De distress van de patiënt en de partner zijn significant gecorreleerd 

met elkaar. Deze correlaties zijn echter laag tot matig te noemen.  

Uit ons onderzoek blijkt verder dat vooral psychosociale variabelen, zoals de visie 

op de eigen gezondheid en risicoperceptie, belangrijk zijn in het onderscheiden wie matige 

tot ernstige distress heeft en wie niet. Bij partners blijkt het niveau van distress significant 

samen  te  hangen met  het hebben  van  kinderen,  schuldgevoelens,  en  de  door  de  FAP‐

patiënt ervaren distress. 

Kwaliteit van leven 

Uit hoofdstuk 4 van dit proefschrift blijkt dat de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van 

leven (KvL) onder FAP familieleden vergelijkbaar is met die van de algemene Nederlandse 

bevolking.  Wel  hebben  geopereerde  FAP‐patiënten  op  een  aantal  gebieden,  zoals 

zelfbeeld en  fysiek  functioneren, een  significant  slechtere KvL dan niet‐dragers, mensen 

at‐risk en niet‐geopereerde FAP‐patiënten.  

Uit  hoofdstuk  5  blijkt  dat  de  impact  van  FAP  op  de  KvL  bij  partners  relatief 

beperkt  is.  De  KvL  van  partners  is  vergelijkbaar met  die  van  de  algemene  bevolking. 

Partners  hebben  een  significant  betere  KvL  dan  FAP‐patiënten,  alleen  de  mentale 

gezondheid is vergelijkbaar. 

Gevolgen voor het dagelijks leven 

De zelfgerapporteerde gevolgen voor het dagelijks leven (hoofdstuk 4) zijn relatief groot. 

Veertig procent van de FAP‐patiënten geeft aan dat FAP gevolgen heeft gehad voor het 

werk; meestal is men geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt (geweest). Daarnaast heeft 

FAP  voor  25%  van de  FAP‐patiënten  gevolgen  gehad  voor  sportactiviteiten. Verder  zou 

25%  van  de  FAP‐patiënten  een  hogere  premie  hebben  moeten  betalen  voor 

verzekeringen.  
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Van de partners  van  FAP‐patiënten  geeft ongeveer  20%  aan dat  FAP  gevolgen 

heeft gehad voor verschillende aspecten van het dagelijks leven, vooral op het gebied van 

werk (hoofdstuk 5).  

Behoefte aan en gebruik van professionele psychosociale ondersteuning 

Uit ons onderzoek blijkt dat personen met matige tot ernstige distress tijdens een gesprek 

met een professioneel hulpverlener graag over de volgende onderwerpen hadden willen 

spreken:  zorgen over het  krijgen  van  kanker, omgaan met het  verlies  van  familieleden, 

angst voor darmonderzoek, gevolgen van FAP voor de kinderwens en schuldgevoelens ten 

opzichte  van  de  kinderen  (hoofdstuk  3).  Partners  zouden,  naast  de  genoemde 

onderwerpen,  graag  ook  willen  praten  over  zorgen  over  werk,  verzekeringen  en 

hypotheken,  communicatieproblemen  en  schuldgevoelens  ten  opzichte  van  de  partner 

(hoofdstuk 5).  

Verrassend genoeg geeft 57%  van de partners  aan professionele psychosociale 

ondersteuning  te  hebben  gekregen  tegenover  38%  van  de  FAP‐patiënten  zelf.  Een 

verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat partners, die binnen de relatie de hulpverlenende 

rol aannemen, beter  in  staat  zijn doorverwijzing naar psychosociale ondersteuning voor 

zichzelf  te  regelen.  Dit  zou  kunnen  komen  doordat  ze  minder  betrokken  zijn  bij  het 

daadwerkelijke ziekteproces dan de patiënt zelf en dus  relatief gezien meer  tijd hebben 

om zich op andere aspecten van hun leven te richten. Het verdient echter aanbeveling om 

verder uit te zoeken waarom partners meer professionele zorg hebben ontvangen.  

 

PREVENTIEF GEDRAG 

Preventief  gedrag,  zoals  regelmatig  darmonderzoek  en  profylactische  chirurgie,  is  van 

groot belang voor mensen die een hoog risico hebben op het krijgen van FAP, omdat de 

kans  op  het  ontwikkelen  van  darmkanker  bijna  100%  is.  Hierna  zal  eerst  worden 

besproken in hoeverre advies voor darmonderzoek wordt opgevolgd. Vervolgens worden 

de gevolgen van profylactische chirurgie voor kwaliteit van leven en fertiliteit beschreven.  

Opvolging van het advies voor darmonderzoek 

Om kanker te voorkomen en om te bepalen wanneer profylactische chirurgie noodzakelijk 

is,  is  het  essentieel  dat  men  zich  houdt  aan  het  advies  voor  darmonderzoek 

(screeningsadvies). Daarom hebben we in hoofdstuk 6 onderzocht in hoeverre mensen uit 



Samenvatting 

178 

FAP‐families  zich  op  de  lange‐termijn  houden  aan  het  screeningsadvies  voor  de  dikke 

darm en welke  factoren significant samen hangen met het al dan niet opvolgen van het 

advies. Hoofdstuk 3  laat  zien dat mensen met matige  tot  ernstige distress het op prijs 

zouden hebben gesteld wanneer ze de angst voor darmonderzoek zouden hebben kunnen 

bespreken met een professioneel psychosociaal hulpverlener. Dit benadrukt dat het van 

belang  is  om  meer  te  weten  over  het  screeningsgedrag  van  deze  populatie,  zodat 

adequaat met deze angsten kan worden omgegaan. 

Uit hoofdstuk 6 van het proefschrift blijkt dat, gebaseerd op medische gegevens, 

een substantieel deel van de mensen at‐risk  (20%) en van degenen die een  IRA‐operatie 

hebben ondergaan  (26%)  zich  in de afgelopen 6  jaar niet goed heeft gehouden aan het 

screeningsadvies en dus minder vaak komt dan geadviseerd. Voor mensen at‐risk blijkt dat 

het  niet  opvolgen  van  het  screeningsadvies  significant  samenhangt met  het  nog  nooit 

hebben gekregen van sedatie (roesje of verdoving),  last hebben van napijn  in de darmen 

of  anus,  een  gebrek  aan  ‘geloof  in  eigen  kunnen’  om  het  onderzoek  te  ondergaan  en 

weinig  voordelen  zien  van  het  darmonderzoek.  Van  de mensen  die  zich  niet  aan  het 

screeningsadvies hielden ontving in ons onderzoek 61% geen sedatie.  

Geen  enkele  van  de  onderzochte  variabelen,  zoals  ervaren  pijn,  ervaring met 

sedatie, bleek samen te hangen met het opvolgen van screeningsadvies door mensen die 

een  IRA‐operatie  hebben  ondergaan. Wel  was  er  een  trend  waarneembaar  voor  een 

samenhang met het gebrek aan  ‘geloof  in eigen kunnen’.  In toekomstig onderzoek moet 

verder worden uitgezocht welke variabelen samen hangen met het al dan niet opvolgen 

van screeningsadvies in deze groep. 

Slechts  9%  van  de  mensen  at‐risk  vond  zelf  dat  hij/zij  zich  niet  aan  het 

screeningsadvies hield, terwijl uit de medische gegevens bleek dat 20% zich niet aan het 

advies heeft gehouden. Alle mensen die een  IRA hebben ondergaan vonden dat  ze zich 

aan het advies hielden, terwijl uit de medische gegevens bleek dat 26% zich niet aan het 

advies  heeft  gehouden.  Een  verklaring  voor  dit  verschil  tussen  objectieve  en 

zelfgerapporteerde gegevens zou kunnen zijn dat patiënten zich niet accuraat herinneren 

hoe  vaak  ze  darmonderzoek  hebben  ondergaan.  Daarnaast  zou  het  geven  van  sociaal 

wenselijke antwoorden een rol kunnen spelen.  
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Profylactische chirurgie 

Kwaliteit van leven en chirurgie 

FAP wordt gekenmerkt door de jonge leeftijd waarop de eerste symptomen optreden, en 

daarom wordt profylactische chirurgie meestal tussen 15 en 25‐jarige leeftijd uitgevoerd. 

Chirurgie voor FAP kan  invloed hebben op de ervaren gezondheidsgerelateerde kwaliteit 

van leven (KvL).  

In  hoofdstuk  4  van  dit  proefschrift  wordt  de  KvL  vergeleken  voor  vier 

verschillende  groepen  ingedeeld naar  risico, namelijk  geopereerde  en niet‐geopereerde 

FAP‐patiënten,  mensen  at‐risk  en  niet‐dragers.  Geopereerde  FAP‐patiënten 

functioneerden  slechter  dan  de  andere  drie  groepen  op  de  subschalen  fysiek 

functioneren,  zelfbeeld,  defecatie  (ontlasting)  problemen  en  ziektegerelateerd  sociaal 

functioneren.  Uit  een  aparte  analyse  onder  de  geopereerde  FAP‐patiënten  bleek  dat 

complicaties door chirurgie voor FAP en comorbiditeit een groot deel van de variatie  in 

het niveau van de KvL verklaarden. Opvallend genoeg bleek het  type  chirurgie niet van 

belang,  behalve  voor  het  zelfbeeld:  personen met  een  stoma  hebben  een  negatiever 

zelfbeeld dan mensen die een IRA hebben ondergaan. 

Fertiliteit 

Hoofdstuk  7  van  dit  proefschrift  beschrijft  de  zelfgerapporteerde  fertiliteitsproblemen 

(vruchtbaarheid) van vrouwen na profylactische chirurgie voor FAP. Hieruit blijkt dat één 

op de zes vrouwelijke FAP‐patiënten verminderde fertiliteit door de operatie aangeeft. Dit 

zou veroorzaakt kunnen worden door postoperatieve anatomische veranderingen  in het 

vrouwelijke  bekken.  Er  blijkt  geen  samenhang  te  zijn  tussen  vrouwelijke 

fertiliteitsproblemen  en  type  operatie,  andere  operatiegerelateerde  factoren,  desmoïd 

tumoren,  kanker  en  comorbiditeit.  Vrouwen  die  postoperatieve  fertiliteitsproblemen 

rapporteren  hebben  hun  eerste  operatie  voor  FAP  op  jongere  leeftijd  ondergaan  dan 

vrouwen die geen problemen op dit gebied aangeven.  

 

KINDEREN EN KINDERWENS  

Kinderen  van  een  aangedane  ouder  hebben  50%  kans  op  het  erven  van  een  APC‐

genmutatie die FAP veroorzaakt. Sinds de ontdekking van de APC‐genmutatie in 1993 zijn 

nieuwe  reproductieve mogelijkheden  (die  het mogelijk maken  om  kinderen  te  krijgen 

zonder  de  aandoening)  voor  FAP  beschikbaar  gekomen.  Vanaf  1993  werd  bovendien 
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genetisch  onderzoek  aangeboden  aan  kinderen  vanaf  10  tot  12‐jarige  leeftijd.  Hierna 

wordt de mening over de mogelijkheden voor het vervullen van de kinderwens besproken 

en de ervaringen met genetisch onderzoek bij kinderen. 

Reproductieve mogelijkheden 

In  de  laatste  decennia  is  het  door  prenatale  diagnostiek  (PND)  en  pre‐implantatie 

genetische diagnostiek  (PGD) mogelijk geworden om genetisch onderzoek voor erfelijke 

kanker  te  laten  uitvoeren  voor  de  geboorte.  Bij  PND  kan  de  zwangerschap  worden 

afgebroken  indien  de  foetus  drager  blijkt  te  zijn.  PGD  is  een  techniek waarbij  gebruik 

wordt gemaakt van in vitro fertilisatie (IVF) en waarbij alleen niet‐aangedane embryo’s in 

de baarmoeder worden geplaatst. Hoewel beide technieken al een aantal jaar beschikbaar 

zijn  voor  erfelijke  kanker  roepen  de  technieken  ethische  vragen  op.  Vooral  PGD  is 

controversieel en wordt lang niet overal toegepast.  

In  2008  is  er  in  Nederland  een  grootschalig  debat  geweest  nadat  de 

staatssecretaris  van  het Ministerie  van  VWS  voorstelde  om  de  indicatie  voor  PGD  te 

verruimen  voor  enkele  erfelijke  kankersyndromen,  waaronder  FAP.  Dit  leidde  tot  een 

kabinetscrisis, waardoor  er  veel media‐aandacht  voor  het  onderwerp was.  Uiteindelijk 

werd  in  februari 2009 besloten om de  indicatie voor PGD  te verruimen. Vanaf  toen was 

het ook beschikbaar voor FAP‐patiënten  in Nederland. Tijdens ons onderzoek werd PGD 

niet in de media besproken en was het in Nederland nog niet beschikbaar.  

Uit hoofdstuk 8 blijkt dat voor 40% van de FAP‐patiënten het hebben van FAP 

invloed heeft op de kinderwens; men wil minder of geen kinderen. Slechts 14% van de 

FAP‐patiënten vindt het afbreken van een zwangerschap vanwege FAP acceptabel. Van de 

FAP‐patiënten  staat  33% positief  tegenover  PND  en  30%  tegenover PGD.  Een positieve 

mening  ten  opzicht  van  PND  en  PGD  blijkt  significant  samen  te  hangen  met  meer 

schuldgevoelens  ten  opzichte  van  de  kinderen  en  een  niet  afwijzende  houding  ten 

opzichte van zwangerschapsafbreking.  

Uit hoofdstuk 3 van dit proefschrift blijkt bovendien dat mensen met matige tot 

ernstige distress graag met een professioneel psychosociaal hulpverlener hadden willen 

praten  over  de  consequenties  van  FAP  voor  de  kinderwens  en  schuldgevoelens  ten 

opzichte  van  de  kinderen.  Dit  benadrukt  dat  het  bespreken  van  de  reproductieve 

mogelijkheden belangrijk  is  voor deze patiëntengroep en dat de medisch  specialist hier 

aandacht aan moet schenken. 
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Genetisch onderzoek bij kinderen 

Hoofdstuk  8  bespreekt  de  ervaringen  van  ouders  met  genetisch  onderzoek  bij  hun 

kinderen. Tachtig procent van de ouders van kinderen die genetisch onderzoek hebben 

ondergaan waren  (zeer) tevreden over de procedure. Een opvallende bevinding  is dat  in 

ons onderzoek ongeveer een derde van de mensen aangeeft een voorkeur te hebben voor 

genetisch onderzoek van kinderen jonger dan de medisch aanbevolen leeftijd van 12 jaar. 

Omdat  de  puberteit  over  het  algemeen  als  een  emotioneel  kwetsbare  leeftijd  wordt 

gezien wordt het aanbevolen het genetisch onderzoek  te  laten plaatsvinden voor of na 

deze periode. Het  is echter onwaarschijnlijk dat de voorkeur van ouders voor het testen 

van kinderen in de vroege kindertijd veel invloed zal hebben op het huidige beleid, omdat 

genetisch onderzoek voordat er een medische noodzaak is niet wordt aanbevolen.  

 

DISCUSSIE 

In hoofdstuk 9  van dit proefschrift  staat een  samenvatting  van de hoofdstukken uit dit 

proefschrift  die  in  grote  lijnen  overeenkomt  met  deze  Nederlandse  samenvatting. 

Daarnaast worden  in dat hoofdstuk de beperkingen  van het onderzoek beschreven, de 

klinische implicaties en de aanbevelingen voor verder onderzoek. Hieronder volgt hiervan 

een samenvatting.  

Sterke en zwakke kanten van dit onderzoek 

Het huidige onderzoek heeft geleid tot een aantal belangrijke bevindingen. Omdat het een 

cross‐sectioneel  onderzoek  is  kunnen  we  alleen  kijken  naar  samenhang  en  niet  naar 

oorzakelijke verbanden. De meeste onderwerpen in dit onderzoek komen nu echter voor 

het eerst in de internationale wetenschappelijke literatuur aan bod en dit onderzoek geeft 

dan ook belangrijke aanwijzingen voor de klinische praktijk en toekomstige prospectieve 

onderzoeken.  

Aan  ons  onderzoek  heeft  ongeveer  64%  van  de  benaderde  mensen 

deelgenomen. Hoewel dit percentage enigszins beperkt is, is het vergelijkbaar met andere 

onderzoeken waarbij een vergelijkbare procedure van benaderen van familieleden via een 

contactpersoon werd  gebruikt.  Bovendien  doet  in  80%  van  de  families  tenminste  één 

persoon mee aan het onderzoek.  

Partners die deel hebben  genomen aan het onderzoek bleken  te  verschillen  in 

leeftijd en  geslacht  van partners die niet deel hebben  genomen. Patiënten waarvan de 
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partner deelneemt aan het onderzoek waren significant ouder en vaker van het mannelijk 

geslacht. Bovendien  is  er  een  verschil, weliswaar net niet  significant,  in het niveau  van 

distress van de patiënt waarvan de partner wel heeft deelgenomen aan het onderzoek ten 

opzichte van distress van de patiënt waarvan de partner niet heeft deelgenomen aan het 

onderzoek. De distress van patiënten waarvan de partner deelneemt aan het onderzoek is 

hoger. Dit  kan  er op wijzen  dat het niveau  van distress  van partners  in het onderzoek 

hoger is dan wanneer alle partners aan het onderzoek zouden hebben meegedaan. Zeker 

als  we  hierin  meewegen  dat  de  distress  van  de  partner  en  de  patiënt  significant 

gecorreleerd zijn. 

Tot  slot hebben we alleen opvolging van  screeningsadvies kunnen objectiveren 

voor  mensen  die  geregistreerd  staan  bij  de  nationale  registratie,  en  dus  niet  voor 

personen  die  deelnamen  aan  het  onderzoek,  maar  niet  geregistreerd  staan.  Het  zou 

kunnen dat de opvolging van het screeningsadvies onder niet geregistreerde mensen lager 

is.  

Uiteraard heeft dit onderzoek ook een aantal sterke kanten. Dit onderzoek is voor 

zover bekend het grootste onderzoek naar de psychosocial gevolgen van FAP tot nu toe in 

de  internationale  literatuur en omvat 525 FAP  familieleden en 129 partners. Bovendien 

hebben we niet alleen FAP‐patiënten geïncludeerd, maar ook mensen met een 50% kans 

op  het  krijgen  van  FAP  en  niet‐dragers.  Hierdoor  was  het mogelijk  om  vergelijkingen 

tussen  groepen  te maken,  bijvoorbeeld  voor  distress  niveaus.  Verder  is  dit  het  eerste 

onderzoek  waaraan  ook  partners  van  FAP‐patiënten  deelnamen.  Omdat  we  voor 

patiënten en partners dezelfde meetinstrumenten hebben gebruikt was het goed mogelijk 

om de gegevens te vergelijken.  

Zoals  in  de  meeste  studies  naar  FAP  hebben  we  verschillende  mensen  uit 

dezelfde familie geïncludeerd, waardoor familie inter‐afhankelijkheid (familieleden uit een 

familie  lijken  op  elkaar)  onze  resultaten  zou  kunnen  beïnvloeden. Daarom  hebben we, 

daar waar mogelijk, multilevel analyse  toegepast waarbij we kunnen corrigeren voor de 

afhankelijkheid van de observaties. In eerder onderzoek naar FAP heeft men hiervoor niet 

gecorrigeerd.  

Tot slot waren we in staat om de meeste zelfgerapporteerde medische gegevens 

te bevestigen via de medische gegevens van de  registratie. Daarnaast hebben we zowel 

objectieve  als  zelfgerapporteerde  gegevens  gebruikt  om  het  opvolgen  van  het 

screeningsadvies voor darmonderzoek te bepalen. Dit  is belangrijk omdat er een neiging 

bestaat  de  opvolging  van  het  screeningsadvies  te  overschatten  wanneer  dit  alleen 

gebaseerd is op zelfrapportage. Een belangrijk sterk punt van ons onderzoek is dat we in 
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staat waren om een realistischere inschatting te geven van het screeningsgedrag over een 

periode van 6 jaar dan wanneer we alleen op het laatste darmonderzoek hadden gefocust.  

 

Klinische implicaties 

Op basis van ons onderzoek kunnen we enkele belangrijke aanbevelingen doen voor de 

klinische praktijk die hier kort worden samengevat. 

Algemeen welbevinden 

Uit  ons  onderzoek  is  gebleken  dat  niet  iedereen die  last  heeft  van matige  tot  ernstige 

distress psychosociale ondersteuning heeft ontvangen. Ook een aanzienlijke minderheid 

van de partners ervaart distress. Het is dus belangrijk dat ook partners deel uit maken van 

de  standaard  zorg  voor  psychosociale  problemen  in  deze  kwetsbare  populatie.  Een 

psychosociaal  screeningsinstrument  kan  een  clinicus  helpen  te  onderscheiden  wie 

problemen ervaart en wie niet. Dit  is met name van belang omdat uit ons onderzoek  is 

gebleken dat vooral andere psychosociale  factoren  (zoals  risicoperceptie) een  rol spelen 

en niet zozeer sociodemografische en klinische factoren, als leeftijd, geslacht en het al dan 

niet hebben gehad van kanker.  

Een op dit moment veel bestudeerd screeningsinstrument is de lastthermometer. 

Deze is ontwikkeld voor de algemene populatie van mensen met kanker. In 2009 is vanuit 

onze afdeling een onderzoek gestart waarin een screeningsinstrument wordt ontwikkeld 

dat speciaal bedoeld is voor de klinisch genetische setting. 

Darmonderzoek 

Een  substantiële  minderheid  houdt  zich  niet  aan  het  screeningsadvies  voor 

darmonderzoek. Vanwege de complexiteit en zeldzaamheid van de ziekte, vinden we dat 

FAP‐patiënten  gezien  moeten  worden  in  gespecialiseerde  (academische)  ziekenhuizen 

waar men veel kennis heeft over, en ervaring met, FAP. 

Ons onderzoek heeft aangetoond dat gebrek aan sedatie en pijnmedicatie tijdens 

en na afloop van darmonderzoek significant samenhangen met het niet opvolgen van het 

screeningsadvies.  Daarom  zou  elk  ziekenhuis,  op  de  individuele  patiënt  aangepaste, 

sedatie en pijnmedicatie moeten aanbieden aan alle FAP familieleden die darmonderzoek 

ondergaan. Dit  is van belang omdat FAP  familieleden dit onderzoek vele malen moeten 

ondergaan en omdat er een hoog risico bestaat op het ontwikkelen van dikke darmkanker.  



Samenvatting 

184 

Om  optimaal  screeningsgedrag  te  kunnen  waarborgen  is  het  bovendien  van 

belang  dat  FAP  familieleden  zich  laten  registeren  bij  de  landelijke  registratie  en  dat 

specialisten met deze registratie samen werken om opvolging van het screeningsadvies te 

optimaliseren. 

Operaties 

Vrouwelijke FAP‐patiënten moeten goed geïnformeerd worden over de voor‐ en nadelen 

van  de  twee  verschillende  operaties  en  de mogelijkheid  dat  dit  zou  kunnen  leiden  tot 

verminderde vruchtbaarheid later in het leven.  

Een  groot  deel  van  de  FAP‐patiënten  geeft  aan  dat  men,  achteraf  gezien, 

voorafgaand  en  na  afloop  van  de  operatie,  graag  een  standaard  aanbod  voor 

professionele psychosociale begeleiding had gewenst. Voor zover ons bekend wordt deze 

zorg  op  dit  moment  niet  standaard  aangeboden.  Hoewel  slechts  een  minderheid 

daadwerkelijk  gebruik  zou maken  van  dit  aanbod  zouden  alle  FAP‐patiënten  deze  zorg 

aangeboden  moeten  krijgen.  Uit  eerder  onderzoek  is  gebleken  dat  de  behoefte  aan 

psychosociale  zorg  vaak  niet  wordt  opgemerkt.  Een  screeningsinstrument  voor 

psychosociale problematiek zou een goed hulpmiddel kunnen zijn bij het identificeren van 

de groep mensen die  in aanmerking komt voor professionele psychosociale begeleiding. 

De meeste  psychosociale  problemen  kunnen  effectief  verholpen  worden  door  een  of 

meerdere contacten met een maatschappelijk werker of psycholoog.  

Kinderwens 

Uit ons onderzoek blijkt dat de meeste mensen niet op de hoogte zijn van de verschillende 

reproductieve  mogelijkheden.  Hoewel  tot  nu  toe  niet  veel  mensen  gebruik  hebben 

gemaakt van technieken als PND en PGD, heeft elke persoon het recht te weten dat deze 

beschikbaar  zijn. Daarom moeten  alle  reproductieve mogelijkheden, met  hun  voor‐  en 

nadelen  besproken  worden  met  een  FAP‐patiënt,  bij  voorkeur  voor  de  eerste 

zwangerschap. Omdat  de meeste mensen  genetisch  onderzoek  en  chirurgie  ondergaan 

tijdens  de  kindertijd  en  vroege  volwassenheid  komen  ze  vaak  niet  bij  de  klinische 

geneticus of chirurg ten tijde van de actieve kinderwens. Daarom speelt de maag‐, darm‐, 

leverarts een belangrijke rol  in het voorlichten van FAP‐patiënten over de mogelijkheden 

en moet hij/zij indien nodig verwijzen naar de klinisch geneticus. 
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Kinderen 

Een aanzienlijk deel van de mensen  in ons onderzoek heeft een voorkeur voor genetisch 

onderzoek bij hun kinderen voor de  leeftijd van 12  jaar. Hoewel het niet waarschijnlijk  is 

dat de  leeftijd  voor genetisch onderzoek wordt  verlaagd, bevelen we aan om aan deze 

wens  aandacht  te  besteden  en  uit  te  leggen  waarom  testen  op  jongere  leeftijd  niet 

wenselijk is. Genetisch onderzoek voor de medisch aanbevolen leeftijd van 10 tot 12 jaar 

moet individueel besproken en beoordeeld worden.  

Ouders van kinderen getest op FAP suggereerden dat een gesprek met  iemand 

die hetzelfde proces heeft doorgemaakt hen zou kunnen helpen bij het counseling proces 

van  hun  kinderen. De  patiëntenvereniging  en  de  STOET  zouden  kunnen  helpen  bij  het 

leggen van deze contacten.  

Op dit moment  is er geen nationale FAP‐specifieke  informatie voor kinderen en 

jongeren  beschikbaar.  Het  ontwikkelen  van  goed  informatiemateriaal,  zoals  folders  en 

websites, zou kunnen bijdragen aan de informatievoorziening voor jonge kinderen.  

 

AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK 

Enkele  van de onderwerpen,  zoals de  lange‐termijn opvolging  van het  screeningsadvies 

voor  darmonderzoek  en  fertiliteit  bij  vrouwelijke  FAP‐patiënten,  zijn  nooit  eerder 

onderzocht. Daarnaast is dit het eerste onderzoek waarin ook partners van FAP‐patiënten 

zijn meegenomen. Daarom is meer onderzoek nodig om onze bevindingen te bevestigen.  

Een toekomstige (interventie) studie zou kunnen uitzoeken wat de psychosociale 

gevolgen zijn van het genetisch testen van kinderen op jongere leeftijd dan nu gebruikelijk 

is.  

In  de  media  wordt  de  indruk  gewekt  dat  men  massaal  van  pre‐implantatie 

genetisch  diagnostiek  (PGD)  gebruik  zou  willen  maken  en  professionals  maken  zich 

bezorgd  om  de mogelijke  druk  die mensen met  een  kinderwens  vanuit  hun  omgeving 

ervaren om van deze technieken gebruik te maken. Aangezien PGD inmiddels beschikbaar 

is gekomen voor FAP‐patiënten zou het interessant zijn om het daadwerkelijk gebruik van 

deze techniek te bestuderen en de psychologische impact ervan te evalueren.  

In  ons  onderzoek  vonden  we  geen  samenhang  tussen  sociodemografische, 

klinische en psychosociale variabelen en het opvolgen van adviezen voor darmonderzoek 

onder  mensen  die  een  IRA  hebben  ondergaan.  In  toekomstig  onderzoek  kan  verder 

worden  gezocht  naar  mogelijke  samenhangende  variabelen,  die  kunnen  leiden  tot 

adviezen voor de klinische praktijk. Daarnaast is het screeningsgedrag van mensen na een 
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IPAA  en  de  screening  van  de maag  en  dunne  darm  nog  niet  onderzocht.  Verder  is  er 

onderzoek nodig om de resultaten te bevestigen voor andere landen en om de invloed van 

sedatie op screeningsgedrag te onderzoeken. 

Een  toekomstige  prospectieve  studie  zou  zich  moeten  richten  op  de 

profylactische  operatie  als  de  belangrijkste  gebeurtenis.  Ook  is  toekomstig  onderzoek 

nodig  naar  de  effecten  van minder  invasieve  laparoscopische  operaties. Daarnaast  zou 

diepgaander  onderzoek  kunnen  worden  uitgevoerd  naar  fertiliteitsproblemen  bij  FAP‐

patiënten, en dan ook bij mannen.  

Uit  ons  onderzoek  bleek  dat  partners  significant  vaker  professionele 

ondersteuning hebben gekregen dan FAP‐patiënten. We konden met onze gegevens niet 

verklaren hoe dit komt en daarom is hier verder onderzoek naar nodig.  

 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

1. Ongeveer twintig procent van de FAP familieleden heeft een matige tot ernstige 

vorm van distress. Slechts één derde heeft gespecialiseerde professionele 

psychosociale ondersteuning hiervoor ontvangen. Een psychosociaal 

screeningsinstrument zou kunnen helpen om te bepalen wie zorg nodig heeft.  

2. Partners ervaren op zijn minst zoveel distress als patiënten en moeten daarom 

standaard betrokken worden in de psychosociale ondersteuning.  

3. Geopereerde FAP‐patiënten hebben een lagere kwaliteit van leven (KvL). De KvL 

blijkt niet samen te hangen met het type operatie en speelt daarom slechts een 

beperkte rol in de beslissing over het type operatie (IRA versus IPAA). 

4. Voor 25% van de FAP‐populatie heeft FAP grote gevolgen voor het sociale leven, 

met name het werkende leven. Patiënten zouden voorafgaand aan de operatie 

over deze consequenties moeten worden voorgelicht.  

5. Eén op de vijf mensen at‐risk houdt zich niet aan het screeningsadvies voor 

darmonderzoek. Dit hangt samen met een gebrek aan het ‘geloof in eigen 

kunnen’, het niet hebben gekregen van sedatie, meer last van pijn na het 

onderzoek en minder waargenomen voordelen van het onderzoek. Daarom zou 

elk ziekenhuis op de individuele patiënt aangepaste sedatie en pijnmedicatie 

moet aanbieden aan alle FAP familieleden die darmonderzoek ondergaan.  
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6. Eén op de vier mensen houdt zich na een IRA niet aan het screeningsadvies voor 

darmonderzoek. Geen van de onderzochte variabelen bleek hier mee samen te 

hangen. Een prospectieve studie zou hier meer informatie over kunnen 

opleveren. Ook is onderzoek nodig naar compliance na een IPAA en met het 

opvolgen van advies voor onderzoek van de maag en dunne darm.  

7. De kans op postoperatieve fertiliteitsproblemen bij vrouwen hangt niet samen 

met het type operatie, de indicatie voor de operatie, complicaties en 

comorbiditeit. Vrouwelijke FAP‐patiënten moeten goed geïnformeerd worden 

over de mogelijke kans op verminderde fertiliteit op latere leeftijd na een 

operatie. Fertiliteit bij zowel vrouwen als mannen met FAP dient verder 

onderzocht te worden. 

8. De meeste ouders zijn tevreden met het genetisch onderzoek bij hun kinderen. 

Een gesprek met ouders die hetzelfde proces hebben meegemaakt wordt op prijs 

gesteld.  

9. Eén derde van de FAP‐populatie staat positief ten opzichte van prenatale 

diagnostiek en pre‐implantatie genetische diagnostiek. De grote meerderheid van 

de mensen is echter niet over deze mogelijkheden geïnformeerd. Routinematige 

discussie van alle mogelijkheden rondom de kinderwens tijdens een consult met 

een medisch specialist moet bij FAP‐patiënten met een eventuele kinderwens 

worden aangemoedigd.  

 




