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Overzicht binnengekomen commentaren richtlijn Informeren van familieleden bij erfelijke aandoeningen 
Verenigingen:         Reactie ontvangen:       
ZN          Ja  
KWF          Ja  
VKGN (Radboud)        Ja  
VKGN (AMC)         Ja  
VKGN (VUmc)         Ja  
VKGN (LUMC)         Ja  
VKGN (Erasmus MC)        Ja  
VKGN (MUMC)         Ja  
VKGN (UMC Utrecht)        Ja  
VKGN (WKO/AvL)        Ja  
VKGN (UMCG)         Ja  
NVN          Ja  
Erfocentrum         Ja  
NVVH          Ja  
Zorginstituut Nederland       Ja  
Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd    Ja  
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen    Ja   
NVOG          Ja 
NVVC          Ja  
LEEFH           Ja  
Belangenvereniging Von Hippel-Lindau      Ja 
BRCA, Oncogen, NFK, Borstkankervereniging Nederland  Ja 
Olijf          Ja 
NVMDL          Ja  
VSOP          Ja  
PAG          Ja  
 
Geen reactie ontvangen 
Federatie van Medisch Coördinerende Centra; Nederlands Huisartsen Genootschap; Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen; Nederlandse 
Federatie van Universitair Medische Centra; NVCO; NVGC; Nederlandse vereniging voor medische oncologie; NVPO; STOET; NVIVG (via NIV korte algemene 
vraag per mail) 
 



2 
 

 
Vereniging Pagina- en 

regelnummer 
Commentaar Reactie werkgroepleden 

P4 – P5 Samenstelling van de werkgroep 
VKGN (VUmc) Pg 1. regel 30 Consulenten ipv Consulten Aangepast 
Olijf P1, regel 31 Nederlandse vereniging genetisch consulenten (NVGC) i.p.v. 

consulten, zoals het er nu staat 
Aangepast 

olijf  Ik vind de vertegenwoordiging van de patiënten erg mager. 
Daar is waarschijnlijk een reden voor? Ook begrijp ik de keuze 
niet waarom er in de werkgroep geen medische specialisten 
zitten. Dan wordt de bewustwording m.i. naar de 
belangrijkheid van het genetisch gen groter. Ik zie ze wel bij de 
meelezers. 

De VSOP neemt deel in de werkgroep. Echter, een patiënten 
advies groep is opgesteld waarin tien patiëntenverenigingen 
zijn vertegenwoordigd, zoals beschreven in de 
Verantwoording. Via twee enquêtes (uitgezet onder patiënten 
en hun naasten én onder de algemene bevolking) en een 
overkoepelende systematische literatuuronderzoek naar het 
patiëntenperspectief hebben wij getracht voldoende aandacht 
te besteden aan het patiënten perspectief. 
Mbt de medisch specialisten, er is inderdaad bewust gekozen 
om overige medisch specialisten alleen in de klankbordgroep 
en niet voor de werkgroep te vragen. In eerste instantie is 
deze richtlijn met name bedoeld voor de klinisch genetici. 

VKGN (VUmc) Pg 4 Persoonlijk vind ik het wel jammer om te zien dat er niemand 
betrokken is die zitting had in de eerdere werkgroep Richtlijn 
van Informeren van Verwanten bij Erfelijke Kanker (van 2012). 
Ook al betreft het alleen kanker, kennis van het tot stand 
komen van die Richtlijn (en de uitvoerige discussies die daar 
gevoerd zijn) had m.i. kunnen helpen bij deze richtlijn (bijv. 
richting geven, sneller knelpunten identificeren).  

Ter kennisgeving aangenomen. 
 
 

VKGN (LUMC) P4, r7 Dr. D.Q.C.M. Barge-Schaapveld (ipv alleen Barge) Aangepast 
VKGN (UMCG)  4 - 26 consulent i.p.v. consultent Aangepast 
VKGN (AvL) P4 R32 Is de juriste betrokken op persoonlijke titel of 

vertegenwoordigt zij haar beroepsvereniging? 
Suggestie is om, gezien de vele juridische aspecten van deze 
richtlijn (privacy, AVG, het verzamelen van gegevens, 
raadplegen basisregistratie e.d.), een tweede jurist te 
betrekken bij deze richtlijn. 

Zij neemt op persoonlijke titel deel aan de werkgroep. 
Er is tijdens het traject een jurist vanuit CCMO en vanuit 
Radboudumc geraadpleegd. 
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VKGN (AvL) P4 R35 Meelezers: De vraag is of er voldoende vertegenwoordiging is 
vanuit de oncologische disciplines? 

Drs. R.J. van Alpen, internist-oncoloog is vertegenwoordigd 
namens de Nederlandse vereniging voor medische oncologie. 
Deze ontbrak in het rijtje, is nu toegevoegd. De Nederlandse 
vereniging voor chirurgische oncologie is ook uitgenodigd voor 
de klankbordgroep, maar hebben niemand kunnen 
afvaardigen. 

PAG Pagina 5 Graag toevoegen patiëntenadviesgroep bij ‘meelezers’ of ‘met 
dank aan’ 

Toegevoegd aan meelezers 

 
Vereniging Pagina- en 

regelnummer 
Commentaar Reactie werkgroepleden 

P6 – P7 Algemene inleiding 
VKGN (AvL)  P6 Zowel in de tekst als onder “doel van de richtlijn” gaat het 

expliciet over “erfelijke aandoening”; “erfelijk” is als regel 
monogeen met hoge penetrantie (in de oncologie BRCA1, 
BRCA2, MLH1, MSH2 etc) en dan gaat het niet om mutaties met 
matige penetrantie (ATM, etcetera). Deze laatstgenoemde 
groep is relevant gezien de opkomst van panel testen. En er is 
(in de oncogenetica) de grote groep “familiair” zonder 
aangetoonde oorzakelijke mutatie. Vallen mutaties met matige 
penetrantie wel/ niet binnen het doel van deze richtlijn? 
Kennelijk valt de (grote) familiaire groep niet binnen de 
doelstelling van de richtlijn, maar dit onderwerp is in de praktijk 
wel van essentieel belang: wat wordt gedaan m.b.t. het 
informeren van familieleden in deze gevallen? In de richtlijn uit 
2012 is dit onderwerp wel benoemd. Wordt in deze gevallen in 
de brief aan de proband wordt het informeren van familieleden 
benoemd? Geen aparte familiebrief?  
En belangrijk: In de oncogenetica gaat het ook over Li-Fraumeni 
syndroom waarbij de preventieve mogelijkheden nog in 
onderzoek zijn, in de neurogenetica: ook voor de ziekte van 
Huntington zonder huidige behandelingsmogelijkheden. Zijn 
reproductieve keuzes voldoende argument om steeds de familie 
te informeren?   

Nadere toelichting over de afbakening van de richtlijn is 
toegevoegd aan de inleiding en nog nader verduidelijkt bij de 
afbakening van de richtlijn. 
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Suggestie is om deze dilemma’s al in het begin meer expliciet te 
benoemen. 

VSOP Pagina 6 
Regel 7 

Andersom heeft zo’n 80% van de zeldzame aandoeningen een 
genetische oorzaak. Naar schatting hebben ongeveer 1,2 
miljoen mensen in Nederland een zeldzame aandoening. 
Nadere onderbouwing van de getallen is wenselijk. Tevens 
wenselijk de schadelijke effecten van  onderdiagnostiek en 
diagnostic delay te benadrukken (TGO rapport) 

Onderbouwing is in voetnoot toegevoegd. De schadelijke 
effecten van onderdiagnostiek zijn hoewel zeer belangrijk niet 
van belang in het kader van de ontwikkeling van deze richtlijn. 

LEEFH 6   11-15 De zorg voor index patiënten en familie en het informeren ligt 
bij FH voor 95% bij internisten en cardiologen. Is deze richtlijn 
ook voor hen? Of wordt ervan uitgegaan dat bij erfelijke 
dyslipidemie de richtlijn ‘erfelijke dyslipidemie in 2e en 3e lijn’ 
gehanteerd wordt? Stichting LEEFH heeft de voorkeur dat deze 
richtlijn (‘informeren van familieleden bij erfelijke 
aandoeningen’) ook voor internisten en cardiologen gebruikt 
wordt. 

Vooralsnog zijn de beoogde gebruikers van deze richtlijn de 
medewerkers van de klinisch genetische centra. Andere 
zorgverleners die zich bevoegd en bekwaam achten deze taak 
op te pakken kunnen uiteraard ook deze richtlijn volgen, maar 
het heeft de voorkeur dit in ieder geval in samenwerking met de 
klinisch genetische centra op te pakken.  
 

Olijf P 6, regel 17 Einde van de regel: erfelijke Aangepast 
Olijf P 6, regel 25 patiënten perspectief: op pagina 8 staan de twee woorden 

samengevoegd. Keuze maken op welke manier dit geschreven 
wordt. In NL is het gewoonte woorden aan elkaar te schrijven 
i.t.t. de Engelse taal, waarbij meer los wordt geschreven. 

Aangepast. 
Staat nu overal aan elkaar geschreven 

VKGN 
(VUmc) 

Pg 6. Rg 25 Er wordt gesteld: “Daarnaast was er behoefte om meer inzicht 
te krijgen in het patiënten perspectief: wat vinden patiënten en 
hun familieleden van de huidige wijze om te informeren en 
welke wensen en/of begeleiding wensen zij hierbij?” 
Helemaal eens dat dit belangrijk is! Echter, in de richtlijn 
erfelijke aanleg voor kanker waar naar wordt gerefereerd was 
ook  al uitgebreid onderzoek gedaan naar wensen van patiënten 
(o.a. 26 diepte-interviews met familieleden, zie die betreffende 
richtlijn). De leidraad en overzicht van familieleden was als 
bijlage bij de richtlijn opgenomen. Het lijkt nu net alsof dit niet 
eerder was gedaan. M.i. op zijn minst aangeven dat je daarop 
voortbouwt met de activiteiten t.b.v. deze richtlijn. 

Met de toevoeging van het woord “nog” in de volgende zin, 
menen wij hieraan te voldoen. Daarnaast was er behoefte om 
nog meer inzicht te krijgen in het patiëntenperspectief:…. 
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Olijf P 6, regel 29 patiënten perspectief  n toevoegen en de suggestie om het 
aan elkaar te schrijven. 

Aangepast 

VKGN (AvL)  P6 R29 Patiënten perspectief (in plaats van patiënte perspectief). Aangepast 
VKGN 
(VUmc) 

Pg 6. Rg 35 Titel “Het informeren van familieleden na het vaststellen van 
erfelijke kanker” moet zijn ‘”Het informeren van familieleden 
bij erfelijke aanleg voor kanker” 
http://www.vkgn.org/files/92/Richtlijn%20Informeren%20Famil
ieleden%20bij%20Erfelijke%20Kanker.pdf 

Aangepast 

PAG/VSOP Pagina 6  
r40-43 
 

De doelstelling staat te beperkt geformuleerd, verbeteren is een 
relatief begrip (1% is al verbetering).  
Voorstel: Het doel van de nieuwe richtlijn is dat alle at-risk 
familieleden, na het vaststellen van een erfelijke aanleg bij een 
indexpatiënt, geïnformeerd worden en in staat worden gesteld 
om te beslissen of zij al dan niet kennis willen nemen van de 
eigen genetische status.  
De richtlijn geeft daartoe een uniforme werkwijze in de 
informatievoorziening aan at-risk familieleden.  

De voorgestelde bijstelling in de doelstelling is niet haalbaar. 
Het zal nooit lukken om alle at-risk familieleden te gaan 
benaderen. De doelstelling is te verbeteren ten opzichte van de 
huidige situatie. Het is lastig dit te concretiseren, omdat het 
onduidelijk is welk % van de at-risk familieleden momenteel wel 
of niet benaderd worden. 

Olijf  Goed. Ik mis de winst die te behalen is als er meer bekendheid is 
over het belang van het weten van een genetische aandoening. 
Als mensen/ artsen/ hulpverleners daar bewuster van zouden 
zijn, zou de voorlichting van de index patiënt naar at-risk patiënt 
ook makkelijker zijn. 

Ter kennisgeving aangenomen. 
 

NVN P7 Beoogde gebruikers van de richtlijn  
Deze richtlijn is geschreven voor alle klinisch genetici, genetisch 
consulenten, physician assistents, verpleegkundig specialisten, 
psychologen en medisch maatschappelijk 15 werkenden die 
direct betrokken zijn bij de zorg voor de indexpatiënten en hun 
familieleden 
Later op pag 12 r 5 wordt wel toegevoegd: Indirect hebben ook 
zorgverleners buiten de participerende beroepsgroepen, zoals 
huisartsen, neurologen, cardiologen, oncologen, e.d. te maken 5 
met deze patiënten en hun familieleden. 
 

Zie ook de aanvulling in de beoogde gebruikers van deze 
richtlijn. We zijn ons er uiteraard van bewust dat steeds vaker 
andere zorgverleners DNA onderzoek aanvragen en een erfelijke 
aanleg vaststellen. Het vervolgtraject  na deze vaststelling, zoals 
het counselen over de vastgestelde erfelijke aandoening (de 
klinische consequenties, eventuele preventieve 
controles/behandelingsmogelijkheden, overerving, 
reproductieve keuzes) alsmede het informeren van de 
familieleden beschouwen we als een taak en 
verantwoordelijkheid van de klinisch geneticus. Het heeft dus 
de voorkeur om de patiënten na het vaststellen van een 
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Het is heel goed dat er een heldere, zorgvuldige richtlijn is 
gekomen over het informeren van familieleden en dat er naar 
een uniforme aanpak in de centra voor klinische genetica wordt 
gestreefd. Een belangrijke vraag is wel hoe andere 
zorgverleners, mn artsen die ook vaak zelf diagnostisch DNA 
onderzoek aanvragen, omgaan met consequenties voor 
familieleden en counseling. Het zou wenselijk zijn dat zij zich in 
ieder geval bewust zijn van de morele zorgplicht voor 
familieleden en de zorgvuldigheid waarmee informeren dient te 
gebeuren.  Het zou dus goed zijn om deze richtlijn breed onder 
de aandacht te brengen bij medisch specialisten (via de 
beroepsverenigingen):  evt een verkorte versie met verkorte 
inleiding, flowchart, en advies tot verwijzen voor counseling  

erfelijke aandoening hiervoor te verwijzen naar een klinisch 
genetisch centrum. 

PAG Pagina 7 
r14 

Beoogde gebruikers: de beoogde gebruikers zijn ook andere 
zorgverleners zoals huisartsen, neurologen cardiologen, 
oncologen e.d. zoals vermeld op pagina 12, regel 1 (doelgroep) 

Zie tekstuele aanvulling bij de beoogde gebruikers van de 
richtlijn 

Oncogen 7-17 Maar niet al deze disciplines zijn vertegenwoordigd bij de 
totstandkoming? 

Niet direct in de werkgroep, maar wel als meelezers en 
betrokken bij de knelpuntenanalyse en commentaarfase. 

Oncogen 7-25 Dit stukje loopt niet lekker. Voorstel iets als: “welke wensen 
hebben zij en/of wat voor begeleiding zouden zij willen” 

Aangepast 

 
 
Vereniging Pagina- en 

regelnummer 
Commentaar Reactie werkgroepleden 

P8 – P10 Aanverwant product: Begrippenlijst 
VKGN 
(UMCG)  

8 De definities van reëel  en van substantieel gezondheidsrisico 
ontbreken 

Hebben we bewust niet gedefinieerd, zodat deze inschatting 
door de klinisch geneticus zelf gemaakt kan worden, maar 
dit is nu toegevoegd aan de begrippenlijst.  

VKGN (AvL)  P8 R1 Suggestie is om de term ‘aanverwant product’ te vervangen voor 
‘bijlage’ 

Dit kan niet aangepast worden, dit is de terminologie van de 
richtlijnendatabase 

VKGN (AvL)  P8 R25 ‘aandoening’ verwijderen, de index is in dit geval de eerste 
persoon die de erfelijke aanleg heeft (onafhankelijk van het wel of 
niet hebben van de erfelijke aandoening), en de / suggereert dat 
iemand ook de indexpatient kan zijn als hij/zij alleen de 

Aangepast 
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aandoening heeft zonder de erfelijke aanleg. 
VKGN (AvL)  P8 R32 Worden ipv wordt Aangepast 
Oncogen 8-35 vreemd om anios, vs,pa engc hieronder te bedoelen. Zijn (deels 

beschermde titels. Wellicht is het mogelijk om een neutrale term 
voor medewerker in Klin. Genetica te gebruiken 

gezien de toevoeging “werkzaam bij de afdeling klinische 
genetica”, lijkt dat ons zo voldoende duidelijk. Dit is meer 
om aan te geven dat er diverse beroepsgroepen werkzaam 
zijn bij de klinische genetica 

VKGN 
(UMCU) 

 Bij het begrip familieleden zaad-en eiceldonoren expliciet noemen Aangezien dit ook directe bloedverwanten zijn, zit dit er 
impliciet al in en wordt daarom niet expliciet benoemd.  
 

VKGN 
(UMCU) 

 Gebruik consequent maatschappelijk werker Aangepast 

VKGN 
(UMCU) 

 Het gebruik van de term ‘indexpatiënt’ in de richtlijn klopt niet 
altijd met de definitie (de tekst lijkt hierdoor soms alleen te slaan 
op de eerste in de familie bij wie een mutatie werd gevonden, 
terwijl het m.i. ook van toepassing is op ‘volgers’) 

Definitie is aangepast. 

Olijf P 8 In deze lijst staat ‘patiëntenperspectief’ als 1 woord. Overal aangepast 
VKGN 
(VUmc) 

Pg 8. rg 5 ….dragerschap van een erfelijke aanleg. Dit kan verwarrend zijn?, 
namelijk dat het enkel AR aandoeningen betreft. Waarom niet 
weglaten: “….met een dusdanige kans op een erfelijke aanleg” etc. 
Ik mis hier ook aandoening. 

Aangepast 

VKGN 
(VUmc) 

Rg 20 directe bloedverwanten: term direct suggereert (enkel) 
eerstegraads. 

In de begrippenlijst zijn de eerstegraads en tweedegraads 
familieleden nu apart toegelicht. Het woord direct is 
verwijderd. 

PAG Pagina 8 
r36-38 

Recht op weten: het recht van ieder individu kennis te nemen van 
de eigen gezondheidsgegevens, voor zover deze beschikbaar zijn en 
van belang voor diens gezondheidstoestand. Wie beoordeelt het 
belang van de informatie? Deze afweging moet het familielid juist 
zelf maken. Dus het familielid moet in staat gesteld worden dit 
recht uit te oefenen.  
Recht op niet-weten: het recht van ieder individu om desgewenst 
geen kennis te nemen van informatie over de eigen gezondheid. 
Het woord ‘desgewenst’ is overbodig  
 
Voorstel definitie: Recht op (niet) weten: het recht om al dan niet 

Het woord desgewenst is verwijderd. Het heeft onze 
voorkeur de termen apart aan te geven in de begrippenlijst. 
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kennis te nemen van beschikbare eigen gezondheidsgegevens.   
 
Er is een verschil tussen ‘recht op weten’ en ‘plicht tot vertellen’, 
dit loopt nu door elkaar.  
Indien een familielid bijv. 12,5% kan heeft op een erfelijke 
aandoening. En dit familielid vraagt een KG naar zijn kans op deze 
aandoening. Dan heeft dit familielid het recht om deze informatie 
te weten (kennis te nemen van beschikbare eigen 
gezondheidsgegevens).  
Echter de KG hoeft dit familielid niet actief te benaderen (heeft 
geen plicht tot informeren).  

VKGN (AvL)  P8 R46 Percentage/aantal familieleden DAT zich HEEFT laten verwijzen. Aangepast 
Olijf  Duidelijk. Misschien extra bijlage van alle gebruikte afkortingen 

verenigingen. Vooral voor meelezers. 
De afkortingen van verenigingen zijn allemaal uitgeschreven 
bij de samenstelling van de werkgroep. 

VKGN 
(VUmc) 

P9 9 Definitie voorspellend DNA onderzoek lijkt me niet helemaal 
correct. Term dragerschap ook hier verwarrend. 

Ter kennisgeving aangenomen. 

Oncogen 9-6 Dient? Of “zou moeten”?  De werkgroep prefereert dient 
VKGN 
(VUmc) 

Pg 10 Logo kennisinstituut iets naar rechts schuiven, overlapt beetje Aangepast  

Belangen 
vereniging 
VHL 

p.10, voetnoot NB tekst wordt afgekort door FMS logo Aangepast 

  In het eerste roze zeshoek ontbreek een streepje tussen at-risk 
familieleden. 

Aangepast 

Belangen 
vereniging 
VHL 

p.10, 
Stroomschema 

Waarom begint het schema met Erfelijke aanleg “vastgesteld” ipv 
“aangenomen”? Niet iedere patient wilt per se een Dx (recht op 
niet weten). Maar hun at-risk familieleden hebben wel recht op 
weten. 

Het gaat er hier om dat een genetische aanleg bij de 
indexpatiënt is vastgesteld. Pas dan komt deze richtlijn aan 
de orde. Vandaar dat het stroomschema hiermee start. 
 

LEEFH 10  Zie ook eerder commentaar. In stroomschema wordt als 
specialist/uitvoerder de klinisch geneticus genoemd. Bij FH is dit of 
Stichting LEEFH of behandelend arts van de index 
(internist/cardioloog). 

 Vooralsnog zijn de beoogde gebruikers van deze richtlijn de 
medewerkers van de klinisch genetische centra. Andere 
zorgverleners die zich bevoegd en bekwaam achten deze 
taak op te pakken kunnen uiteraard ook deze richtlijn 
volgen, maar het heeft de voorkeur dit in ieder geval in 
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samenwerking met de klinisch genetische centra op te 
pakken.  
 

PAG P10 
Stroomschema 

Stroomdiagram. Wil indexpatient at-risk familieleden ……  
Voorstel: gaat de indexpatient at-risk familieleden informeren? 

Aangepast 

PAG P10 
Stroomschema 

In het stroomschema mist het onderscheid tussen indexpatiënten 
die niet bereid zijn hun familie te informeren en indexpatiënten die 
niet in staat zijn hun familie te informeren (maar wel willen dat de 
klinisch geneticus dit doet).  

Dit is opgelost door een nieuwe formulering (dit omvat 
wel/niet kunnen en wel/niet willen): 
gaat de indexpatient at-risk familieleden informeren? 

PAG/VSOP P10 
Stroomschema 

Direct informeren familieleden? Klinisch geneticus neemt dit 
besluit, na afwegen van de belangen van de patiënt (doorbreken 
beroepsgeheim) en familieleden (kans op schade/ernstig leed bij 
niet informeren) 
 
De richtlijn geeft juist aan wanneer de klinisch geneticus het 
beroepsgeheim mag doorbreken en een klinisch geneticus moet dit 
als uitgangspunt kunnen gebruiken (zie module 2).  
Tevens staat in module 1 dat van de familieleden at risk de 
persoonsgegevens in de stamboom worden genoteerd. Dit 
betekent dat deze familieleden at risk hiervan ook op de hoogte 
moeten worden gesteld.    
 
Voorstel: Gaat indexpatiënt at-risk familieleden niet informeren? -> 
Klinisch geneticus informeert de at risk familieleden (zie module 2). 
Beargumenteerd van de richtlijn afwijken is altijd mogelijk. 
 

Het heeft de voorkeur dit hier zorgvuldig te formuleren. 
Suggestie is niet overgenomen. 

PAG P 10 
Stroomschema 

Blauwe blokje:  
Klinisch geneticus informeert at-risk familieleden:  
-Nagaan of at-risk familieleden hebben aangegeven NIET 
geïnformeerd te willen worden.  
 
Dit is alleen van toepassing indien de index-patiënt de familieleden 
eerst heeft geïnformeerd (linker route) en niet als de klinisch 
geneticus alleen de familieleden informeert (rechter route).  

Dit is inmiddels vervallen na het verwerken van de 
commentaren. 
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Voorstel: dit in een apart blokje zetten tussen blauwe blokje 
‘Vervolggesprek’ en blauwe blokje ‘KG informeert at risk 
familieleden’ 

 
Vereniging Pagina- en 

regelnummer 
Commentaar Reactie werkgroepleden 

P11 – P20 Verantwoording 
VKGN (AvL)  P11 R14, R21, 

R28 
Vereniging van Klinische Genetica Nederland: de website 
www.vkgn.org is niet eenduidig, maar meest wordt toch zonder 
van genoemd 

Aangepast, overal zonder ‘van’ 

Olijf  Al eerder genoemd afkortingen bijv. KIDZ Afkorting is nu uitgeschreven 
Olijf P 12 linea 5 onder doelgroep indirect....... Krijgen deze groepen ook 

inzage in de richtlijnen 
Richtlijn is openbaar voor iedereen en deze verenigingen 
geven ook commentaar op de richtlijn. 

LEEFH 12 5 Zie ook eerder commentaar. Indirect hebben ook zorgverleners 
buiten de participerende beroepsgroepen … Bij FH zijn huisartsen, 
internisten en cardiologen participerende beroepsgroepen en dus 
direct betrokken. 

Vooralsnog zijn de beoogde gebruikers van deze richtlijn de 
medewerkers van de klinisch genetische centra. Andere 
zorgverleners die zich bevoegd en bekwaam achten deze 
taak op te pakken kunnen uiteraard ook deze richtlijn 
volgen, maar het heeft de voorkeur dit in ieder geval in 
samenwerking met de klinisch genetische centra op te 
pakken.  

Belangen 
vereniging 
VHL 

P13 Typfout 4e kolom Bredenoord “…hereditary and familal…” Aangepast 

Olijf P 15 Samenstelling patiëntenadviesgroep. Ik mis borstkanker/ olijf? Deze zijn gevraagd voor deelname aan de PAG, maar hebben 
er voor gekozen niet in de PAG deel te nemen. Jullie inbreng 
via deelname aan de knelpuntenanalyse (invitational 
conference) en commentaarfase wordt wel vermeld. 
Het verslag van de invitational wordt nog wel toegevoegd. 

Belangen 
vereniging 
VHL 

P15, regel 15 AUB Belangenvereniging von Hippel-Lindau toevoegen Belangenvereniging VHL is gevraagd voor deelname aan de 
PAG, maar hebben er voor gekozen niet in de PAG deel te 
nemen. Jullie inbreng via deelname aan de 
knelpuntenanalyse (invitational conference) en 
commentaarfase wordt wel vermeld. 
Het verslag van de invitational wordt nog toegevoegd. 

http://www.vkgn.org/
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Oncogen 15-21 Patienten die niet lid zijn hebben geen inbreng kunnen geven, dat 
is jammer want dit zijn mogelijk andere ‘type’ mensen met andere 
ideeen. De ‘dragers’ hadden ook via een andere weg benaderd 
kunnen worden. Dit geldt ook/vooral voor 
laaggeletterden/anderstaligen. Het is mij niet duidelijk geworden 
hoe de algemeen populatie is bevraagd en hoe de selectie van 
deze 1000 pers. was gegaan. 

Er is een brede enquête uitgezet onder veel 
patiëntenverenigingen, daarnaast is er een enquête uitgezet 
onder de algemene bevolking om ook de andere 
perspectieven zichtbaar te krijgen. De enquête voor 
patiënten en hun familieleden/naasten is zowel via 
patiëntenorganisaties als via social media verspreid. 47% van 
de respondenten was lid van patiënten organisatie. 
De algemene bevolking is bevraagd via een panel dat bestaat 
uit een doorsnede van de algemene bevolking. Ook 
laagopgeleiden zijn hierin vertegenwoordigd. Anderstaligen 
niet expliciet aangezien de enquête in het Nederlands was. 

Belangen 
vereniging 
VHL 

P16, regel 25 AUB mij toevoegen: mw. Dr. R.H. (Rachel) Giles, 
Belangenvereniging von Hippel-Lindau 

Belangenvereniging VHL is gevraagd voor deelname aan de 
PAG, maar hebben er voor gekozen niet in de PAG deel te 
nemen. Jullie inbreng via deelname aan de 
knelpuntenanalyse (invitational conference) en 
commentaarfase wordt wel vermeld. 
Het verslag van de invitational wordt nog toegevoegd. 

PAG P16, r23 
r32 
r33 

Tekstuele aanpassingen: 
Mw. C.H. (Charlotte) Ariese, MSc NPV-Zorg voor het leven (mist 
komma achter MSc) 
Mw. K. (Klaartje) Spijkers, MSc, Patiëntenfederatie Nederland (MSc 
toevoegen) 
Mw. drs. D. (Daphne) Stemkens, arts, beleidsmedewerker VSOP 
(drs. Verwijderen) 

Aangepast 

VKGN (AvL)  P20 Toevoegen aan de literatuurlijst: de richtlijn uit 2012 Toegevoegd 
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Vereniging Pagina- en 

regelnummer 
Commentaar Reactie werkgroepleden 

P21 – P30 Module 1 Registratie van familiegegevens en het informeren van familieleden bij genetisch onderzoek  
VKGN  
(UMCU) 

 Het is een richtlijn informeren van familieleden, module 1 gaat nu 
voorschrijven wat er wel en niet in een stamboom mag. Moet dit in 
deze vorm in deze richtlijn staan? En moeten we niet oppassen met 
onszelf hiermee het werken juist moeilijker te maken (bv uitslag 
telefonisch en dan alsnog een uitgebreidere stamboom tekenen, terwijl 
hier bij het intakegesprek wel tijd voor was), en ook juridisch gezien 
(straks ben je aansprakelijk, met verwijzing naar deze richtlijn, omdat je 
iemand erin hebt getekend). Ter overweging schrappen module 1 en 
evt later hiervoor een aparte richtlijn maken. 

Op verzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens is deze 
informatie opgenomen in de richtlijn. Dit uit de huidige 
richtlijn laten is daarom geen optie. De aanbeveling is 
wel aangepast waardoor er meer ruimte is gekomen 
voor eigen interpretatie. 
 
Een risico op juridische aansprakelijkheid uit hoofde van 
de privacywetgeving (daar doelt de commentator op) is 
er vooral wanneer de richtlijn zou voorschrijven dat er 
zoveel mogelijk informatie over familieleden moet 
worden verzameld en vastgelegd, maar dat is juist niet 
wat de richtlijn beoogt. De richtlijn schrijft voor dat 
alleen die gegevens in de stamboom mogen/moeten 
worden vastgelegd die noodzakelijk zijn voor een goede 
hulpverlening aan de index en die de mogelijkheid 
bieden om eventueel risicolopende familieleden te 
waarschuwen (zie ook art. 7:454 BW (WGBO) en art. 5 
lid 1 sub c AVG). Met het beschrijven van welke 
gegevens dit in principe zijn, geeft de werkgroep 
specifieke invulling aan deze wettelijke bepalingen.  

VKGN  
(UMCU) 

 Het is duidelijk dat er het van cruciaal belang is om een aantal gegevens 
in de stamboom wél op te nemen: met name leeftijd van overlijden 
(niet: jaar van overlijden), doodsoorzaak (indien relevant), relevante 
aandoeningen, in het kader van goede en reproduceerbare en aan een 
andere arts overdraagbare zorg. Zoek naar de uitzonderingen in de wet 
die dit mogelijk maken. 

De aanbeveling is aangepast waardoor deze ruimte 
wordt geboden en afhankelijk is van de zorgvraag van 
de adviesvrager. 
Er hoeft niet gezocht te worden naar de uitzonderingen 
in de wet die dit mogelijk maken, die bevat de wet 
namelijk ook niet. Uit de wet volgt wel dat de 
hulpverlener alleen de gegevens vastlegt die voor een 
goede hulpverlening noodzakelijk zijn (dossierplicht), 
niet meer, maar ook niet minder.   

VKGN   We moeten ons realiseren dat we een behandelingsovereenkomst De werkgroep is van mening dat in module 1 de 
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(UMCU) hebben met onze eigen patiënt, en niet met de familieleden. Volgens 
mij is het de strop om onze eigen nek hangen als we ons verplichten tot 
informeren van familieleden (zelfs een inspanningsverplichting). Dit 
moet dus zeer zorgvuldig verwoord worden, als een service b.v. Bedenk 
dat er dingen zullen misgaan en dit tot miljoenenclaims zal leiden. 

“verplichtingen” aangaande adviesvragers  e/o 
indexpatiënten en de familieleden zorgvuldig verwoord 
is.   
 
De werkgroep onderschrijft zeker het standpunt dat de 
geneticus/counselor primair gehouden is goede zorg te 
verlenen aan de indexpatiënt (daarmee heeft deze ook 
een behandelovereenkomst en een 
‘vertrouwensrelatie’). Tegelijkertijd is de werkgroep van 
mening dat de KG samen met de index-patiënt nog iets 
meer zou kunnen doen dan thans gebeurt om 
familieleden over erfelijkheidsrisico’s te informeren 
zodat deze ook zelf de keuze hebben om een traject 
van genetische diagnostiek en counseling in te gaan. 

VKGN (AvL)  P21 R7 Is “diagnostiek” in deze zin niet een betere term dan “onderzoek”? De 
laatstgenoemde term suggereert research. 

Met genetisch onderzoek wordt hier counseling en 
eventueel ook nog DNA diagnostiek bedoeld. 

PAG Pagina 21,  
r24  

Wanneer worden familieleden geïnformeerd over hun registratie in de 
stamboom? Gebruik het woord ingelicht in plaats van geïnformeerd. 
Voorstel: in de gehele richtlijn onderscheid maken in ‘inlichten’ (dat er 
iets te weten valt) en ‘informeren’ (kennis aanbieden). Dit onderscheid 
tevens opnemen in de begrippenlijst.  

Dit onderscheid hebben wij besproken in de werkgroep 
en besloten om dit onderscheid niet te maken omdat 
dit onderscheid er eigenlijk niet is. 

VKGN (AvL)  P21 R34  De opmerking ‘al deze centra bezitten een vergunning’ is strikt 
genomen niet correct: het AVL verricht klinisch genetische activiteiten 
onder de reikwijdte van de vergunning klinische genetica van het AMC.  

Die reikwijdte is nu geëxpliciteerd. 

VKGN (AvL)  P21 R33 en 
verder  

In de Inleiding wordt uiteengezet dat toetsing plaats vindt aan de 
Nederlandse wet- en regelgeving. Er zijn echter ook richtlijnen 
opgesteld in Europees of ander internationaal verband, over de inhoud 
van en werkwijze binnen het vak klinische genetica: welke plaats 
hebben die? 

Wij hebben verduidelijkt dat de richtlijnen in 
overeenstemming moeten zijn met de in Nederland 
geldende wetgeving. Daaronder wordt uiteraard ook de 
AVG begrepen. Wij zijn het eens dat ook de 
internationale richtlijnen, zoals het additionele protocol 
bij het Verdrag inzake mensenrechten en 
biogeneeskunde betreffende  ‘Genetic Testing for 
Health Purposes’ uit 2008 van de Raad van Europa voor 
het onderwerp van deze richtlijnen van belang zijn . 
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Zulke richtlijnen zijn niet bindend, maar vormen wel 
een belangrijke inspiratie. Ook de werkgroep heeft er 
naar gekeken en geconcludeerd dat deze richtlijn 
daarmee niet in strijd is. 

NVN P22 Overwegingen : hier wordt verwezen naar de wet AVG, is dit de meest 
recente wet AVG die op 25 mei is ingegaan? 

Ja, de AVG, of Algemene Verordening 
Gegevensbescherming, is een Europese verordening die 
op 25 mei 2018 in werking is getreden en die 
rechtstreeks van toepassing is in alle EU-lidstaten.  
Daarnaast is er per 25 mei ook een nationale wet, de 
‘Uitvoeringswet AVG’ in werking getreden. Die geldt 
dus in aanvulling op de AVG.     

VKGN (VUmc  Pg 22 Uitleg afkorting WGBO Aangepast 
PAG Pagina 22.  

r30 e.v. 
Hierbij moet worden aangetekend dat de familieleden, zolang ze zich 
niet zelf voor genetisch onderzoek bij de instelling hebben aangemeld, 
geen ‘adviesvrager’ zijn. Hieruit volgt dat de verzameling en bewaring 
van gegevens van familieleden en opname daarvan in de stamboom in 
de eerste plaats tot doel heeft goede zorg aan de 
indexpatiënt/adviesvrager te bieden. 
 
Voorstel om deze zin te schrappen: De stamboom is juist bedoeld om 
familieleden at risk in kaart te brengen. In module 1 wordt zelfs 
beschreven dat de registratie per familielid wordt aangepast: Als een 
familielid geen risico loopt hoeven er minder persoonsgegevens 
geregistreerd te worden dan bij familieleden die risico lopen.  
De stamboom heeft voor de indexpatiënt zelf (waarbij aanleg voor AD 
aandoening is vastgesteld) nagenoeg geen diagnostische of 
therapeutische waarde.  

De stamboom wordt in eerste instantie opgesteld om 
een antwoord te kunnen geven op de hulpvraag van 
een adviesvrager (indexpatiënt) in de context van 
erfelijkheidsadvisering of genetisch onderzoek. 
Wanneer er vervolgens een erfelijke afwijking wordt 
vastgesteld, wordt de stamboom ook (maar dus niet 
primair) gebruikt om at risk familieleden te 
identificeren en te waarschuwen. De huidige 
verwoording is dus correct en niet gewijzigd. 
 
 
 
 

Erfocentrum P22, regel 38 het woord ‘als’ moet vermoedelijk ‘al’ zijn Aangepast 
 

Olijf P 22, regel 38 ‘als sprake is van’, moet dat niet zijn  ‘al sprake is van’? Aangepast 
VKGN (AvL)  P22 R38 ‘als’  moet zijn ‘al’. Aangepast 
LEEFH 22 37 …. , oom et cetera – als sprake is van …  

dit moet zijn : …, oom etcetera – er sprake is van … 
Aangepast 
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PAG p23, r 1 3. Recht op informatie. Deze titel klopt niet.  
Wijzigingen in: Plicht tot informeren over opname 
persoonsidentificerende gegevens in stamboom 
Vanuit de AVG heeft de zorgverlener de plicht om familieleden at risk 
te informeren zodra hij persoonsidentificerende gevens in de 
stamboom noteert.  

Aangepast 

PAG P 23, r7 
 

Echter, de AVG houdt rekening met het feit dat zich situaties kunnen 
voordoen waarin er valide redenen zijn om (onder andere) het recht van 
het individu op informatie over de gegevensverwerking te beperken  
Het gaat hierbij om de plicht tot informeren (en niet over het recht op 
informatie).  
Iemand die informeert naar die informatie heeft nog steeds het recht 
om die te krijgen.  

Aangepast 

VKGN (AvL)  P23 R16-21 Is het niet ook zo dat het voor de klinisch geneticus binnen de huidige 
budgetten niet haalbaar is om alle familieleden te informeren (kost te 
veel tijd), en dat het, ten opzichte van de baten die er nauwelijks zijn 
als er geen erfelijke aanleg is, ook onevenredige kosten met zich mee 
zou brengen als we daar meer personeel voor zouden aannemen? 

De argumenten zoals benoemd in de tekst zijn valide. 
Dat is eerder wel als argument gebruikt, maar omdat 
we wel willen informeren wanneer ze geïdentificeerd 
zijn als at risk familieleden houdt dit volgens de 
werkgroep geen stand in de redenatie.  
In Nijmegen volgt een nieuw onderzoek om de richtlijn 
te evalueren, daarin worden kosten ook meegenomen. 
Dit staat nu ook in het implementatieplan. 

VKGN (UMCU  P23/regel 20 gebroken moet zijn verbroken Gewijzigd in doorbroken 
PAG Pagina 24,  

r30-31 
In de meeste gevallen worden familieleden via de indexpatiënt 
geïnformeerd over bepaalde gezondheidsrisico’s naar aanleiding van 
genetisch onderzoek.  
Het woord ‘bepaalde’ suggereert specifieke deskundigheid die bij de 
indexpatiënt niet verondersteld mag worden. Hij kan niet meer dan 
wijzen op aanwezige gezondheidsrisico’s. Voorstel om het woord 
‘bepaalde' dus te vervangen door ‘aanwezige’.  

Aangepast 
 

PAG Pagina 24,  
r 34-35 

…zal de zorgverlener een redelijke inspanning moeten plegen om de 
indexpatiënt op andere gedachten te brengen.  
Waarom staat dit in de onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd? 
Door gebruik van deze tijd wordt de bewering minder stellig.  
Voorstel: …moet de zorgverlener een redelijke inspanning plegen om de 

Aangepast 
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indexpatiënt op andere gedachten te brengen. 
PAG/VSOP Pagina 24,  

r 37-40 
 

Lukt het niet en wil de indexpatiënt ook niet dat de klinisch geneticus 
zijn familieleden over het erfelijkheidsrisico informeert, dan worden 
alleen die familieleden geïnformeerd die een zwaarwegend belang 
hebben om daarover geïnformeerd te worden. Daarvan is sprake indien 
zij (of hun kinderen) een grote kans hebben op ernstige erfelijke 
aandoening waarbij preventie of behandeling mogelijk is.  
Dit is te beperkt: 
1. Ook mensen die risico lopen op een onbehandelbare ziekte kunnen 

een zwaarwegend belang hebben bij deze kennis. Zie aanbeveling 
module 2: Beide aanbevelingen gelden voor alle erfelijke 
aandoeningen, dus ook voor aandoeningen waarvoor geen 
mogelijkheden van behandeling/preventie beschikbaar zijn. Het 
gaat hierbij ook om mogelijkheden voor reproductieve opties en/of 
invloed op levenskeuzes (o.a. rationeel, financieel en zakelijk). 

2. Zodra at-risk familieleden met persoonsgegevens in stamboom 
worden opgenomen moeten ze hiervan ook op de hoogte worden 
gesteld (zie module 1).  

Voorstel wijziging:  
Lukt het niet en wil de indexpatiënt ook niet dat de klinisch geneticus 
zijn familieleden over het erfelijkheidsrisico informeert, dan worden 
alleen de at-risk familieleden ingelicht (zie module 2).  

Tekst is gewijzigd. 

VKGN (AvL)  P24 R43-44 In  zo’n situatie is het voor verkrijgen van de adresgegevens van de 
risicolopende familieleden noodzakelijk de Basis Registratie 
Persoonsgegevens (BRP) te raadplegen. Mocht de huidige regelgeving 
(besluiten inzake gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 
van de acht universitaire medische centra) daartoe geen grondslag 
bieden, dan dient die regelgeving zo snel mogelijk in een dergelijke 
grondslag te voorzien. 
Ik neem aan dat ieder ziekenhuis een dergelijk besluit heeft, dus dat 
hier ook het NKI-AVL genoemd dient te worden? 

Dit is alleen geregeld voor de UMCs, AvL valt in dit geval 
onder AMC, is nu in een voetnoot benoemd. 

Belangen ver  
VHL 

P24, regel 44 Er zijn 9 klinische genetische centra (p21, regel 33), maar hier zijn alleen 
de 8 UMCs genoemd. Hoe zit het met de 9e? 

Dit is alleen geregeld voor de UMCs, AvL valt in dit geval 
onder AMC, is nu in een voetnoot benoemd. 

Olijf P 24, regel Rare zin tussen de haakjes. Ik begrijp hem in elk geval niet. Dit is geen zin maar een verwijzing naar de regelingen 
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43/44 over deze gegevens door alle UMCs. Dit heten besluiten 
inzake gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens van de acht universitaire medische 
centra. 
Hopelijk is het zo duidelijk. 

VKGN (AMC) 24 Bij de intake alleen persoonsgegevens van kinderen en ouders 
registeren: bij de work-up van de familie worden vaak gegevens 
opgevraagd van verder weg gelegen familieleden, als je niet weet welke 
gegevens je binnen krijgt, kan je die ook niet in de stamboom plaatsen 
en dus ook niet je klinisch beeld bepalen. Dus het lijkt mij lastig om van 
ooms en tantes en sibs geen gegevens te registeren en toch zorgvuldig 
te werk te gaan. 

De aanbeveling is aangepast waardoor deze ruimte 
wordt geboden en afhankelijk is van de zorgvraag van 
de adviesvrager  

VKGN (AMC) P 24 De waarschuwingsplicht waaraan het doorbreken van beroepsgeheim 
van index wordt gelegitimiseerd. Daar vraag ik me bij af of je dit ook bij 
bv onbehandelbare neurogenetische aandoeningen kunt doorvoeren; 
vaak zijn dit al dysfunctionele families waarin het klopt dat niet 
iedereen misschien geïnformeerd wordt, maar waar door ons 
informeren ook heel veel problemen kan veroorzaken. Alleen in het 
kader van kinderwens kun je iets voorkomen niet voor de pt zelf. 

De werkgroep begrijpt het probleem van het verstoren 
van familierelaties, maar vindt het belang van 
waarschuwen/informeren van risicolopende 
familieleden soms toch zwaarder wegen dan het 
voorkomen van verstoorde familierelaties. Mocht het 
informeren van deze familieleden door de index op 
voorhand problematisch lijken, dan is het raadzaam de 
hulp van een psycholoog of maatschappelijk werker in 
te schakelen.  
 
  

VKGN (AMC)  Wanneer de klinisch geneticus vooraf, bij het inzetten van de 
genetische test, al moet aangeven dat de primaire adviesvrager 
verplicht is om alle relevante familieleden te informeren en dat wij dat 
ook zo wie zo gaan doen of ze het leuk vinden of niet, doet dit onrecht 
aan de positie van de adviesvrager en verstoort het de arts-patient 
relatie dramatisch. Heeft een jurist hier naar gekeken? Het maakt voor 
mij een goede counseling onmogelijk  en schaadt m.i. dus de rechten 
van de adviesaanvrager. 

Zo staat het niet in de richtlijn verwoord. Uit de richtlijn 
volgt dat van een patiënt een bepaalde 
inspanning/medewerking wordt verwacht om de 
belangen van risicolopende familieleden te dienen. Als 
een index niet wil dat zijn familieleden worden 
geïnformeerd, is het uiteindelijk aan de KG om te 
beslissen of hij dat (zelf) toch zal doen resp. of dat door 
‘conflict van plichten’ wordt gelegitimeerd, zie ook box 
1. Dat is niet anders dan het nu al in de praktijk is. 
 
Er is uiteraard juist bij deze onderdelen van de richtlijn 
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een belangrijke rol vervuld door de jurist van de 
richtlijncommissie.    

VKGN  
(AMC) 

 Klopt de vertaling van het ethisch/juridisch kader naar het voorstel dat 
er nu ligt? Zijn wij obv dit kader echt ‘verplicht’ of gaat het toch nog 
steeds om de inspanningsverplichting die redelijkerwijs verwacht kan 
worden, zo kan je het ook lezen m.i.. En waar komt het vandaan dat je 
geen gegevens van familieleden mag noteren als er geen erfelijke 
aanleg in de familie is, maar het ineens MOET registreren (en mensen 
moet informeren) als er wel een erfelijke aanleg is. Wat is hier de 
achtergrond van? En mogen mensen zichzelf laten verwijderen uit de 
registratie? Wat betekent dat voor hun kinderen? 

Het is inderdaad geen harde juridische plicht, maar een 
inspanningsverplichting en dat staat ook duidelijk in de 
richtlijn.  
Ten aanzien van de tweede opmerking: aangezien de 
richtlijn als doel heeft meer risicolopende familieleden 
geïnformeerd te krijgen dan thans het geval is, is het 
noodzakelijk om at-risk familieleden herleidbaar in de 
stamboom op te nemen. Dat staat ook in de 
aanbevelingen.  
Familieleden mogen hun direct identificerende 
kenmerken (zoals …naam, woonplaats, geboortedatum) 
uit de stamboom laten verwijderen, maar blijven als 
familielid wel zichtbaar in de stamboom. 

VKGN (AvL)  P25 
aanbevelingen 

Vermeld in de stamboom de volgende familieleden: kinderen; broers/ 
zussen; ouders; ooms/ tantes; grootouders. Mocht tijdens het genetisch 
onderzoek naar voren komen dat een of meerdere familieleden een 
relevante ziekte heeft/hebben doorgemaakt, overweeg dan om ook de 
eerstegraads verwanten van dat familielid in de stamboom op te 
nemen.  
 
Voor de oncogenetische counseling is ook informatie over derdegraads 
familieleden (dus neven, nichten), ook als zij gezond zijn en de 
tussenliggende persoon gezond is, bij aanvang van de counseling al 
relevant.  Dit geeft informatie over de grootte van de familie en  over 
aantal en geslacht van niet aangedane familieleden, wat van belang is 
voor het inschatten van de kans op een erfelijke aanleg en de risico-
inschatting als er geen erfelijke aanleg is vastgesteld. Dus graag zouden 
wij standaard in de stamboom ook de neven en nichten opnemen.  
 
In het algemeen: In deze zin wordt het medisch handelen van de 
klinisch geneticus (vermelding van wat wellicht wel/ niet relevant is in 
deze familie) bij voorbaat beperkt door (veronderstelde) vereisten van 

De aanbeveling is aangepast waardoor deze ruimte 
wordt geboden en afhankelijk is van de zorgvraag van 
de adviesvrager. 
 
Het is nooit de bedoeling van de werkgroep geweest 
om te stellen dat de privacywetgeving voorschrijft 
welke gegevens verzameld mogen worden. Het recht 
zegt louter: precies de juiste gegevens registeren: niet 
te weinig, maar ook niet te veel. Alleen dat wat voor 
goede hulpverlening aan de index en het kunnen 
waarschuwen van risicolopende verwanten 
noodzakelijk is.  
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privacywetgeving. M.i. moeten wij duidelijk maken aan degenen die de 
privacywetgeving toetsen dat het vermelden van gegevens in de 
stamboom medisch handelen is dat op medische expertise moet 
berusten, en ons hier niet op voorhand te veel in beperken. 
 
Registreer in de stamboom in eerste instantie alleen de familieleden 
met de aanduiding ‘broer’, ‘tante’ et cetera, dus zonder vermelding van 
zogenaamde ‘persoonsidentificerende gegevens’, zoals naam, 
geboortedatum, patiëntennummer, BSN, leeftijd et cetera. Dit geldt niet 
voor de ouders en kinderen van de adviesvrager. Indien de klinisch 
geneticus voorafgaand aan het intakegesprek een ‘familieformulier’ 
aan de indexpatiënt toestuurt, wordt daarin dus nog niet gevraagd naar 
persoonsidentificerende gegevens van overige familieleden afgezien 
van ouders en kinderen.  
 
Voor de oncogenetische counseling is het naar onze mening essentieel 
om tenminste de geboortejaren van de familieleden te hebben ten 
behoeve van een betrouwbare risico-inschatting.  
De huidige formulering zegt naar onze mening niet expliciet of dit 
toegestaan is. Met name is hierbij de vraag of geboortejaar verzameld 
mag worden; of is geboortejaar ook een persoonsidentificeerbaar 
gegeven?  
 
Voor de klinische genetica is het in kaart brengen van familiegegevens 
een essentieel onderdeel van een goede erfelijkheidsadvisering. Het is 
in de huidige tijd van belang om altijd te streven naar het verzamelen 
en verwerken van zo min mogelijk gegevens, maar het moet voor de 
klinische genetica niet te koste gaan van een goede 
erfelijkheidsadvisering. Onze zorg is dat wij onze mogelijkheden hiertoe 
te veel beperken met de werkwijze zoals die nu geformuleerd is. 

VKGN (UMCU  P 25 
aanbeveling 1 

tav het registreren van familieleden in de stamboom: 
Er staat: ‘Registreer in de stamboom de volgende familieleden: 
kinderen, broers/zussen, ouders; ooms/tantes, grootouders.’ 
De vraag is of je ook meer of minder familieleden mag opnemen in de 

De aanbeveling is aangepast waardoor deze ruimte 
wordt geboden en afhankelijk is van de zorgvraag van 
de adviesvrager 
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stamboom; het voorstel is om niet te omschrijven wie precies wel/niet 
in de stamboom opgenomen mag worden, maar aan te geven dat je 
alleen die familieleden mag intekenen die van belang zijn voor een 
goed advies aan je patiënt 

VKGN (UMCU  P 25 
aanbeveling 1 

Er staat: ‘Registreer persoons-identificerende gegevens (naam/pat.nr. 
/lft,..) alleen van personen van wie informatie nodig is. Vraag hier ook 
niet naar in een familieformulier voorafgaand aan de intake. 
Uitzondering: ouders en kinderen van de adviesvrager.  
Er wordt niet benoemd of je de ouders en kinderen van de adviesvrager 
moet informeren over hun opname in de stamboom en op welk 
moment. 

De aanbeveling is aangepast en afhankelijk is van de 
zorgvraag van de adviesvrager. In de tekst van module 1 
staat verwoord wanneer wel en niet familieleden te 
informeren. 
 

VKGN (VUmc  Pg 25 Opstellen stamboom (in eerste instantie): Niet noteren van leeftijd 
(verdere) familieleden lijkt me toch wel vragen om problemen Kan hier 
niet een uitzondering gemaakt worden in kader goede zorg? Of begrijp 
ik het niet goed? 

De aanbeveling is aangepast waardoor deze ruimte 
wordt geboden en afhankelijk is van de zorgvraag van 
de adviesvrager 

PAG P25 
Aanbeveling 1 

1e paragraaf:  ‘en bewaar deze in diens medisch dossier’ Relevante 
medische gegevens worden altijd in het medisch dossier bewaard. 
Verwijderen of hier toevoegen dat de stamboom in een afgeschermd 
deel van het medisch dossier wordt opgeslagen. Zodat verschil duidelijk 
wordt.  

Aanbeveling is verwijderd. 
Dat zal van instelling tot instelling verschillen. Duidelijk 
moet zijn dat een stamboom fysiek wel ergens anders 
opgeslagen kan zijn, maar toch in juridische zin bij het 
medisch dossier hoort. 

PAG P25  
Aanbeveling 1  

1e paragraaf: De stamboom bevat gegevens over de familieleden van de 
indexpatiënt.  
Toevoegen: en persoonsidentificerende gegevens van at risk 
familieleden 

Dit hoeft niet in eerste instantie. Dit is pas nodig 
wanneer er daadwerkelijk een erfelijke aanleg wordt 
aangetoond. Dit staat in een aparte aanbeveling 

PAG P25 
Aanbeveling 1 

7e paragraaf: Registreer, na het vaststellen van een erfelijke aanleg bij 
de adviesvrager, indien mogelijk de persoonsidentificeerbare gegevens 
(naam en geboortedatum) van de te informeren at-risk familieleden (zie 
module 2)  
Het is belangrijk dat duidelijker in de richtlijn naar voren komt dat zodra 
persoonsidentificerende gegevens van at-risk familieleden worden 
opgenomen in de stamboom, er een plicht is om deze familieleden 
hierover te informeren.  
Voorstel toevoeging: en informeer deze at risk familieleden (zie module 
3) 

Aparte aanbeveling hiervoor toegevoegd. 
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VKGN (LUMC  p.25, 
Aanbevelingen 

‘Dit geldt niet voor de ouders en kinderen van de adviesvrager. Indien 
de klinisch geneticus voorafgaand aan het intakegesprek een 
‘familieformulier’ aan de indexpatiënt toestuurt, wordt daarin dus nog 
niet gevraagd naar persoonsidentificerende gegevens van overige 
familieleden afgezien van ouders en kinderen’.  

- Er moet onderscheid gemaakt worden in index kind of 
volwassen: het is niet duidelijk waarom je bij een volwassen 
index gegevens van ouders zou meenemen maar niet van 
kinderen. In het geval het om een oudere volwassen index gaat 
moet je je afvragen of je alle gegevens van volwassen kinderen 
wilt verzamelen. Waarom dan niet ook van sibs? 

- het hele idee van family-info-based risicoschattingen (bv. 
BODICEA) gaat verloren indien er niet tenminste geboortejaar 
wordt geregistreerd. 

- De KG in Leiden is van mening dat wij niet ons werk kunnen 
doen als er niet in ieder geval geboorte jaren van volwassen 
kinderen, sibs, tantes/ooms in de stamboom opgenomen 
worden. 

De aanbeveling is aangepast waardoor deze ruimte 
wordt geboden en afhankelijk is van de zorgvraag van 
de adviesvrager 

Erfocentrum 25; Bij eerste 
blok 
aanbevelingen 

Hier hebben we de suggestie om eventueel als klinisch geneticus ook te 
checken of familie biologische familie is (of daar twijfels over zijn).  

Dat is de huidige praktijk en hoeft niet opgenomen te 
worden in de richtlijn. 

VKGN (UMCG   25 – 26 – 27 
(alle 
aanbevelingen) 

1. Het noteren van alleen de gegevens van ouders en kinderen in de 
stamboom en niet van sibs, sibs van ouders en het niet noteren van 
neven / nichten  maakt een counseling veel minder werkbaar en is 
buitengewoon onwenselijk. Hierdoor mis je namelijk belangrijke 
informatie over bijvoorbeeld de grootte van een familie en of er 
mogelijk nog 3de graads verwanten van de index zijn die zijn aangedaan. 
Dit laatste belangrijk bij bijvoorbeeld manrijke familie waarin index 
borstkanker heeft en een dochter van een broer van vader ook. Ons 
voorstel is in ieder geval als minimale eis voor de stamboom de 
voornaam, de aandoening / debuutleeftijd en de leeftijd van het 
familielid op moment van counseling van de index te vermelden (bijv. 
Tante Ans, 48 jr) 
2. Er wordt afgevraagd of je onder de AVG wetgeving überhaupt wel 

De aanbevelingen zijn aangepast waardoor meer ruimte 
wordt geboden om volgens huidige werkwijze te 
kunnen blijven werken. 
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een familieanamnese mag afnemen. Als iemand maar 1 sib heeft is 
deze toch ook herleidbaar. 
3. Daarnaast wordt opgemerkt dat er kennelijk uitzonderingssituaties / 
precedenten zijn in andere beroepsgebieden, bijvoorbeeld in een 
politieverhoor. Worden getuigen, potentiele verdachten etc die hierin 
genoemd worden ook op de hoogte gesteld van hun geregistreerde 
gegevens? Zo ja: hoe is dit geregeld? Kan er dan in de AVG wet (of 
uitleg daarvan in Nederland) niet ook een uitzondering gemaakt 
worden voor de klinisch genetische zorgverlening?    
4. Wat is de wettelijke achtergrond om wel de ouders en kinderen te 
mogen registreren en niet de rest? 
5. Ons inziens is in deze kwestie een oordeel vanuit de KNMG gewenst 
6. In 2e instantie pas persoonsgegevens van familieleden vastleggen die 
je wilt benaderen in het kader van een gevonden aanleg maakt het 
counselingsproces veel arbeidsintensiever.  
7. Er zal met deze werkwijze veel meer informatie over familieleden 
opgevraagd gaan worden, die anders niet opgevraagd zou zijn en 
klinisch niet direct relevant is (we zijn juist steeds terughoudender 
geworden hiermee, omdat het vaak niets toevoegt aan conclusies), 
omdat dit de manier zou zijn om familieleden te informeren over en 
consent te vragen m.b.t. opname in stamboom / registratie dit is veel 
arbeidsintensiever en ongewenst. 
8. Is informeren van de familieleden dat ze in de stamboom zijn 
opgenomen voldoende of moet je ze ook een opt out bieden, dus 
verwijderen van gegevens uit stamboom. Als dit laatste het geval zou 
zijn, is het voor de andere familieleden nadelig (omdat conclusies 
minder gegrond worden): bij de wet wordt geen rekening gehouden 
met het feit dat DNA- en andere familiegegevens van ‘iedereen in de 
familie zijn’ en niet van het individu. 

VKGN (UMCG   Aanbevelingen 
1, 4e alinea 

>>Indien een familielid zelf ook adviesvrager is (bijvoorbeeld bij 
preconceptiescreening), <<  hier bedoelen we niet een familielid maar 
een partner neem ik aan? Volgens de definitie bovengenoemd is een 
familielid een bloedverwant, en een partner is dat niet.  
Indien de partner zelf ook adviesvrager is (bv preconceptiescreening), 

Deze aanbeveling is verwijderd. 
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…. 
VKGN (UMCG   Aanbevelingen 

4. 1e alinea 
>>een niet te verwaarlozen kans heeft op een ernstige erfelijke 
aandoening waar preventieve- of behandelmogelijkheden voorhanden 
zijn’ << 
 Een x-maal groter risico heeft dan de algemene bevolking-> is 

daar niet een soort getal voor te bedenken? Alias 
borstcontroles vanaf 2-3x verhoogd risico, of darmcontroles 
vanaf 3 x verhoogd risico. Dan kun je ongeveer bepalen tot in 
de hoeveelste graad je nog een verantwoordelijkheid hebt. Nu 
is het niet afgebakend hoe ver je moet gaan als nabije familie 
niet beschikbaar is.  

Hier wordt in module 2 nader op in gegaan. 

VKGN (AvL)  P26 
aanbevelingen 

‘Als het familielid geen medisch dossier heeft dan wordt het 
toestemmingsformulier in het medische dossier van de indexpatient 
opgeslagen’.  
 
Wat wordt bedoeld met ‘in’ het medisch dossier van de index? Het is 
per afdeling verschillend hoe de gegevens van familieleden bewaard 
worden in het EPD en dat is niet per definitie allemaal ‘in’  het dossier 
van de index. Welk doel dient deze zin, waar moet het 
toestemmingsformulier in ieder geval niet bewaard worden?  

Deze aanbeveling is verwijderd 

Olijf P 26 Opsomming toestemmingsformulier, derde punt: zinsnede ‘tenzij ze 
daartegen bezwaar maken’. Wie zijn ‘ze’? Zijn dat de indexpatiënten of 
andere familieleden? 

Gaat over andere familieleden 
Ze=desbetreffend familielid, is gecorrigeerd 

Erfocentrum 26. vierde 
regel van 
boven 
En onderaan 
derde alinea 

Hier staat: opvragen van de gegevens. Om welke gegevens het precies 
gaat wordt niet duidelijk. Onder aan derde alinea staat ‘de klinisch 
geneticus mag alleen die gegevens uit het dossier van de overledene 
raadplegen die noodzakelijk zijn om een goed erfelijkheidsadvies aan 
de familie te geven.’ Geldt dit niet altijd? Dit lijkt me vooral relevant om 
uiteindelijk helder te communiceren naar familieleden.  

Waar relevant is het woord “medische” toegevoegd bij 
gegevens. Voor wat betreft het toestemmingsformulier 
is het breed geformuleerd, omdat het daarbij gaat om 
de medische en persoonsgegevens van een familielid. 
Dit wordt aangegeven op het toestemmingsformulier. 

VKGN (UMCU  P26 p.26/ laatste deel”: “geef op het toestemmingsformulier aan” is 
juridisch natuurlijk heel erg juist, maar wordt een draak van een 
formulier of bijlage (die niemand ooit zal lezen) 

Er is aangegeven wat op dit formulier moet staan. 
Gebruik hiervan is optioneel. 
Belangrijk is dat verwijzing makkelijk gemaakt wordt en 
de juiste informatie doorgegeven wordt. 
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VKGN (UMCU  27 Tav de informatieverstrekking: 
Bij aanbeveling 4 staat: ‘Informeer familieleden die een ‘reëel 
gezondheidsrisico’ lopen. Van een substantieel gezondheidsrisico is 
sprake als het familielid ‘een niet te verwaarlozen kans heeft op een 
ernstige erfelijke aandoening waar preventieve- of 
behandelmogelijkheden voorhanden zijn’.  
Het gaat echter ook om aandoeningen waarbij het belangrijk is dat de 
reproductieve opties bekend zijn, dus ondanks onbehandelbaarheid en 
onmogelijkheid tot preventie 

Aangepast. Reproductieve behandelmogelijkheden is 
toegevoegd 
 

PAG/VSOP P27,  
aanbeveling 4 

1e paragraaf Informeer familieleden die een ‘reëel gezondheidsrisico’ 
lopen. Van een substantieel gezondheidsrisico is sprake als het familielid 
‘een niet te verwaarlozen kans heeft op een ernstige erfelijke 
aandoening waar preventieve- of behandelmogelijkheden voorhanden 
zijn’ (zie module 2) 
Dit is te beperkt: 
1. Ook mensen die risico lopen op een onbehandelbare ziekte kunnen 

een zwaarwegend belang hebben bij deze kennis. Zie aanbeveling 
module 2: Beide aanbevelingen gelden voor alle erfelijke 
aandoeningen, dus ook voor aandoeningen waarvoor geen 
mogelijkheden van behandeling/preventie beschikbaar zijn. Het 
gaat hierbij ook om mogelijkheden voor reproductieve opties en/of 
invloed op levenskeuzes (o.a. rationeel, financieel en zakelijk). 

2. Zodra at-risk familieleden met persoonsgegevens in stamboom 
worden opgenomen moeten ze hiervan ook op de hoogte worden 
gesteld.  

 
Voorstel: Informeer de at-risk familieleden (zie module 2).   

Aangepast. Reproductieve behandelmogelijkheden is 
toegevoegd 
 

PAG/VSOP P27, 
aanbeveling 4 

3e paragraaf Dan informeert de klinisch geneticus alleen de familieleden 
die een zwaarwegend belang hebben om daarover geïnformeerd te 
worden. Daarvan is sprake indien zij (of hun kinderen) een grote kans 
hebben op ernstige erfelijke aandoening waarbij preventie en/of 
behandeling mogelijk is.  
Dit is te beperkt 
3. Ook mensen die risico lopen op een onbehandelbare ziekte kunnen 

Aangepast 
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een zwaarwegend belang hebben bij deze kennis. Zie aanbeveling 
module 2: Beide aanbevelingen gelden voor alle erfelijke 
aandoeningen, dus ook voor aandoeningen waarvoor geen 
mogelijkheden van behandeling/preventie beschikbaar zijn. Het 
gaat hierbij ook om mogelijkheden voor reproductieve opties en/of 
invloed op levenskeuzes (o.a. rationeel, financieel en zakelijk). 

4. Zodra at-risk familieleden met persoonsgegevens in stamboom 
worden opgenomen moeten ze hiervan ook op de hoogte worden 
gesteld.  

 
Voorstel: Dan worden de at-risk familieleden ingelicht (zie module 2).  

PAG Pagina 27, 
Aanbeveling 4 

Toevoegen aanbeveling: situatie dat de indexpatiënt niet in staat is zijn 
familieleden te informeren maar wel wil dat de klinisch geneticus dit 
voor hem doet 

Dat is al opgenomen in een andere module.  

VKGN (AvL)  P27 
aanbevelingen 
punt 3. 

De indexpatiënt mag de gegevens over zijn familieleden niet inzien. In 
de afsluitende brief van het genetisch onderzoek wordt wel 
medegedeeld welke conclusies uit de gegevens van familieleden naar 
voren zijn gekomen. Die conclusie kan de indexpatiënt wel zelf (blijven) 
inzien.  
 
Wat wordt verstaan onder ‘conclusies’? Mag in de brief bijvoorbeeld 
opgenomen worden dat ‘uw zus op xx-jarige leeftijd had’? 

Ja, want deze informatie heb je anamnestisch 
verkregen en wordt wel of niet bevestigd 

VKGN (AvL)  P27 
aanbeveling 4. 
(en hiermee 
samenhangend  
P36 
aanbeveling 1 
en P68 R42-44) 

Informeer familieleden die een ‘reëel gezondheidsrisico’ lopen. Van een 
substantieel gezondheidsrisico is sprake als het familielid ‘een niet te 
verwaarlozen kans heeft op een ernstige erfelijke aandoening waar 
preventieve- of behandelmogelijkheden voorhanden zijn’. (zie module 2)  
 
De vraag is wat een substantieel gezondheidsrisico is? In de 
oncogenetica zijn vaak tussenliggende personen overleden en testen 
we ook wel 3e of 4e graads familieleden als zij zich aanmelden. Hoe ver 
moeten we gaan met het (actief) informeren van deze familieleden, en 
is er een verschil tussen wie we moeten informeren en wie we testen 
als ze zich zelf aanmelden (bijvoorbeeld als ze de informatie toch 
gehoord hebben van familieleden)?  

In module 2 wordt aangegeven welke at-risk 
familieleden te benaderen. Daar wordt naar verwezen. 
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Vraag is om hier meer expliciet iets over te zeggen: nu staat er alleen 
iets over informeren van tweedegraads familieleden als het 
eerstegraads familielid overleden is. 

VKGN (LUMC  p.26 en 27 Blz 26, kader 4e bullet: ‘geef altijd aan hoe lang gegevens bewaard 
worden’ en Blz 27: 115 jaar. 
Hoe lukt het ons om deze gegevens over 115 jaar te vernietigen? Of is 
het idee dat tenminste 115 jaar wordt bewaard? In dat laatste geval 
zou ik ‘tenminste’ toevoegen. 

Nee bewaartermijn moet max zijn. Dat die termijn 
wordt nageleefd moet door de organisatie worden 
gewaarborgd.  
 

VKGN (AvL)  P27 
aanbevelingen 
4. 

Raadpleeg de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) indien 
familieleden die gewaarschuwd moeten worden niet via de indexpatiënt 
bereikt kunnen worden.  
 
Het raadplegen van de Basisregistratie om mensen te informeren 
wanneer de index dat niet wil doen ligt uitermate gevoelig. Verzoek is 
om de vraag of de Basisregistratie te raadplegen überhaupt mag eerst 
te beantwoorden voor deze werkwijze ingevoerd wordt. 

De juridische grondslag hiervoor is inderdaad nu nog 
niet eenduidig en dit punt wordt momenteel 
voorgelegd aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 
 
 

VKGN (LUMC  p.27, 
Aanbevelingen 

‘Sla de stamboom in een afgeschermd deel (specifiek voor 
medewerkers van de klinische genetica) van het medische dossier van 
de indexpatiënt op. ‘ 

- De KG in Leiden ziet niet hoe dit binnen het huidige HIX te 
realiseren. Al wordt een gedateerde kopie van de stamboom 
als document onder Multimedia in HIX bewaard, dan is deze 
ook toegankelijk voor andere specialismen. 

Aangepast 

VKGN (UMCU  P27 p.27. Hier worden termen gebruikt als een grote kans; substantieel 
gezondheidsrisico (= een niet te verwaarlozen kans). Waar gaat dit 
over? Hoe groot is groot? 5%, 0,5%??? Ik heb geen idee. Probleem is 
ook dat we geen idee hebben hoe hoog kansen op ellende zijn 
(publication bias) 

Zie toevoeging in begrippenlijst. 

VKGN (VUmc  Pg 27 “Daarvan is sprake indien zij (of hun kinderen) een grote kans 
hebben op ernstige erfelijke aandoening waarbij preventie en/of 
behandeling mogelijk is. “ 

 
Zie toevoeging in begrippenlijst. 
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Wat is een grote kans? Dat is subjectief. Datzelfde geldt voor “niet te 
verwaarlozen kans” 

 

VKGN (VUmc  Pg 27 “Informeer familieleden die een ‘reëel gezondheidsrisico’ lopen. Van 
een substantieel gezondheidsrisico is sprake als het familielid ‘een niet 
te verwaarlozen kans heeft op een ernstige erfelijke aandoening waar 
preventieve- of behandelmogelijkheden voorhanden zijn’. (zie module 
2) “ 
Dit suggereert dat als het gaat om dragerschap van recessieve 
aandoeningen, bijv Cystic Fibrosis, familieleden geheel niet 
geinformeerd hoeven te worden?? Ik mis hier risico voor nageslacht. 
Tekst in deze module nog eens nalopen? 

Dit wordt behandeld in module 2. Nadrukkelijker 
aangegeven. 

NVN P27 Punt 3: stamboom moet worden bewaard in afgeschermd deel dossier: 
dus ook afgeschermd voor index pt?  
Als medische gegevens van familieleden worden opgevraagd moeten 
deze dus ook worden bewaard in een afgeschermd deel van het dossier 
(pt kan tegenwoordig vrijwel zijn gehele electronische dossier inzien) 

Nee, dat hoeft niet, is onderdeel van zijn dossier, en de 
index heeft zelf toch info aangeleverd. 
 
Dat het afgeschermd moet zijn is overigens nu ook uit 
de richtlijn. 
Is dus aangepast 

Olijf P 27 (grijze 
kader 4.) 

Valt PGD onder de noemer ‘preventie’? 
Zo nee, zou dat kunnen betekenen dat een patiënt met Huntington dit 
voor zijn nageslacht zou kunnen verzwijgen? Geen preventie, geen 
behandeling? 
Begrip preventie in deze dus niet duidelijk. 

Aanbeveling aangepast 

Olijf  Duidelijk, geen commentaar mijns inziens zijn alle facetten genoemd en 
belicht. 

Ter kennisgeving aangenomen 

VKGN (VUmc  Pg 28 Layout tabel > niet goed leesbaar, geldt ook voor de andere 
vergelijkbare tabellen 

Dit zal in de richtlijnendatabase online beter zijn 

Oncogen 30-144 Maar: gegevens uit het dossier van de indexpatiënt, die voor 
familieleden NIET van belang zijn, zouden ook niet moeten worden 
gedeeld?  
 
Dit, i.c.m. de volgende alinea, staat er niet zo duidelijk. Komt m.i. ook 
door het woord “echter” in zin 145. Dit voegt niets toe en kan weg? Het 

Is geschrapt 
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verhaal wordt duidelijker zonder “echter”. 
Oncogen 30-175 In principe heeft de indexpatiënt toch net zo’n morele verplichting als 

de zorgverlener in dit geval? 
Klopt, is aangepast 
 

Oncogen 36/barrieres Onder punt 4 van de Aanbevelingen wordt juist aangegeven dat de 
klinisch geneticus alleen familieleden benaderd in geval van een grote 
kans op een erfelijke aandoening waarvoor preventie/behandeling 
mogelijk is.  
Bij onbehandelbare aandoeningen is er geen behandeling mogelijk, dus 
valt dit buiten wat er bij punt 4 van de aanbevelingen geschetst wordt. 

 
Aangepast en zie eerdere reacties 
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Vereniging Pagina- en 

regelnummer 
Commentaar Reactie werkgroepleden 

P31 – P57 Module 2 Informeren van welke familieleden 

VKGN (AvL)  P31 R19 Suggestie om toe te voegen het belang ook van een goede uitslag..: 
Als de erfelijke aanleg niet aangetoond wordt, dan kan gestopt 
worden met periodiek onderzoek en zijn de kinderen gevrijwaard van 
de aanleg. 

Toegevoegd 

PAG Pagina 31,  
r 21 -24 

Bij het informeren van familieleden over erfelijkheidsrisico’s is van 
belang hoe groot de kans is om de erfelijke aanleg te hebben, evenals 
de afweging tussen enerzijds de belasting van het ontvangen van 
dergelijke, doorgaans verontrustende informatie en het ‘recht op niet 
weten’ 
Een klinisch geneticus kan ‘het recht op niet weten’ niet in zijn 
afweging betrekken. Dat recht kan alleen door de betrokkene worden 
uitgeoefend. De geneticus wijst op het risico (d.m.v. familiebrief), het 
familielid beslist vervolgens of hij hier wel/niet iets over wil 
weten/oefent zijn recht op (niet) weten uit.  
Voorstel: Het ‘recht op niet weten’ weglaten in deze zin. 

Formulering is aangepast. 
Het recht op niet weten is inderdaad geen reden 
om mensen niet te informeren. Wel dient men 
zich er van bewust te zijn dat door mensen 
ongevraagd te informeren over een verhoogd 
genetisch risico het recht op niet weten per 
definitie wordt geschonden. De meeste 
familieleden zullen daar geen problemen mee 
hebben (sterker nog: hun index of de KG daar 
achteraf dankbaar voor zijn), maar een enkeling 
mogelijk wel. Die had liever niets geweten en is 
nu toch ongerust gemaakt. Het recht op niet 
weten betreft niet alleen de beslissing over het al 
dan niet kiezen voor presymptomatisch DNA-
onderzoek, maar ook het ongevraagd ontvangen 
van de informatie die daaraan voorafgaat.  

VKGN (VUmc) pg 31, r 26 Volgens mij moet stukje tekst aan eind van lange zin weg: “en op het 
hebben van de erfelijke aanleg”, staat ook al aan begin van de zin 

Weggehaald 

VKGN (AvL)  P31 R39 Het woord ‘aandoening’ mist (na ‘oncologische..’) Toegevoegd 
VKGN (VUmc) Pg 31, r 40 Literatuur: Waarom is dragerschap van autosomaal recessieve en X-

linked hier geheel weggelaten?  
Dit is niet weggelaten, maar er is geen literatuur 
beschikbaar, waarin het specifiek gaat over 
patiëntvoorkeuren bij ar, of X-gebonden 
aandoeningen.  

LEEFH 31 41 Toevoegen: index patiënten met vastgestelde erfelijke 
dyslipidemie/Familiaire Hypercholesterolemie. Ook in de overige 

Er worden nergens specifieke aandoeningen 
genoemd in de richtlijn. 
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hoofdstukken. 
Oncogen 31-185 Is dit niet nagezocht? Zou dat niet moeten? Onduidelijk over welk onderwerp dit gaat, 

regelnummers kloppen niet 
Belangen 
vereniging VHL 

P32 regel 42 vs 
47 

Soms zijn citaties voor of na de puntje van de zin. AUB consequent 
zijn. 

Voor hele richtlijn aangepast 

Belangen 
vereniging VHL 

P33, regel 2 Typfout: moet (Foster, 2004) Aangepast 

VKGN (VUmc) Pg 33 Waarom wordt de Nederlandse interview studie onder familieleden 
van  Lynch patiënten en BRCA patiënten uit de richtlijn van 2012 hier 
en in het  volgend hoofdstuk niet als evidence meegenomen? Begrijp 
ik niet want juist relevant omdat het NL patienten betreft. Omdat het 
niet (volledig) internationaal gepubliceerd is? Deze studie is overigens 
ook deels beschreven door Menko et al 2013 (maar meer uitgebreid 
beschreven in de richtlijn). De ref zelf komt overigens later wel terug 
maar niet in de tabel?  

Is inderdaad niet gepubliceerd 

Olijf P 35, regel 6-16 Vanuit welke bron komt deze informatie? Dit staat hierboven beschreven en in de 
verantwoording; de VSOP heeft een online 
enquête ontwikkeld en uitgezet onder 
patiëntenorganisaties op het gebied van 
cardiologie, neurologie, oncologie en enkele 
algemene patiëntenorganisaties.  

VKGN (UMCG)  35 Informeren van familieleden bij AR ziektebeelden met 
dragerschapsfrequentie van 1 op 60. Op grond waarvan is de 1 op 60 
in de richtlijn gekomen (waarschijnlijk omdat het in andere richtlijnen 
staat inmiddels, te beginnen met de CNV-richtlijn? De rationale op 
grond van verkeerd geïnterpreteerde publicaties is onjuist daar; vraag 
Conny van Ravenswaaij / Mieke Kerstjens). Willen we echt voor al 
deze ziektebeelden ons de verplichting op de hals halen om 
eerstegraads familieleden van dragers van deze aandoeningen (actief) 
te informeren? Bijvoorbeeld hemochromatose. Volgens de richtlijn is 
e.e.a. gebaseerd op richtlijn counseling genoom brede detectie 
chromosoomveranderingen (Fares 2008), maar kan dit wel zo door 
getrokken naar AR beelden? Zou dit niet ook afhankelijk van de ernst 
van de aandoening moeten zijn? Dit zou in lijn zijn met de ESHG-

Het is inderdaad eigenlijk niet consequent om de 
matige risicofactoren buiten de richtlijn te laten, 
maar vervolgens familieleden wel over 
dragerschap van ar aandoeningen te informeren.  
Zie aangepaste aanbeveling tav autosomaal 
recessief overervende aandoeningen in module 2 
van de richtlijn. 
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aanbevelingen t.a.v. dragerschapsscreening. Moeten we het hier niet 
alleen bij de sibs laten? 
Dit zal tot aanzienlijk hogere werkdruk leiden zonder substantiële 
gezondheids- / preventiewinst en ook van negatieve invloed zijn op 
de wachttijden.  
Kan er een lijst gemaakt worden van de AR met 
dragerschapsfrequentie boven de 1/60 (mocht dit getal zo blijven)? 
Dat zullen er geen 100 zijn. Dat geeft meer houvast. Overigens hangt 
de dragerschapsfrequentie voor sommige aandoeningen sterk af van 
de raciale afkomst en daar zal dus ook iets over moeten worden 
afgesproken.   

VKGN (UMCG)   Het is mij niet duidelijk hoe ver je moet gaan met informeren van 
familieleden. Een voorbeeld uit de praktijk; adviesvrager met aanleg, 
beide ouders overleden en niet meer na te gaan wat de herkomst is 
van de aanleg. Beide takken van de familie verdacht, maar alle sibs 
van de ouders al overleden. Ga je in deze situatie zo ver dat je de 
kinderen van de overleden sibs van ouders moet informeren? Kies je 
er dan voor om alleen kinderen van aangedane sibs van ouders te 
informeren? Indien adviesvrager geen adressen heeft van deze 
personen, moet hier dan ook een BRP-check worden gedaan? 

Op de schouders van de KG rust een 
inspanningsverplichting. Als het bijv. niet mogelijk 
is te achterhalen welke tak van de familie is 
aangedaan, en er ook geen kinderen of ouders 
van de index meer in leven zijn, dan kan het 
waarschuwen van risiciolopende familieleden op 
een disproportionele inspanning neerkomen. Het 
is zeker niet ondenkbaar dat in een dergelijke 
situatie – goed gemotiveerd – van de bepalingen 
van deze richtlijn wordt afgeweken.  

VKGN (UMCG)   Hoe zit het als een broer/zus komt van een index voor 
presymptomatisch onderzoek en hij/zij blijkt drager. Moet je dan 
vanuit deze persoon weer familieleden gaan informeren via de 
procedure in de richtlijn die mogelijk al door de index zelf zijn 
geïnformeerd? Hier kan ik geen uitspraak over vinden in de richtlijn 

Niet anders dan nu. Nagaan of bekend is wie er 
allemaal geïnformeerd zijn en in ieder geval bv. 
kinderen van deze persoon informeren 

Olijf  Goed, geen commentaar. Ter kennisgeving aangenomen 
VKGN (UMCU)  p.35 regel 14: 1 op 60 of hoger: ik biedt het soms wel aan bij lagere 

frequenties: die dragerschapsfrequenties zijn bv erg regioafhankelijk 
Beargumenteerd en gedocumenteerd afwijken 
van de richtlijn kan altijd. Deze aanbeveling is 
inmiddels verwijderd. 

VSOP Pagina 35 
 

Kosten: De preventieve behandelopties en/of reproductieve 
keuzeopties die ontstaan als familieleden zijn geïnformeerd en de 
familiaire, genetische aanleg blijken te hebben, kunnen leiden tot een 
kostenbesparing (Goverde 2016; Leenen 2016; Ingles, 2012; 

Dit is onderdeel van de overwegingen en in die 
zin meegenomen. Literatuur conclusies worden 
enkel gemaakt van systematische literatuur 
searches, dat is voor dit onderwerp niet gedaan, 
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Wordsworth, 2010; Perez, 2010). 
Dit is een belangrijk punt dat nu alleen in deze paragraaf beschreven 
staat en hiermee niet duidelijk naar voren komt in de richtlijn. 
Voorstel om hierover een conclusie op te nemen. Tevens opnemen 
waar cq. door wie kosten worden bespaard. 

dit is geen hoofdvraag. 
 
 

VKGN (VUmc) Pg 35, r 20 “Alle eerstegraads familieleden als de dragerschapsfrequentie van de 
betreffende aandoening tenminste 1 op 60 is (Fares, (2008) en zoals 
beschreven in de richtlijn counseling bij genoombrede detectie van 
chromosoomveranderingen). “ 
Volgens mij is er veel kritiek op dit getal van 1 op 60. (Irene van 
Langen weet dit beter) 

Zie eerdere reactie, deze aanbeveling is nu 
verwijderd. 

VKGN (LUMC) p.35, 21 t/m 23 ‘Alle 1e graads familieleden van heterozygote dragers van een 
autosomaal recessieve aanleg dienen te worden geïnformeerd bij een 
dragerschapsfrequentie hoger dan 1 op 60.’ Hierbij een tweetal 
opmerkingen: 

1. De nuancering over penetrantie, ernst en variabiliteit 
ontbreekt. Bijvoorbeeld, 1 op de 10 is drager van 
hemochromatose. Ik denk dat niemand erop zit te wachten 
voor deze aandoening volledige cascadescreening van 
dragerschap te verrichten (volgens de huidige richtlijn wordt 
alleen onderzoek bij de sibs van een aangedaan persoon en 
eventueel bij de kinderen geadviseerd). Ook zou ik het lastig 
vinden voor bijvoorbeeld POLG-mutaties de familie in te 
gaan. Dragerschap van heterozygote POLG mutaties is in de 
algemene bevolking circa 1 op 50, maar het fenotype is zeer 
variabel. Wil je dan op zoek naar alle dragers? Tot slot, bij een 
dragerschapsfrequentie van 1 op 60 is de kans voor een kind 
van een  heterozygoot drager en een (niet geteste) partner 
op de aandoening 1 op 240, en voor een 1e graads familielid 
van een bewezen heterozygoot drager dus 1 op 480. Is het 
daadwerkelijk de kosten waard om voor deze kansen 
cascadescreening te doen? Voor sommige aandoeningen wel, 
maar m.i. niet voor allee aandoeningen.  

2. Van veel aandoeningen is de precieze dragerschapsfrequentie 

Aanbeveling is verwijderd. 



33 
 

in Nederland  niet vaststaand. Waar gaan we deze 
frequenties vandaan halen? Komt er een lijst? Zo nee, hoe 
wordt de dragerschapsfrequentie van een aandoening 
bepaald en wie gaat dat doen? 

PAG Pagina 35,  
r32 -36 

Morele verantwoording 
Aan de aanbevelingen ten aanzien van het informeren van 
familieleden over hun verhoogde kans om de aanleg voor een 
genetische aandoening te hebben, ligt de afweging ten grondslag 
tussen enerzijds de belasting van het ontvangen van dergelijke, 
doorgaans verontrustende informatie en het ‘recht op niet weten’, 
wat argumenten kunnen zijn om niet te informeren 
 
Een geneticus kan ‘het recht op niet weten’ niet in zijn afweging 
betrekken. Dat recht kan alleen door de betrokkene worden 
uitgeoefend. De geneticus wijst op het risico (dmv familiebrief), de 
verwant beslist of hij hier wel/niet iets over wil weten/ oefent zijn 
recht op (niet) weten uit. 
Voorstel: Het ‘recht op niet weten’ weglaten in deze zin.  
 

Het recht op niet weten is inderdaad geen reden 
om mensen niet te informeren. Wel dient men 
zich er van bewust te zijn dat door mensen 
ongevraagd te informeren over hen verhoogde 
risico het recht op niet weten per definitie wordt 
geschonden. Het recht op niet weten betreft niet 
alleen de beslissing over het al dan niet kiezen 
voor presymptomatisch DNA-onderzoek, maar 
ook het ongevraagd ontvangen van de informatie 
die daaraan vooraf gaat.  
Daarom wordt bij de morele verantwoording wel 
het recht op niet weten expliciet genoemd  
 

VKGN (AvL)  P35 R35 ….het ‘recht op niet weten’, wat argumenten kunnen zijn om niet te 
informeren,… 
 
Het recht op niet weten is toch geen reden om geen informatie te 
verstrekken over de mogelijkheid zich te wenden tot een geneticus? 
Pas als men op de hoogte is van die mogelijkheid kan iemand 
besluiten of hij/ zij wel of niet wil weten, als de betrokkene niet op de 
hoogte wordt gesteld wordt m.i. onterecht door een ander dan de 
direct belanghebbende besloten over zijn/ haar recht op niet weten. 

Formulering is aangepast. 
Het recht op niet weten is inderdaad geen reden 
om mensen niet te informeren. Wel dient men 
zich er van bewust te zijn dat door mensen 
ongevraagd te informeren over hen verhoogde 
risico het recht op niet weten per definitie wordt 
geschonden. Het recht op niet weten betreft niet 
alleen de beslissing over het al dan niet kiezen 
voor presymptomatisch DNA-onderzoek, maar 
ook het ongevraagd ontvangen van de informatie 
die daaraan voorafgaat.  

PAG Pagina 36, 
Aanbeveling 1  

1e punt: De eerstegraads en trapsgewijs verdere familieleden van de 
indexpatiënt en van andere, op basis van de stamboomgegevens, 
aangedane familieleden, voor wie een kans van 50% geldt om de 
erfelijke aanleg te hebben 

Aangepast 
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Deel van de zin verwijderen: en van andere, op basis van de 
stamboomgegevens aangedane familielieden 
Aangedane familieleden worden in punt 2 beschreven (nu lijkt het 
alsof er staat dat aangedane familieleden 50% kans hebben)  

PAG/VSOP Pagina 36 
Aanbeveling 1 
 

3e punt: Als bij een eerstegraads familielid geen DNA onderzoek 
mogelijk is, de eerstegraads familieleden van deze persoon.  
Het woord ‘mogelijk’ geeft onduidelijkheid, dit betreft zowel de 
situatie als iemand is overleden en de situatie als iemand geen DNA-
onderzoek wenst. 
Voorstel: Als bij een eerstegraads familielid geen DNA onderzoek kan 
plaatsvinden, de eerstegraads familieleden van deze persoon.  

Als bij een eerstegraads familielid geen DNA 
onderzoek kan plaatsvinden (bv doordat iemand 
is overleden), de eerstegraads familieleden van 
deze persoon 

VKGN (LUMC) p.36, 
‘Aanbevelingen’ 

‘De eerstegraads en trapsgewijs verdere familieleden van alle andere 
(waarschijnlijk) aangedane familieleden in de stamboom’ 
(waarschijnlijk) aangedane is een lastige te definiëren, bv: gaan we bij 
een BRCA1 mutatie ook familieleden informeren van een overleden 
tante die B70 heeft gehad? 

Aangepast 

VKGN (LUMC) p.36 
‘Aanbevelingen’ 

Moet je in het geval van een CHEK2 mutatie de familie op dezelfde 
manier informeren als bij een BRCA mutatie? Het gaat immers om 
een risico factor.  Vb: een patiënte (zelf 56 jaar) met een 
heterozygote CHEK2 mutatie. 
Moeder is overleden, dus niet meer te testen, vader 71 jaar leeft nog 
wel. Komt geen borstkanker voor in de familie beiderzijds. 
Dragerschap van de mutatie heeft geen consequenties voor vrouwen 
boven de 60 jaar en niet voor mannen (is in deze casus het geval). 
Wel voor hun kinderen.  Indien een volle nicht van de adviesvraagster 
 de CHEK 2 mutatie heeft, heeft ze matig verhoogd risico op 
borstkanker en komt in aanmerking voor extra controles borsten 
vanaf 40 jaar. Echter is de kans dat een nicht draagster is 25% 
vanwege tweedegraadsverwantschap. 

Richtlijn gaat over monogene hoog penetrantie 
erfelijke aanleg. Is niet bedoeld voor (polygene) 
genetische risicofactoren (zie ook aanvulling bij 
afbakening van de richtlijn) 

VKGN (UMCU) Pag 36, 
aanbeveling 2 
3e punt 

Bij de 2e aanbeveling, 3e punt, staat: ‘Eerstegraads familieleden met 
een kans van 50% op dragerschap met een partner die een 
bloedverwant is, en met een (toekomstige) kinderwens.’  

Niet meer van toepassing door aanpassing 
aanbeveling 
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Dit als volgt aanpassen: Eerstegraads familieleden met een kans van 
50% op dragerschap met een partner die een bloedverwant is, en 
met een mogelijke (toekomstige) kinderwens, of als er al kinderen 
zijn (die mogelijk de bi-allelische aanleg hebben) 

VKGN (VUmc) Pg. 36 Eerstegraads familieleden met een kans van 50% op dragerschap 
met een partner die) een bloedverwant is, en met een 
(toekomstige) kinderwens.  

Deze zin loopt niet. Haakje ( mist ergens? 

 Niet meer van toepassing door aanpassing 
aanbeveling 

VKGN Pg 36, 2e 
bulletpunt bij 
aanbeveling 1 

De eerstegraads en trapsgewijs verdere familieleden van alle andere 
(waarschijnlijk) aangedane familieleden in de stamboom;  
 
Dit voert in onze ogen te ver qua verantwoordelijkheid en leidt tot 
ongewenste situaties. Als voorbeeld: er wordt een BRCA1 mutatie 
vastgesteld bij de indexpatiënt en een nicht heeft borstkanker gehad. 
Het kan niet zo zijn dat het centrum nu verantwoordelijk is voor het 
informeren van de eerstegraads familieleden van dat nichtje (en het 
nichtje zelf). Door de cascade aanpak te doorlopen kom je daar 
vanzelf op uit. Wat ons betreft dient dit bulletpoint verwijderd te 
worden. 

Aanbeveling is aangepast: 
Voor andere (waarschijnlijk) aangedane 
familieleden in de stamboom, maakt de klinisch 
geneticus een inschatting van de kans dat hieraan 
dezelfde genetische aanleg aan ten grondslag ligt 
als bij de index persoon is vastgesteld. Op basis 
hiervan beslist deze of eerstegraads familieleden 
van deze persoon direct geïnformeerd dienen te 
worden. 

NVN Pag 36 Aanbevelingen: het is zinvol om hier te verwijzen naar module 3, 4, 
en 5  en specifiek te benoemen dat daar nadere informatie te vinden 
is over informeren van kinderen. (veel van de respondenten met een 
AD aandoening uit de enquete gaven ook aan dat het informeren van 
familieleden lieten afhangen van leeftijd  (pag 34 r 10) Als alleen deze 
module gelezen wordt, komen de uitgebreide aanbevelingen  over 
wijze van informeren, gewenste info en evt begeleiding niet onder de 
aandacht.  

Zoals bij elke richtlijn die uit meerdere modules is 
opgebouwd staan deze vaak niet op zichzelf. 
Direct op de startpagina van de richtlijn worden 
de deelonderwerpen genoemd van de 
verschillende modules, dus het is voor de lezer 
duidelijk waar in de richtlijn informatie over de 
wijze van informeren is te vinden. De lezer zou 
zich dus niet moeten beperken tot het lezen van 
alleen module 2. 

VKGN (UMCU) Pag 36, 
aanbeveling 1 
2e punt 

Bij aanbeveling 1 bij het 2e punt staat: ‘De eerstegraads en 
trapsgewijs verdere familieleden van alle andere (waarschijnlijk) 
aangedane familieleden in de stamboom’  
Dit moet echter zijn: De eerstegraads en trapsgewijs verdere 
familieleden van alle    andere (waarschijnlijk) aangedane 
familieleden in de stamboom 

Wat is het verschil? 
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Oncogen 44-64 
 

Maakt het daarbij nog uit of de bloedverwantschap komt uit de lijn 
waar ook de aandoening uit komt? Dat lijkt me wel toch? Dan zou dat 
een waardevolle toevoeging zijn? Bloedverwantschap langs een lijn 
waarin de aandoening niet voorkomt, is dan hier toch niet van 
belang? 

Is voor onze beroepsgroep vanzelfsprekend. 
Paginanrs van commentaar Oncogen kloppen 
niet, gaat wrs over 2e aanbeveling, 3e punt 

Oncogen 44-70 
44-74 
 

Hoort deze verwijzing / verantwoording ook bij de 1 op 60 kans in 
regel 62 hierboven? Dan wellicht wel goed om de bron bij beiden te 
vermelden (in een voetnoot?). 

Niet meer van toepassing door aanpassing 
aanbeveling 
 

VKGN (UMCU)  Tot hoe ver reikt onze verantwoordelijkheid, bij welke graad 
verwantschap stop je als je weet dat tussenliggende personen niet 
willen testen/overleden zijn? 

Dit komt in een van de andere modules aan de 
orde. De inspanningsplicht geldt grofweg gezegd 
voor de eerstegraads familieleden 
 
 

VKGN (UMCU)  Vanwege de praktische haalbaarheid op dit moment de richtlijn niet 
laten gelden voor autosomaal recessieve aandoeningen en 
dragerschap daarvan, tenzij het om een populatie gaat waar 
consanguine huwelijken gangbaar zijn. Dan in de brief aangeven dat 
dragerschaponderzoek met name gewenst is indien familieleden een 
consanguin huwelijk overwegen. 

Niet meer van toepassing door aanpassing 
aanbeveling 
 

Belangen 
vereniging VHL 

P39, tabel 5e kolom, meerdere rijen: “Problemen in de samenwerking met de 
indexpatient…” Dit klinkt alsof the indexpatient het probleem is, niet 
erg patient-vriendelijk taal. Alternatief “Indexpatient kiest niet mee te 
doen met verspreiding…” 

Eens aangepast 

Belangen 
vereniging VHL 

P41 Evidence 
tabel 

Het engels heeft veel taalfouten, is soms moeilijk te lezen, eg 
“Disclosure went similar to communication of other non-urgent 
information.”. Als engelstalig persoon, begrijp ik niet wat dit kan 
betekenen. Als ik de tekst mag corrigeren, doe ik, maar misschien is 
dit niet mogelijk meer.  

Correctie Engels in evidence tabellen heeft  geen 
prioriteit, is vaak ook zo overgenomen uit de 
originele papers. 
Kleine aanpassingen zijn gedaan 

Belangen 
vereniging VHL 

P43, Green 
1997 

Typfout: Counselees Aangepast 

Belangen 
vereniging VHL 

P43, Mesters, 
2005 

English, do not understand…  
30 interviews with counselees, of which 11 participants with a 
confirmed carriers  

Aangepast 
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Should be: 30 interviews with counselees, of whom 11 were 
confirmed carriers.  

Belangen 
vereniging VHL 

 There are many many English mistakes in the Evidence Table. Strongly 
recommend you have someone proofread it. 

Correctie Engels in evidence tabellen heeft  geen 
prioriteit, is vaak ook zo overgenomen uit de 
originele papers. 
Kleine aanpassingen zijn fedaan 

Oncogen 44-86 
 

Zie de opmerking bij bloedverwantschap hierboven in regel 63. 
Een zin van 6 regels… Dat maakt het niet leesbaarder. 

Onduidelijk over welke zin dit gaat. 

LEEFH 45 Van den Nieuwenhoff 2006. Bijzonder dat dit onderzoek wordt 
genoemd, ook in de overige hoofdstukken. In 2006 werden 
familieleden van (~95% van) alle FH index patiënten schriftelijk en 
direct benaderd en geïnformeerd via het bevolkingsonderzoek 
(uitvoering StOEH). Index patiënten hoefden dus niet zelf 
familieleden te benaderen. 

Het onderzoek van Van den Nieuwenhoff 
waaraan gerefereerd wordt, is naar voren 
gekomen via de systematische review. Het artikel 
richtte zich specifiek op de evaluatie van 
informatiepakketten voor indexen en 
familieleden. In het artikel zelf wordt genoemd 
dat de participanten afkomstig zijn van de 
Bloodlink Foundation, een patiëntenvereniging 
voor erfelijke hart- en vaatziekten,  en daar 
hadden aangegeven mee te willen werken aan 
wetenschappelijk onderzoek.  De StOEH wordt 
niet genoemd in het artikel en ook niet dat 
familieleden in Nederland in die periode op een 
andere manier (namelijk via de StOEH) werden 
benaderd. 
Het artikel is meegenomen omdat de informatie 
over de familiebrief en hoe daar op gereageerd 
wordt door patiënten en familieleden waardevol 
kan zijn. 

Oncogen 46-onderin 
tabel 

Bloedverwant: In de lijn waarin de aandoening voorkomt. Dit is voor onze beroepsgroep vanzelfsprekend. 
 

Oncogen 48-9 In de lijn waarin de aandoening voorkomt. Dit is voor onze beroepsgroep vanzelfsprekend. 
 

Oncogen 50 Bloedverwant: In de lijn waarin de aandoening voorkomt. Dit is voor onze beroepsgroep vanzelfsprekend. 
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VKGN (AMC)  Één van de overwegingen in het informeren van familieleden bij AR is 
consanguiniteit. Het is in de praktijk echter niet te overzien wie later 
misschien een consanguine partner zou gaan krijgen; zou er hierbij 
voor kiezen alleen in de brief te noemen dat bij deze personen testen 
wel erg zinvol kan zijn 

Aanbeveling is aangepast. 

  Tav cascade screening bij recessieve aandoeningen: er is enige grond 
voor het kiezen van de threshold van dragerschap van 1:60? En de 
ernst van de aandoening en het moment van uiting en penetrantie 
worden niet meegenomen. Er is geen HTA die enige indicatie geeft 
dat dit zinvol besteed geld is op deze manier. Wat dit onderdeel 
betreft: m.i. ruim onvoldoende onderbouwing (die is er wel voor 
sommige dominante aandoeningen).  

Aangepast 

VKGN (Erasmus) Module 2 En trapsgewijs: hoever moeten we gaan , worden we niet veel te veel 
verantwoordelijk gesteld voor evt niet geïnformeerde familieleden 
(stel overleden tante, mogen we dan BRP raadplegen terwijl deze zo 
ver weg van onze index staat (namelijk derdegraads) 

In andere module staat hoe te handelen, grofweg 
alleen “plicht” jegens 1e graads familieleden 

VKGN (AvL)  P53  Zoekverantwoording: klopt het dat gezocht is vanaf 1946? Ja dit klopt, dit is de ‘begin’ datum van Medline, 
we hebben dus geen tijdslimitatie aangehouden. 
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Vereniging Pagina- en 

regelnummer 
Commentaar Reactie werkgroepleden 

P58 – P105 Module 3 Wijze van informeren van familieleden 
VKGN (UMCG)   Waarom nog eens nagenoeg dezelfde brief vanuit de genetica 

versturen? Dit lijkt een motie van wantrouwen naar de index toe, 
zeker als deze gezegd heeft dat hij / zij de desbetreffende 
familieleden heeft geïnformeerd. Voorgestelde oplossing: meteen 
vanuit ons de brieven versturen, tenzij de index dit (bij bepaalde 
verwanten) zelf wil doen, dus proces omkeren. 

Aangepast op basis van het commentaar. Er 
gaat 1 brief naar de familieleden, hetzij via de 
indexpatiënt, hetzij direct vanuit het klinisch 
genetisch centrum 

VKGN (UMCG)   Als een presymptomatische patiënt met een familiebrief van een 
ander centrum komt, mag je er dan vanuit gaan dat de sibs van 
deze persoon ook op de hoogte zijn of moeten deze dan opnieuw 
een familiebrief uit het nieuwe centrum krijgen? 

Daar kun je vanuit gaan en dan is er dus alleen 
nog een actie richting kinderen te nemen.  

VKGN (UMCG)   Hoe zit het met familieleden die in het buitenland wonen, kunnen 
die in richtlijn apart genoemd worden als ‘niet verplicht te 
informeren’? 

Dit staat nader toegelicht bij de bijzondere 
situaties in de module tekst 

VKGN (UMCG)   Hoe valt het met de AVG-wet te rijmen dat je dus wel adressen van 
familieleden mag laten aanleveren door een adviesvrager maar dat 
dezelfde familieleden niet met naam etc. mogen worden 
opgenomen in een stamboom?  

Onduidelijk wat hier bedoeld wordt. Je gaat juist 
identificeerbare gegevens van de at risk 
familieleden opnemen in de stamboom (naam + 
geb data) vanwege het feit dat ze at-risk zijn. 

VKGN (UMCU)  Tav het verzamelen van adressen van familieleden: Hoe weet je of 
adressen kloppen?  

BRP controle voordat je een brief uitstuurt. 
Staat in de aanbevelingen. 

VKGN (UMCU)  Hoe gaan we om met de situatie waarin de index al heeft 
aangegeven dat iemand niet geïnformeerd wil worden? 

Is niet meer aan de orde bij nieuwe werkwijze. 
Er gaat 1 brief naar de familieleden, hetzij via de 
indexpatiënt, hetzij direct vanuit het klinisch 
genetisch centrum  

VKGN (UMCU)   Er staat: ‘Maak een vervolgafspraak (bv na 2 mnd): is het 
informeren van familieleden gelukt?’; zou je hier nog een concreter 
advies kunnen geven, bv door de formuleren wat je vraagt:  
                            Heb je al familieleden geïnformeerd? 

Welke familieleden heb je nog niet geïnformeerd? 
                            Zijn er familieleden van wie je niet weet of je ze 

Dit is in te vullen per centrum en hier is ervaring 
mee binnen de oncogenetica sinds de richtlijn 
van 2012. Daarnaast kan het uiteraard ook gaan 
over de aandoening zelf en vragen daarover. 
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(nu) moet informeren? 
VKGN (UMCU)  Bijhouden wie is geïnformeerd, wie niet geïnformeerd wil worden 

en wie wel is geïnformeerd maar toch niet wil testen waardoor 
kinderen geïnformeerd moeten worden is een grote 
(administratieve) belasting voor de centra 

 Dit is niet meer aan de orde met de nieuwe 
voorgestelde werkwijze. Er gaat 1 brief naar de 
familieleden, hetzij via de indexpatiënt, hetzij 
direct vanuit het klinisch genetisch centrum 

VKGN (UMCU)  Patiënten worden mogelijk meerdere malen benaderd als 
familieleden getest worden in verschillende centra 

Zie eerdere reactie 

VKGN (UMCU)  Voor indexpatiënten uit grote families is de belasting (emotioneel 
en praktisch) ook groot, zij moeten veel adressen verzamelen 

Ook daarin zou ondersteund kunnen worden 
door de BRP te gebruiken (indien toestemming 
van minister) 

VKGN (UMCU)  Wij denken niet dat deze wijze van informeren praktisch haalbaar 
is voor de centra. We moeten geen toezeggingen doen die we niet 
waar kunnen maken. Als dit beleid toch wordt doorgezet lijkt het 
ons verstandig dat een pilot wordt gestart in één centrum, zodat 
niet alle centra tegen dezelfde start problemen aanlopen. 
 
Deze werkwijze zal zo’n impact hebben op de zorg (kosten en 
kwaliteit en de mate van aansprakelijkheid met de daaruit 
voortvloeiende claims) dat de afdelingshoofden hier ook bij 
betrokken moeten worden, en mogelijk zelfs een 
advies/werkgroep binnen de gezondheidsraad. Je zou ook 
eminence grise  als externe adviseurs kunnen vragen om een 
oordeel. Deze richtlijn is zo ingrijpend dat je hier een “tweede 
kamer”en “eerste kamer” naar moet laten kijken. Het is onmogelijk 
om dit op te tuigen zonder het aannemen van extra personeel. 
 
Er wordt te makkelijk voorbij gegaan aan wat het betekent voor 
een afdeling in de zin van extra werkzaamheden en kosten (beetje 
naïef eigenlijk). Herhaaldelijk wordt aangegeven dat het deel moet 
uitmaken van het reguliere werk. Hier heb ik grote moeite mee. Ik 
denk dat het voor ons wel 40-50K euro scheelt 
 

Aangepast op basis van het commentaar. Er 
gaat 1 brief naar de familieleden, hetzij via de 
indexpatiënt, hetzij direct vanuit het klinisch 
genetisch centrum 
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Er wordt alleen maar ingezoomd op het krijgen van infobrieven bij 
familieleden, maar we weten helemaal niet of dat het probleem is 
(sterker nog, uit lit blijkt dat dat wrsch best meevalt ) van de 
beperkte uptake. Ik heb het gevoel dat deze richtlijn een voorstel 
voor onderzoek is (we gaan de uptake nog meten!). Er moet eerst 
onderzocht worden of familiebrieven de familieleden bereiken (ja 
wrsch >85-90%, zie verderop) en waarom familieleden ons niet 
weten te vinden (of willen vinden!!). Proberen we niet een dode 
eend te verdrinken? 
 
De hele richtlijn is best wel gebaseerd op deze veronderstelling dat 
niet alle familieleden worden geïnformeerd. Onderzoek door 
Wilma Van der Roest laat zien dat 23 of 26 index “  patients (88% ) 
said that they had indeed given the family letters to their relatives, 
whereas three of 26 (12%) said they had not passed the letters on 
or did not remember whether they had done so or not”. 
 Onderzoek van Jodie Ingles laat ongeveer hetzelfde zien.  Als 80-
90% van de brieven aankomt, moeten we dan niet veel meer aan 
de slag met waarom mensen dan niet gaan? (Wilma heeft dat een 
beetje gedaan: heel triviale oorzaken: religie, eerst op wereldreis 
en eerst een gezin stichten bv). Want van deze richtlijn zegt de 
groep dat effect moet worden onderzocht. Ik stel een pilot voor 
inclusief kosten baten analyse voor in een van de subgebieden ipv 
meteen deze hele richtlijn voor de hele beroepsgroep. Deze 
richtlijn klinkt als een onderzoeksvoorstel, waar alle reden toe is, 
maar m.i. te vroeg voor een richtlijn 
 
Algemeen: ik begrijp niet waarom mensen die al een brief hebben 
gehad van het familielid er nog een van ons moeten hebben, 
zonder dat we weten waarom ze niet komen (zie mijn eerdere 
opmerking). We baseren ons met deze richtlijn op niets 
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VKGN (AvL)  P58 R21 Titel richtlijn klopt niet: ‘richtlijn informeren verwanten bij erfelijke 
kanker’ 2012, moet zijn ‘Het informeren van familieleden bij 
erfelijke aanleg voor kanker’. 

Aangepast 

VKGN (UMCU) p.58 regel24 p.58 regel24: definitie uptake is te beperkt: uptake zou ook 
moeten zijn dat het familielid naar betreffende orgaanspecialist 
gaat voor screening; zou ook al mooi zijn 

 
Dat zal voor een select aantal aandoeningen 
kunnen gelden, maar is helemaal niet meetbaar. 

LEEFH 58 24 Bij actief benaderen van familieleden door StOEH: van alle 
familieleden die door de index werden doorgegeven aan de 
stichting kon 95% uiteindelijk (eerst via brief en daarna) telefonisch 
worden bereikt. Het percentage familieleden dat besloot te kiezen 
voor DNA onderzoek bedroeg 87%. (gegevens afkomstig uit de 
kwaliteit jaarrapporten van StOEH aan RIVM/VWS) 

Ter kennisgeving aangenomen 

 Pg 58, r 25 Misschien is de recente systematic review paper van Menko over 
uptake cijfers nog het overwegen waard hier: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29846880 
The uptake of presymptomatic genetic testing in hereditary breast-
ovarian cancer and Lynch syndrome: a systematic review of the 
literature and implications for clinical practice. 

Er wordt nu naar deze review verwezen in de 
inleiding van module 3. 

VKGN (AvL)  P58 R26 Gesteld wordt dat de uptake laag is.  
Twee aanvullingen/ toelichtingen: 1. Wat is laag? Zie review Menko 
et al., Fam Cancer 2018.  
2. Wat is wel/ niet over de uptake in Nederland bekend na de 
invoering van de richtlijn uit 2012? 

1. Review ingevoegd. 
2. Niet systematisch onderzocht toch?  

VKGN (UMCU) p 58 regel 26 tm  
29 

“Eén van de oorzaken hiervan is dat niet altijd alle betreffende 
familieleden geïnformeerd worden. In deze module wordt 
besproken welke wijzen van informeren van familieleden de 
voorkeur heeft en het meest effectief en haalbaar is.” 

Onduidelijk wat hier het commentaar is. 

NVOG  Ik mis hierin het recht van familieleden op niet weten. 
Geïnformeerd worden over een (ernstige) familiaire belasting (bv 
oncogene mutatie BRCAgen) heeft grote implicaties/geeft grote 
belasting. Hoe weet men vantevoren dat diegene die geïnformeerd 
wordt, dat ook wil? 

De werkgroep heeft zeker proberen rekening te 
houden met het recht op niet weten. De 
familiebrief is daarom erg terughoudend 
opgesteld. 
 

Belangenvereniging P65, regel 3 “niet een”  geen Aangepast 
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VHL 
Belangenvereniging 
VHL 

 Evidence tables have better English here in Module 3.  Ter kennisgeving aangenomen 

Olijf P 66 Strofe 20-25 belangrijk. 
Dat de follow up na de testuitslag erg belangrijk is en dat daar dan 
ook om Ondersteuning kan worden gevraagd. 

Ter kennisgeving aangenomen 

PAG Pagina 68 
Punt 1 

Informeren van minderjarige kinderen van een indexpatiënt 
De werkgroep is van mening dat het nu niet haalbaar is om 
indexpatiënten opnieuw op te roepen wanneer hun minderjarige 
kinderen volwassen zijn geworden. 
Het kind dient beschouwd te worden als een ‘geïdentificeerde 
risicodragende verwant’ en staat in de stamboom opgenomen als 
familielid at risk met persoonsidentificerende gegevens. Op 18-
jarige leeftijd heeft diegene het recht hierover geïnformeerd 
worden d.m.v. een familiebrief vanuit de klinisch geneticus.  

Zoals aangegeven is het momenteel niet te 
organiseren hier gehoor aan te geven. In de 
tekst staat een suggestie hoe dit op te vangen 
en zoveel mogelijk te borgen dat zij 
geïnformeerd worden.  

VSOP Pagina 68 
Punt 1 

Informeren van minderjarige kinderen van een indexpatiënt 
Het kind dient beschouwd te worden als een ‘geïdentificeerde 
risicodragende verwant’ en staat in de stamboom opgenomen als 
familielid at risk met persoonsidentificerende gegevens. Op 18-
jarige leeftijd heeft diegene het recht hierover geïnformeerd 
worden d.m.v. een familiebrief vanuit de klinisch geneticus.  
Graag als kennislacune toevoegen dat onderzocht moet worden 
hoe in de toekomst haalbaar is om indexpatiënten opnieuw op te 
roepen wanneer hun minderjarige kinderen volwassen zijn 
geworden.  

Is toegevoegd bij implementatieplan voor de 
toekomst. 
Is geen echte kennislacune volgens de 
systematiek, want we hebben dit niet in de 
literatuur uitgezocht. 
 
 

VSOP Pagina 68 
Punt 2 

Informeren van volwassen kinderen van een indexpatiënt 
Dit punt is van belang om in de aanbevelingen op te nemen 
aangezien dit een verschil is met het beleid bij minderjarige 
kinderen  

Ter kennisgeving aangenomen 

Erfocentrum Blz 68: regel 6-8 Familieleden die niet door index geïnformeerd zijn, krijgen nog 
geen brief vermoed ik. Er wordt wrs gewacht tot index ze alsnog 
geïnformeerd heeft. Dit staat er onvoldoende duidelijk in. Verder 
staat hier wel dat wordt besproken wat de reden is van niet 
informeren etc en hoe verder, maar niet hoe dan vervolgens weer 

Tekst en werkwijze is aangepast op basis van 
het commentaar. Er gaat 1 brief naar de 
familieleden, hetzij via de indexpatiënt, hetzij 
direct vanuit het klinisch genetisch centrum  
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opnieuw wordt gecheckt of fam.leden geinformeerd zijn/wanneer 
brief vanuit KGC er alsnog uit kan.  

VKGN (AvL)  P68 R27 en verder Lay out rommelig met verschillende kantlijn van de regels Aangepast 
VKGN (AvL)  Gehele module Soms wordt indexpatient als ‘hij’ aangemerkt, soms als ‘hij/zij’.  Overal aangepast naar hij/zij 
VKGN (AvL)  P68 R37-39 Informeren van volwassen kinderen van een indexpatiënt:  

De werkgroep is van mening dat volwassen kinderen op dezelfde 
manier geïnformeerd dienen te worden als ‘andere’ eerstegraads 
familieleden. 
Betekent dit dat volwassen thuiswonende kinderen ieder apart ook 
een familiebrief toegestuurd zullen krijgen? Zo ja, dan is het 
wellicht goed dit expliciet te vermelden in de richtlijn. 

Expliciteren in ons inziens niet nodig. 

Erfocentrum Blz 69 
 

In overzicht bijzondere situaties misschien benoemen dat de 
mogelijkheid bestaat dat familieleden of een deel van hen niet-
biologische familie is en dat hieromtrent mogelijk een en ander 
omhoog komt/verwantschapsonderzoek gedaan moet worden?   

Ter kennisgeving aangenomen 

Erfocentrum Blz 69: regel 5-12 ‘Wanneer de indexpatiënt signaleert dat het tussenliggende 
eerstegraads familielid zich niet wil/zal laten testen en de 
informatie over de erfelijke aanleg ook niet aan zijn/haar 
kinderen (of broers/zussen indien het de ouder van de 
indexpatiënt betreft) geeft’, krijgt de index ondersteuning voor een 
plan.  
Hier lijkt onterecht teveel verantwoording bij de indexpatiënt te 
worden gelegd. Als de patiënt eerstegraads familieleden 
geïnformeerd heeft, zit zijn/haar actieve taak er in principe op; al is 
het natuurlijk belangrijk dat de index dit signaal doorgeeft. Ik zou in 
de richtlijn op dit punt verwachten dat beschreven wordt dat en 
hoe het ziekenhuis dan actiever wordt. 

Ter kennisgeving aangenomen. 

PAG/VSOP Pagina 69  
Punt 6 

De indexpatiënt wil zijn/haar familieleden niet informeren:  
Indien de indexpatiënt geen toestemming wil geven voor het 
informeren van zijn familieleden, dient een redelijke inspanning 
gepleegd te worden om de indexpatiënt op andere gedachten te 
brengen. Blijft de indexpatiënt bij zijn standpunt dan informeert de 
klinisch geneticus eventueel na overleg met de huisarts van de 
indexpatiënt alleen de familieleden die een zwaarwegend belang 

Er staat hier bewust alleen die familieleden met 
een zwaarwegend belang. Dat is niet per 
definitie hetzelfde als alle at-risk familieleden. 
Voor de afwegingen rondom doorbreken 
medisch beroepsgeheim wordt verwezen naar 
module 1. Dit is geëxpliciteerd in de tekst en 
box 1. 
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hebben om daarover geïnformeerd te worden (zie module 1). 
Wanneer deze afweging (tussen de belangen van de patiënt 
(doorbreken beroepsgeheim) en de belangen van de at-risk 
familieleden (kans op schade/ ernstig leed bij niet informeren) 
gemaakt is, en besloten wordt de familieleden direct te informeren 
vanuit het klinisch genetisch centrum, dan kan de klinisch geneticus 
de benodigde gegevens van de at-risk familieleden opzoeken in de 
Basisregistratie Persoonsgegevens 
 
De familieleden die een zwaarwegend belang hebben zijn de 
familieleden at risk. Dit moet als zodanig worden beschreven en 
hierbij moet verwezen worden naar module 2 (ipv module 1).  De 
richtlijn is het uitgangspunt, beargumenteerd afwijken van de 
richtlijn mag.  

VKGN (AvL)  P70 R10-13 Daarnaast zal in ieder centrum periodiek geëvalueerd worden of de 
werkwijze uit de richtlijn gevolgd wordt. Dit is onderdeel van het 
kwaliteitssysteem en de kwaliteitsvisitaties van de afdelingen. 
 
Het evalueren van de richtlijn informeren verwanten is geen vast 
onderdeel van de kwaliteitsvisitaties van de VKGN. Bij de afgelopen 
‘ronde’ van visitaties werd dit onderwerp wel geëvalueerd (medical 
audit).  
Er kan wel gevraagd worden aan de commissie kwaliteit om deze 
nieuwe richtlijn te evalueren bij de volgende 
kwaliteitsvisitatieronde. Hiervoor kunnen al vragen worden 
opgenomen in de richtlijn. 

Dit is nu onderdeel van het implementatieplan 
 

VKGN (LUMC) P70 r 35 Betreffende de extra kosten wordt niet aangegeven hoe hoog deze 
worden ingeschat, en uit welk budget deze worden betaald.  

 Door de nieuw voorgestelde werkwijze lijkt 
deze opmerking niet (meer) relevant. 

LEEFH 70 39-42 Zie eerder commentaar. FH is uitzondering. Informeren van 
familieleden van FH indexen ligt voornamelijk in vakgebied 
Vasculaire Geneeskunde. 

Zie eerdere opmerking hierover. 

VKGN (UMCU) p.70 p.70: meten uptake: voor mij is deze richtlijn een wetenschappelijk 
onderzoek, gebaseerd op drijfzand 

Ter kennisgeving aangenomen. 

Oncogen 70-40 Deze richtlijn is toch niet alleen opgesteld door klinisch genetici? Aangepast  
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 En niet alleen voor hen bedoeld? Dan zou hier eerder “zij zich 
onderscheiden” passen? 

 

VKGN (UMCU) p.70 r40/41 p.70 r40/41: “informeren familie hoort bij klin gen; dit 
rechtvaardigt dat het maken van extra kosten gerechtvaardigd is”. 
Hoe verhoudt zich dit tot de wachtlijsten die bij vele centra zijn. 
Budgetten groeien niet. Als wij van 3000 patienten familieleden 
moeten informeren (stel 5 per index) dan kost dat aan porto   en 
aan secretariele kosten 45K per jaar (adressen opzoeken/ brieven 
maken/ in envelop doen: 5 min/pp als het al haalbaar is) 

Door de nieuw voorgestelde werkwijze lijkt deze 
opmerking niet (meer) relevant 

Oncogen 71-17 “Daarom adviseert de werkgroep om te 
onderzoeken of er alternatieve financiële structuren voor deze 
situatie (voorlichting over erfelijkheidsonderzoek bij een erfelijke 
aanleg in de familie) mogelijk zijn” Dit zie ik in de aanbevelingen 
echter niet terug. 

De aanbevelingen zijn allen praktijk-
aanbevelingen. 

Erfocentrum Blz 71 Zin regel 21 loopt niet af Aangepast 
Oncogen 71-21 Rationale/ balans tussen de argumenten voor en tegen de keuze 

van de wijze van informeren??? 
Aangepast 

Olijf P 71, regel 28 Lastig! Ik lees een contradictie. Naar mijn mening ligt de regie bij 
de zorgvrager / indexpatiënt. 
Druk en directe benadering is bezwaarlijk en juist ook vanwege het 
feit dat bij een eerste consult de patiënt nagenoeg de hele eigen 
verplichte bijdrage al kwijt is. 

 
Deze alinea begint met: De werkgroep is van 
mening dat het uitgangspunt bij het informeren 
van familieleden blijft dat de familieleden in 
eerste instantie via de indexpatiënt 
geïnformeerd worden. 
 
De directe benadering door de KG is inderdaad 
nieuw, maar is een zeer bewuste keuze. De 
kosten wat betreft eigen risico staan vermeld in 
de familiebrief e/o aanmeldformulier. 
 

Olijf  Erg belangrijk, goed plan 
Praktijk er zijn nu al wachtlijsten voor genetisch onderzoek. Zal 
waarschijnlijk extra mensen voor moeten komen om het praktisch 
uitvoerbaar te maken. 

Ter kennisgeving aangenomen 
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Mijn eigen ervaring is dat ik voorlichting heb gehad ,overigens goed 
maar verder met familiebrieven zelf alles heb moeten doen. Geen 
follow up gehad! 

VSOP Pagina 72 Houdt rekening met eventuele bijzondere situaties rondom het 
informeren van at-risk familieleden zoals beschreven in de 
overwegingen  
Graag hierbij een link opnemen naar deze overwegingen zodat ze 
in de richtlijnendatabase snel te vinden zijn. 

Aangepast 

VKGN (AvL)  P 72 
aanbevelingen 

Besteed speciale aandacht aan het informeren van minderjarige 
kinderen: begeleid indexpatiënten met minderjarige kinderen bij 
het maken van een plan om hun kinderen te informeren. Beschrijf 
dit plan in de eindbrief aan de indexpatiënt.  
Onduidelijk is hoe dit ‘plan’  eruit zou moeten zien. Verzoek is om 
dit uit te werken en bijvoorbeeld standaard formuleringen op te 
nemen in de richtlijn. 

Dit is zorg op maat en laten we over aan de 
praktijkvoering van de klinisch geneticus 
 
 

VKGN (AvL)  P72 aanbevelingen Houdt moet zijn ‘Houd’ Aangepast 
VKGN (AvL)  P72 aanbevelingen 

algemeen 
De werkgroep beveelt een nieuwe werkwijze aan en geeft daarbij 
aan, dat het doel de extra tijd en kosten rechtvaardigt. De vraag is 
of die extra tijd nu beschikbaar is. Bij de discussies over de richtlijn 
uit 2012 was dat een terugkerend thema: de afdelingen klinische 
genetica/ poliklinieken familiaire/ erfelijke tumoren hebben een 
toenemend aantal aanvragen en het is niet zo maar mogelijk om 
extra tijd en aandacht te besteden aan het proces van informeren.  
 
Dit is dus de vraag: moet er niet een extra tekst komen, waarin 
wordt aangegeven hoe  extra tijd en kosten kunnen worden 
ingepast in de nu bestaande organisaties? 

Er wordt (ook volgens MJB van de VKGN) 
gestreefd en toegewerkt naar mainstreaming 
van de genetica. Hierdoor zou er lucht en ruimte 
moeten komen om juist deze taak en 
verantwoordelijkheid op te pakken binnen de 
bestaande personeelsformatie. 

VKGN (AvL)  P72 aanbevelingen 
algemeen 

de geneticus heeft een inspanningsverplichting om eraan bij te 
dragen, dat familieleden goed worden geinformeerd. Is daarmee 
ook de “duty to warn” nu anders dan in de richtlijn in 2012? Staat 
juridisch goed genoeg vast, zowel voor de patiënten/ familieleden 
als voor de klinisch genetici, waar die grenzen liggen? Moet er een 
brief in het Frans zijn opgesteld als naaste familieleden in Frankrijk 
wonen en niet (gemakkelijk) door de indexpatient bereikt kunnen 

De duty to warn is niet anders dan de eerdere 
richtlijn uit 2012. In de bijzondere situaties staat 
nadere toelichting hoever de 
verantwoordelijkheid kan gaan. 
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worden? Ik noem het voorbeeld om aan te geven, dat voor alle 
betrokkenen een duidelijke afbakening van plichten en rechten erg 
belangrijk is. 

VKGN (UMCU) p.72 p.72 aanbeveling: de aangeleverde adressen moeten ook gecheckt 
worden in het GBA 

Dat is correct 

VKGN (LUMC) p.72, 
‘Aanbevelingen’ 

‘Stuur at-risk familieleden een familiebrief met aanmeldformulier 
(..)’.: 

- Wat te doen met at-risk familieleden van 16-18 (of 25) jaar 
bij aandoeningen die op latere leeftijd ontstaan en 
screening nog niet aan de orde is? 

- Familieleden krijgen dus tweemaal de familiebrief. Dit 
komt nogal dwingend over, zeker als er een 
aanmeldformulier bij zit. Deze aanpak (al zou ik persoonlijk 
niet kiezen voor dubbele brieven)  is te verdedigen bij 
autosomaal dominante of X-gebonden behandelbare 
aandoeningen zoals een BRCA1-mutatie. Maar zeker bij 
onbehandelbare aandoeningen zoals bijv Huntington vind 
ik deze werkwijze te dwingend overkomen. En wat mij 
betreft is ook voor autosomaal recessieve aandoeningen 
met een dragerschapsfreq van 1 op 50 of 1 op 60 dit wel 
veel moeite (en dwang) voor een kleine kans op ziekte.  
Voorbeeld: wanneer een kind met SMA wordt geboren en 
beide ouders bewezen drager zijn, is de kans voor neven en 
nichten van deze ouder (de generatie met kinderwens) op 
een kind met SMA 1/8 x 1/45 x ¼, oftewel 1 op 1440. Voor 
een aandoening met een dragerschapsfreq van 1 op 60 is 
dit 1 op 1920). Prima om wel dragerschapsonderzoek aan 
te bieden voor wie dat wil maar ik vind persoonlijk niet dat 
we voor deze kansen zoveel extra moeite moeten doen.  

Werkwijze is aangepast op basis van het 
commentaar. Er gaat 1 brief naar de 
familieleden, hetzij via de indexpatiënt, hetzij 
direct vanuit het klinisch genetisch centrum 

PAG/VSOP Pagina 72,  
Aanbeveling r10 

Overweeg om, wanneer de indexpatiënt zijn/haar at-risk 
familieleden niet wil informeren, en ook niet wil meewerken aan 

Ter kennisgeving aangenomen. 
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het informeren door de klinisch geneticus, deze familieleden zelf te 
informeren, en maak hierbij de afweging tussen de belangen van 
de patiënt (doorbreken beroepsgeheim) en de belangen van de at-
risk familieleden (kans op schade/ ernstig leed bij niet informeren). 
 
De richtlijnwerkgroep heeft vastgesteld dat doorbreken van 
beroepsgeheim gerechtvaardigd is als familieleden bepaald risico 
lopen (familieleden at risk, zie module 2). Tevens worden 
persoonsidentificerende gegevens van deze at-risk familieleden 
opgenomen in de stamboom, waarover ze geïnformeerd moeten 
worden (zie module 1).  
Voorstel: Indien de indexpatiënt geen toestemming wil geven voor 
het informeren van zijn familieleden dan informeert de klinisch 
geneticus de at risk familieleden (zie module 2). Dit geldt tevens 
voor het stroomschema op pagina 10.  

VKGN (LUMC) p.72 middelste 
deel kader 
 

adresgegevens familieleden ‘opslaan in afgeschermd deel medisch 
dossier’. Zeer onpraktisch en onduidelijk hoe vorm te geven en 
voor wie dit dan toegankelijk moet zijn en met welke sleutel. 
Volledig afgeschermde delen van dossiers bestaan niet. Zelfs voor 
VIPs kan dat niet (Barbie, Koninklijk huis) , daar werkt  men met 
andere namen. En het grootste risico zijn de systeembeheerders 
weet men inmiddels… 

Werkwijze is aangepast op basis van het 
commentaar. Er gaat 1 brief naar de 
familieleden, hetzij via de indexpatiënt, hetzij 
direct vanuit het klinisch genetisch centrum. 
Indien dit laatste dan pas zijn de adresgegevens 
nodig. 

VKGN (LUMC) p.72, tweede 
kader 

Afweging belangen: waar op  letten? Ik kan zelf wel wat bedenken, 
penetrantie, opbrengst screening etc. Maar wellicht toch enige 
clues geven wanneer dit echt noodzakelijk is. 

De afwegingen zijn expliciet beschreven in 
module 1. 
 

Oncogen 72-aanbeveling Is inderdaad geregeld dat de klinisch geneticus toegang heeft tot 
de Basisregistratie Persoonsgegevens? 

De toegang is er wel, echter de juridische 
grondslag hiervoor is nog niet helemaal 
duidelijk. Dit wordt nog voorgelegd aan het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Oncogen 72-aanbeveling Waarom dubbel? (in ieder geval voor de situatie waarin de 
indexpatient zelf alle at-risk familieleden die brief al heeft 
gegeven? 

De werkwijze is aangepast op basis van het 
commentaar. Er gaat 1 brief naar de 
familieleden, hetzij via de indexpatiënt, hetzij 
direct vanuit het klinisch genetisch centrum  
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Erfocentrum Blz 72, 7de alinea ‘Bespreek wanneer at risk familieleden niet zijn geïnformeerd door 
index, welke belemmeringen er zijn en maak indien nodig plan om 
deze uit de weg te ruimen’.  
Is het hier niet op zijn plek om aan te bieden om familieleden te 
informeren als kgc? Grote kans immers dat dit belemmeringen 
wegneemt. En de vraag is of indexen, als ze niet binnen 2 maanden 
informeren, het daarna nog gaan doen. Mogelijk kan de te sturen 
brief vanuit kgc hier als stok achter de deur werken.  
Is hierin misschien ook iets te doen via door registratie gemelde 
familieleden; als de uptake tegenvalt met dat als aanleiding nog 
eens contact opnemen met index? (mogelijk gaat dat te ver in dit 
kader)  

Dit is nu aangepast en meegenomen in de 
voorgestelde nieuwe werkwijze.  

NVN Pg 72 Aanbeveling wordt afgesloten met: Stuur de at-risk familieleden 
een familiebrief met aanmeldformulier vanuit het klinisch 
genetisch centrum na een afgesproken periode.  
Dit is neem ik aan een aanbeveling obv de keuze om familieleden  
direct te gaan informeren, zoals beschreven op pag 71.  Maar dan 
wel in de situatie dat index pt niet zozeer tegen informeren is maar 
het zelf om welke reden dan ook niet geregeld krijgt, denk ik? 
Want als de index pt echt niet wil  volgt aanbeveling 2: overweeg 
doorbreken beroepsgeheim voor geselecteerde familieleden. 
Misschien moet dit nog extra benoemd worden : Stuur zoals 
afgesproken met (oid) index pt de at-risk familieleden een 
familiebrief met aanmeldformulier vanuit het klinisch genetisch 
centrum na een afgesproken periode.  

Teksten van de aanbevelingen zijn aangepast 

VKGN (UMCU) p.75  p.75 implementatieplan: kosten: GEEN: dat kan niet waar zijn 
geen extra budget vragen: zelf oplossen vanuit meer efficiente 
zorg: dit gaat dan wel weer ten koste van wachtlijst; we kunnen 
middelen maar een maal besteden 
implementatieplan: kosten: GEEN: dat kan niet waar zijn 
geen extra budget vragen: zelf oplossen vanuit meer efficiente 
zorg: dit gaat dan wel weer ten koste van wachtlijst; we kunnen 
middelen maar een maal besteden 

Door de nieuw voorgestelde werkwijze lijkt deze 
opmerking niet (meer) relevant 

VSOP Pagina 75 Verwacht effect op kosten: ‘ hoger’ in plaats van ‘geen’ Door de nieuw voorgestelde werkwijze lijkt deze 
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Implementatieplan De actievere rol van de klinisch geneticus kost tijd. Het is van 
belang om dit zichtbaar te maken zodat dit geen belemmering gaat 
vormen bij de implementatie van de richtlijn.  

opmerking niet (meer) relevant. 
Wel aangepast  

LEEFH 92 Van den Nieuwenhoff 2006. Bijzonder dat dit onderzoek wordt 
genoemd, ook in de overige hoofdstukken. In 2006 werden 
familieleden van (~95% van) alle FH index patiënten schriftelijk en 
direct benaderd en geïnformeerd via het bevolkingsonderzoek 
(uitvoering StOEH). Index patiënten hoefden dus niet zelf 
familieleden te benaderen. 

Het onderzoek van Van den Nieuwenhoff 
waaraan gerefereerd wordt, is naar voren 
gekomen via de systematische review. Het 
artikel richtte zich specifiek op de evaluatie van 
informatiepakketten voor indexen en 
familieleden. In het artikel zelf wordt genoemd 
dat de participanten afkomstig zijn van de 
Bloodlink Foundation, een patiëntenvereniging 
voor erfelijke hart- en vaatziekten,  en daar 
hadden aangegeven mee te willen werken aan 
wetenschappelijk onderzoek.  De StOEH wordt 
niet genoemd in het artikel en ook niet dat 
familieleden in Nederland in die periode op een 
andere manier (namelijk via de StOEH) werden 
benaderd. 
Het artikel is meegenomen omdat de informatie 
over de familiebrief en hoe daar op gereageerd 
wordt door patiënten en familieleden 
waardevol kan zijn. 

NVN Pag 112 Om zowel het recht op informatie als het recht op niet weten te 
respecteren is ervoor gekozen om iedereen ook door de klinisch 
geneticus te informeren (gefaseerd informeren). 
In aanbevelingen over familiebrief op pag 114 (die inderdaad 
uniform moet zijn, goed streven!) wordt niet vermeld om aan te 
geven hoe je waarborgt dat familieleden kunnen afzien van 
verdere informatie  (en dus geen brief krijgen in fase 2). Of is het 
expliciet de bedoeling dat iedereen in fase 2 een brief krijgt van de 
klinisch geneticus (ook als ze bij de index pt aangeven dat ze geen 
verdere info willen?) 

Werkwijze is aangepast op basis van het 
commentaar. Er gaat 1 brief naar de 
familieleden, hetzij via de indexpatiënt, hetzij 
direct vanuit het klinisch genetisch centrum. 
Hierdoor is genoemd commentaar niet meer 
aan de orde. 

VKGN Pg 116; regel 14 Wat ons betreft is de huidige omschrijving van de erfelijke 
aandoening te vaag (vorm van 

Zeker, we hebben nu ook toegevoegd dat de 
type aandoeningen ook genoemd kan worden. 
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kanker/hartaandoening/hersenaandoening). We wensen een meer 
toegespitste beschrijving (erfelijke vorm van borstkanker; 
hartritmestoornis of spierziekte, etc). Laat de richtlijn en het 
huidige format deze ruimte? 

De familiebrief zal verder uitgewerkt worden 
door de VKGN brievenwerkgroep en wellicht zal 
er ook onderscheid komen binnen groepen van 
aandoeningen. 
 

VKGN (AMC) familiebrief Verwijzen naar een website met info is mooi, maar ik denk dat 
schriftelijke info als bijlage over het ziektebeeld voor een deel van 
de mensen ook van belang is. Ik zou deze nu dus (nog) niet willen 
weg laten. 

Ter kennisgeving aangenomen en zal worden 
meegenomen naar de VKGN brievenwerkgroep. 

VKGN (AMC) familiebrief Vanwege het recht op niet weten wordt de familiebrief heel 
summier gehouden met alleen de naam van de aandoening en 
mogelijkheid van behandeling/preventie. Tegelijkertijd wordt het 
recht op niet weten hier geinterpreteerd als niet willen weten of je 
de aanleg voor de erfelijke ziekte in je familie hebt (en niet: niet 
geinformeerd willen worden). Dan moet je wel weten wat die 
ziekte inhoudt om die beslissing te kunnen maken en zou je 
verwachten dat er al direct een bijlage met uitgebreidere 
ziekteinformatie bij de familiebrief zit. 

Ter kennisgeving aangenomen en zal worden 
meegenomen naar de VKGN brievenwerkgroep. 

VKGN (AMC)  de logistieke en administratieve last van de tweede brief zie ik wel 
als een serieus probleem 

Werkwijze is aangepast op basis van het 
commentaar. Er gaat 1 brief naar de 
familieleden, hetzij via de indexpatiënt, hetzij 
direct vanuit het klinisch genetisch centrum.  

VKGN (AMC)  Ik snap het nut van het sturen van een brief vanuit de genetica als 
het niet lukt via index, maar als dat al gelukt is om dan een maand 
later nog een keer dezelfde brief te krijgen, daar kan ik nog niet 
helemaal het nut van in zien, zeker gezien de last voor klin gen 

Werkwijze is aangepast op basis van het 
commentaar. Er gaat 1 brief naar de 
familieleden, hetzij via de indexpatiënt, hetzij 
direct vanuit het klinisch genetisch centrum.  

VKGN (AMC)  Het actief benaderen, tegen de wil van de index in, van 
familieleden voor late-onset niet-behandelbare aandoeningen, 
stuit mij tegen de borst. 

Zie module 1, box 1 voor de afwegingen 
wanneer wel of niet het beroepsgeheim te 
doorbreken indien de indexpatiënt niet wil dat 
familieleden geïnformeerd worden. 

VKGN (AMC)  Familieleden die plots een brief ontvangen zonder 
vooraankondiging, zullen ongetwijfeld rechtszaken gaan 
aanspannen.  Ik wil weten hoe wij dan staan, dit moet getoetst 
worden (mijn inschatting is dat zij in hun recht staan). Bovendien 

Vanuit de oncogenetica is al enige jaren ervaring 
met de vorige richtlijn, waarbij  al vaker direct 
vanuit de KGC’s brieven naar familieleden zijn 
verstuurd. Hierbij zijn geen grote problemen 
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zie ik de krantenartikelen al inclusief fraaie koppen – dit lijkt juist 
geen gedrag cf AVG. GENETIC PROFILING door klinische genetica.., 
het doet straks nog denken aan WOII praktijken… 

waargenomen. Daarnaast heeft de 
grootschalige enquete om het 
patientenperspectief en het perspectief vanuit 
de algemene bevolking te verkrijgen ook niet 
aangetoond dat dit niet gewenst is. 

VKGN (AMC)  Als een index erbij blijft zelf de familie te willen informeren echter 
dit is niet het goed moment vanwege zus tijdelijk in buitenland, net 
geldproblemen of anderszins, ga je dit dan steeds afwachten en 
vervolgen? Of toch zelf de brief sturen? 

 Werkwijze is aangepast op basis van het 
commentaar. Er gaat 1 brief naar de 
familieleden, hetzij via de indexpatiënt, hetzij 
direct vanuit het klinisch genetisch centrum. Er 
wordt een bepaalde termijn afgesproken 
waarbinnen de indexpatiënt de at-risk 
familieleden informeert. Na die termijn is het 
KGC aan zet. 
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Vereniging Pagina- en 

regelnummer 
Commentaar Reactie werkgroepleden 

P106 – P142 Module 4 Gewenste informatieverstrekking aan familieleden 

VKGN (UMCU)  Tav de familiebrief: De richtlijn is niet consequent: precieze 
aandoening vermelden (Lynch, MSH6) of alleen type (erfelijke 
hartaandoening)? 

Is aangepast, stond er inderdaad niet consequent 
in. 

Olijf  Duidelijk Ter kennisgeving aangenomen 
PAG Pagina 106,  

r 23 – 25 
 

Bij het informeren van familieleden over erfelijkheidsrisico’s gaat het 
om een afweging tussen enerzijds de belasting van het ontvangen van 
dergelijke, doorgaans verontrustende informatie en het ‘recht op niet 
weten’, en anderzijds de potentiële gezondheidswinst (te realiseren via 
preventieve maatregelen en/of behandeling) en/of reproductieve 
keuzen die men kan maken.  
 
Een geneticus kan ‘het recht op niet weten’ niet in zijn afweging 
betrekken. Dat recht kan alleen door de betrokkene worden 
uitgeoefend. De geneticus wijst op het risico (dmv familiebrief), de 
verwant beslist of hij hier wel/niet iets over wil weten.  
Voorstel: Het ‘recht op niet weten’ weglaten in deze zin. 

zie eerdere reactie over recht op niet weten 

VKGN (AvL)  P106 R28 Punt achter de zin mist. Toegevoegd 
VKGN (AvL)  P106 R39,  

P111 R47 
Recht op niet weten wordt elders recht op niet-weten geschreven. Overal aangepast naar schrijfwijze zonder 

streepje 
Olijf P 109 Conclusie geen grade. Het is onduidelijk wat de patiëntenvoorkeuren 

en de voorkeuren van de familieleden zijn omtrent de gewenste 
informatie verstrekking bij het info van familieleden met erfelijke 
aandoeningen. 
Best vreemd vind ik dat ze daar zo weinig over weten en het zo 
belangrijk is lijkt mij voor het opstellen van richtlijnen. 
Waarom na traject indexpatiënten en evt. ook familieleden geen 
vragenlijst toesturen. 
VSPO heeft wel enquête gehouden. 

Ter kennisgeving aangenomen 
 
 

PAG Pagina 111,  Adressen van de at-risk familieleden worden idealiter via de Ter kennisgeving aangenomen. Het staat 
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r 33-35 
 

indexpatiënt verzameld. Indien de index geen adressen heeft / niet 
mee wil werken kan de klinisch geneticus de benodigde gegevens van 
de at-risk familieleden opzoeken in de Basisregistratie 
Persoonsgegevens.  
Het woord ‘kan’ impliceert een keuze.  
Voorstel: Indien de index geen adressen heeft / niet kan of niet wil 
meewerken zoekt de klinisch geneticus de benodigde gegevens van de 
at-risk familieleden op in de Basisregistratie Persoonsgegevens.  

voldoende helder beschreven. 

PAG Pagina 111  
r 47-48 

De werkgroep is van mening dat de initieel verstrekte informatie in de 
familiebrief kort moet zijn, om zoveel mogelijk recht te doen aan het 
recht op niet weten.  
‘Kort’ is niet het juiste woord, het gaat om de inhoud: er moet 
voldoende informatie gegeven worden om de juiste afweging te 
kunnen maken.  
Voorstel: De werkgroep is van mening dat de initieel verstrekte 
informatie in de familiebrief voldoende moet zijn om de juiste 
afweging te kunnen maken/het recht op (niet) weten uit te kunnen 
oefenen.  

aangepast 

Olijf P 112 Inhoud familiebrief: erg goed qua informatie, uitgebreider dan 
voorheen.  

Ter kennisgeving aangenomen 

VKGN (AvL)  P112 R10 ‘dat er mogelijke behandelings- / preventie mogelijkheden zijn.’ Deze 
zin klopt tekstueel niet. 

Aangepast naar: dat er mogelijk behandelings- 
en/of preventie mogelijkheden zijn. 

Erfocentrum Blz 112, regel 
22 

Suggestie om toe te voegen op regel 22: ‘Verwijzing naar de 
Keuzehulp zodat mensen zich kunnen oriënteren/voorbereiden op het 
consult’ 

Toegevoegd. 
 

Oncogen 112-23 ‘vergoed worden met uitzondering van eigen risico’ wordt hier nog 
iets mee gedaan/komt het elders nog terug? 

Dit staat in het aanmeldingsformulier 

Oncogen 112-29 Goed plan, dit zou de index patient ontzien mbt vragen krijgen en 
gevoel die te moeten beantwoorden 

Ter kennisgeving aangenomen 

Erfocentrum Blz 112; regel 
35 

Er is op de website erfelijkheid.nl wel eenvoudig 
voorlichtingsmateriaal maar helaas is dit (nog) niet in andere talen 
beschikbaar 

Tekst aangepast 
 

PAG Pagina 112,  
r 39-41 

Morele verantwoording 
Familieleden dienen geïnformeerd te worden over een (aanleg voor 

Aangepast 
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een) erfelijke ziekte die voor de eigen gezondheid of die van hun 
kinderen van belang is. Daarnaast hebben familieleden ook het recht 
op niet weten.  
Het ‘recht op niet weten’ kan alleen door het familielid worden 
uitgeoefend nadat het familielid is ingelicht over de erfelijke 
aandoening die in de familie voorkomt.  
 
Voorstel: Familieleden dienen ingelicht te worden over een (aanleg 
voor een) erfelijke ziekte die voor de eigen gezondheid of die van hun 
kinderen van belang is. Vervolgens kunnen zij afwegen of zij hier meer 
informatie over willen ontvangen (recht op (niet) weten).   

VKGN (LUMC) P113 r1 Kosten infobrieven worden als ‘iets hoger’ geduid, maar refereren 
vervolgens slechts naar een kostenpost enveloppen en briefpapier. 
De grote kostenpost zal de ‘handlingsfee’ zijn. Wie gaat het allemaal 
doen, en hoeveel tijd kost dat tegen welk uurtarief (een 
specialistentarief voor dit werk is niet realistisch, maar een 
secretaresse of family information officer uiteraard wel). 
Een soort van begroting wat deze richtlijn gaat kosten zou een goede 
aanvulling zijn, als niet in de richtlijn, dan wel in begeleidende brieven. 

Werkwijze is aangepast op basis van het 
commentaar. Er gaat 1 brief naar de familieleden, 
hetzij via de indexpatiënt, hetzij direct vanuit het 
klinisch genetisch centrum. Hierdoor lijkt dit 
commentaar niet (meer) relevant. 
 

VKGN (UMCU) P113 p 113; regel 3: papier waait niet vanzelf in enveloppen: personele 
kosten worden hier vergeten en porto 

Werkwijze is aangepast op basis van het 
commentaar. Er gaat 1 brief naar de familieleden, 
hetzij via de indexpatiënt, hetzij direct vanuit het 
klinisch genetisch centrum. Hierdoor lijkt dit 
commentaar niet (meer) relevant.  

Oncogen 113-6 Het lijkt me dat tegenwoordig wel iets digitaals te bedenken is met 
een veilige inlog ter verificatie persoonsgegevens om zo een 
standaard format op te stellen van de familiebrief. (kosten brieven) 

Dit is iets voor de toekomst en nu niet haalbaar 
voor alle centra om te ontwikkelen en 
implementeren op korte termijn. 
 

Olijf P 114 Aanbevelingen familiebrief: is het wenselijk om aanvullende 
informatie te vermelden over te ondernemen stappen door familie 
die in het buitenland woont? Bijv.: contact opnemen met klinisch 
genetisch centrum van de indexpatiënt in NL, of contact opnemen 
met plaatselijk klinisch genetisch centrum in het buitenland, waarna 
dit betreffende centrum contact opneemt met het centrum in NL? Ik 

Wenselijke acties zijn beschreven in de bijzondere 
situaties. 
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heb geen idee wat de gewenste procedure is in een dergelijke situatie. 
Erfocentrum Blz 114 

Tweede blokje 
van 
aanbevelingen 

Suggestie voor toevoeging: ‘Vermeld in de familiebrief de 
mogelijkheid voor familieleden zich voor te bereiden op een mogelijke 
gesprek in het ziekenhuis/met klinisch geneticus dmv de keuzehulp 
https://www.keuzehulp-dna-onderzoek.nl 

Aangepast 

Erfocentrum Blz 114; vierde 
blokje 
aanbevelingen 

De link naar kanker.nl is alleen relevant voor mensen met erfelijke 
aanleg kanker. En als dat het geval is, is het praktisch gezien 
makkelijker de folder ‘Kanker en erfelijkheid. Hoe vertel ik het mijn 
familie’ uit te reiken. Hierin staat de link naar het 
voorlichtingsmateriaal over familie informeren.  

Gerichte informatie die in de familiebrief kan 
worden opgenomen wordt in de VKGN 
brievenwerkgroep nader uitgewerkt per 
ziektebeeld. Gaat te ver om dit nu in de richtlijn 
op te nemen. 

Oncogen 114-10 In deze brief zal ook info over recht/wet/AVG/beroepsgeheim goed 
zijn te vermelden. Zeker als de klinisch geneticus overgaat op 
informeren  

Is kort weergegeven in de familiebrief 

PAG Pagina 114  
r 10-15 

Bespreek tijdens de counseling met de indexpatiënt… 
Niet alle indexpatiënten hebben de (intellectuele) mogelijkheden om 
een en ander te overzien.  
Voorstel: Bespreek en/of beoordeel tijdens de counseling met de 
indexpatiënt… 

Dit is onderdeel van de counseling en te 
beoordelen tijdens de counseling. Hoeft niet 
geëxpliciteerd te worden. 

VSOP Pagina 116 
Familiebrief 

Er is onder patiënten/familieleden zorgen over de invloed van het 
ontvangen van de familiebrief op de (premie van) verzekeringen 
(zorgverzekering, levensverzekering) van familieleden.  
Bij het afsluiten van verzekeringen kan de vraag worden gesteld: komt 
er in uw familie een erfelijke aandoening voor? Zolang een familielid 
geen familiebrief heeft ontvangen, is deze vraag nog met ‘nee’ te 
beantwoorden.  
Kunnen verzekeraars garanderen dat het ontvangen van een 
familiebrief geen invloed heeft? 
 
Voorlichting naar familieleden (in de familiebrief) over verzekeringen 
is belangrijk, aangezien dit een drempel is om contact op te nemen 
met de klinisch geneticus. Uit de enquête kwam ook naar voren dat er 
behoefte is om deze informatie reeds in de familiebrief te ontvangen.    

Er is nu verwezen naar informatie van 
Erfocentrum. 
 

VSOP Pagina 116 
Familiebrief 

Voorstel om in de toekomst een QR-code in de familiebrief op te 
nemen. Na het scannen van deze code is dan direct uitgebreidere 

Dit is niet voor in de richtlijntekst, maar kan in het 
verdere implementatietraject worden 
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informatie te lezen.   meegenomen. Voorwaarde hiervoor is dat er 
website beschikbaar zijn. 

PAG Pagina 116,  
r10 

Zo niet, dan kan deze brief u misschien overvallen.  
Het werkwoord ‘kunnen’ en het woord ‘misschien’ verwijzen naar een 
mogelijkheid. De zin wordt wollig en minder leesbaar.  
Voorstel: Zo niet, dan kan deze brief u overvallen 

Suggesties voor verbeteringen familiebrief zijn 
meegenomen in de nieuwe versie. 
Deze versie wordt verder geoptimaliseerd in 
samenwerking met Erfocentrum en 
brievenwerkgroep VKGN. 

PAG Pagina 116, 
r10-11 

De informatie in deze brief kan echter belangrijk zijn voor u en/of uw 
kinderen.  
Het woordje ‘echter’ lijkt de zin een extra boodschap mee te willen 
geven:  een verontschuldiging van de briefschrijver? De zin wordt 
daardoor moeilijker.  
Voorstel: De informatie in deze brief kan belangrijk zijn voor u en/of 
uw kinderen. 

Suggesties voor verbeteringen familiebrief zijn 
meegenomen in de nieuwe versie. 
Deze versie wordt verder geoptimaliseerd in 
samenwerking met Erfocentrum en 
brievenwerkgroep VKGN. 

PAG Pagina 116,  
r 15-16 

Deze brief is aan u gericht omdat het mogelijk is dat de aanleg voor 
deze aandoening ook bij u aanwezig is.  
Voorstel om deze zin te vereenvoudigen: U krijgt deze brief omdat u 
deze aanleg misschien ook heeft  

Suggesties voor verbeteringen familiebrief zijn 
meegenomen in de nieuwe versie. 
Deze versie wordt verder geoptimaliseerd in 
samenwerking met Erfocentrum en 
brievenwerkgroep VKGN. 

PAG Pagina 116,  
r 18-19 

Als de erfelijke aanleg aanwezig is, zijn er mogelijkheden om door 
medische controles of behandeling de kans om (ernstig) ziek te worden 
kleiner te maken of soms zelfs te voorkomen.  
Voorstel om deze zin te vereenvoudigen: Als u deze erfelijke aanleg 
heeft, kunnen medische controles of behandeling de kans om ziek te 
worden kleiner maken of voorkomen.  

Suggesties voor verbeteringen familiebrief zijn 
meegenomen in de nieuwe versie. 
Deze versie wordt verder geoptimaliseerd in 
samenwerking met Erfocentrum en 
brievenwerkgroep VKGN. 

PAG P116  
r 24 

Wilt u meer informatie over de in uw familie gevonden erfelijke 
[aanleg voor …..(specifieke aandoening) / vorm van kanker / 
hartaandoening / hersenaandoening / aandoening van het 25 
zenuwstelsel]?  
Uw huisarts kan het formulier in de bijlage ondertekenen voor een 
verwijzing naar een polikliniek klinische genetica bij u in de buurt. Ook 
kunt u meer informatie vinden over de aandoening op [link website].  
 
Hier zijn verschillende boodschappen (informatie en verwijzing 

Suggesties voor verbeteringen familiebrief zijn 
meegenomen in de nieuwe versie. 
Deze versie wordt verder geoptimaliseerd in 
samenwerking met Erfocentrum en 
brievenwerkgroep VKGN. 
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huisarts) met elkaar verknoopt. Dit gaat ten koste van de 
duidelijkheid.  
Verder mogen we niet aannemen dat mensen bekend zijn met de 
begrippen klinische genetica, klinisch genetische centra en klinische 
genetici.  
 
Voorstel: U kunt met uw vragen bij een dokter in een klinisch genetisch 
centrum terecht. Uw huisarts kan u met bijgevoegd formulier naar het 
dichtstbijzijnde centrum verwijzen. 
Meer informatie over de in uw familie gevonden aandoening vindt u 
ook op (website).  

PAG P116 Om de drempel te verlagen om contact op te nemen met een klinisch 
genetisch centrum stellen we voor om in de brief een tijdslot aan te 
bieden voor een (bij voorkeur fysiek, evt telefonisch) consult van het 
familielid  met de klinisch geneticus c.q. genetisch consulent.  
Mogelijke praktische uitwerking: ‘Indien u uw afspraak niet voor 
…..bevestigt, zal deze vervallen’.  

Dit is ter invulling van het desbetreffende KGC. 
We zullen dit als suggestie meegeven, maar nu 
niet opnemen in het format van de familiebrief 

VKGN (AvL)  P116 R28 [link website]. 
Suggestie is om een lijst van betrouwbare websites per 
ziektebeeld/gen als bijlage toe te voegen, zodat hier zo veel mogelijk 
uniformiteit in komt tussen de centra. De brievenwerkgroep 
verzamelt deze websites ook per onderwerp, en samenwerking met 
de brievenwerkgroep om te zorgen dat dezelfde websites 
gecommuniceerd worden is van belang. 

Eens, in de richtlijn wordt ook uitgegaan van 
verdere uitwerking van de familiebrief via de 
brievenwerkgroep en Erfocentrum, de websites 
waarnaar verwezen wordt kunnen hierin 
meegenomen. 

PAG P116,  
r30 

Het is mogelijk om te laten onderzoeken of de erfelijke aandoening…. 
Het is belangrijk om te vermelden dat het erfelijkheidsonderzoek via 
bloedonderzoek verloopt 
Voorstel: het is mogelijk om d.m.v. bloedonderzoek te onderzoeken of 
de erfelijke aandoening.. 

Suggesties voor verbeteringen familiebrief zijn 
meegenomen in de nieuwe versie. 
 
Deze versie wordt verder geoptimaliseerd in 
samenwerking met Erfocentrum en 
brievenwerkgroep VKGN. 

PAG P116  
r34 e.v. 

Heeft u kinderen?  
Wilt u nu geen verwijzing? Ook als u zelf geen klachten heeft, is het 
advies wel dat u uw eventuele kinderen informeert over deze erfelijke 
aanleg, zodat zij zelf hun keuze hierin kunnen maken. Als u wilt 

Suggesties voor verbeteringen familiebrief zijn 
meegenomen in de nieuwe versie. 
 
Deze versie wordt verder geoptimaliseerd in 
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overleggen hoe u dit (te zijner tijd) aan hun kunt vertellen, kunt u 
contact opnemen met ons of met uw huisarts.  
 
In deze alinea worden door het kopje ‘Heeft u kinderen?’ alleen 
ouders aangesproken. Het is dus niet nodig om over ‘eventuele 
kinderen’ te schrijven. Voorstel zin te vereenvoudigen: Wilt u nu geen 
verwijzing? Wij adviseren u wel om uw kinderen over de erfelijke 
aanleg te vertellen. De dokter van het klinisch genetisch centrum of uw 
huisarts kunnen u hierbij helpen. 

samenwerking met Erfocentrum en 
brievenwerkgroep VKGN. 

Olijf P 116, regel 
35 

Waarom hier niet een opmerking over de kosten, het is immers 2e 
lijns zorg? 

Dit staat in het aanmeldingsformulier 

VKGN (AvL)  P116 R37-38 Heeft u kinderen?  
Wilt u nu geen verwijzing? Ook als u zelf geen klachten heeft, is het 
advies wel dat u uw.. 
 
Deze twee zinnen  komen wat vreemd over, het lijkt of iemand alleen 
een verwijzing zou willen (of verwezen zou moeten worden) als hij/zij 
klachten heeft. 
Suggestie om deze zinnen als volgt aan te passen: 
 
Heeft u kinderen?  
Ook als u nu zelf geen dragerschapsonderzoek wil laten verrichten, 
dan is het advies wel dat u uw.. 

Suggesties voor verbeteringen familiebrief zijn 
meegenomen in de nieuwe versie. 
Deze versie wordt verder geoptimaliseerd in 
samenwerking met Erfocentrum en 
brievenwerkgroep VKGN. 

Erfocentrum Blz 116 en blz 
118; In brief 
onder kopje 
Onderzoek  
 

Suggestie voor inhoudelijke toevoeging: ‘U kunt zich voorbereiden op 
dit gesprek met de keuzehulp www.keuzehulp-dna-onderzoek.nl’  
(Er is nu ook een aparte keuzehulp voor Lynch 
https://www.keuzehulp-dna-onderzoek-lynch.nl voor desbetreffende 
familiebrief) 

Suggesties voor verbeteringen familiebrief zijn 
meegenomen in de nieuwe versie. 
Deze versie wordt verder geoptimaliseerd in 
samenwerking met Erfocentrum en 
brievenwerkgroep VKGN. 

VKGN (UMCG)  116 - 120 Familiebrieven: 
Verduidelijk in de familiebrief wat het betekent dat je in de stamboom 
bent opgenomen en wat er met deze gegevens gebeurt. 
Verduidelijk in de familiebrief dat het geen wetenschappelijk 
onderzoek betreft (de term diagnostiek is beter, maar misschien 
minder begrijpelijk) 

Suggesties voor verbeteringen familiebrief zijn 
meegenomen in de nieuwe versie. 
Deze versie wordt verder geoptimaliseerd in 
samenwerking met Erfocentrum en 
brievenwerkgroep VKGN. 

http://www.keuzehulp-dna-onderzoek.nl/
https://www.keuzehulp-dna-onderzoek-lynch.nl/
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Maak de zinnen korter / eenvoudiger in de familiebrief 
Op de aanmeldstrook centrum van counseling en centrum van DNA 
diagnostiek (indien niet hetzelfde centrum) vermelden 

PAG P117  
r1-6 

U bent opgenomen in uw familiestamboom op onze polikliniek. 
Omdat we weten dat de informatie over de erfelijke aanleg in een 
familie niet alle familieleden goed bereikt, wordt vanuit onze 
polikliniek over enige tijd nog een soortgelijke brief aan u verstuurd. 
Als u deze liever niet wilt ontvangen, dan kunt u dit via bovenstaand 
telefoonnummer of e-mail adres laten weten.  
 
Voorstel zin te vereenvoudigen: 
Uw gegevens zijn opgenomen in de stamboom die we van uw familie 
maakten. 
We vragen familieleden deze brief aan elkaar door te geven. Omdat 
dit niet altijd goed lukt stuurt de dokter van het klinisch genetisch 
centrum de familieleden over enige tijd zelf ook deze brief.  Als u deze 
brief liever niet ontvangt, kunt u dit via bovenstaand telefoonnummer 
of mailadres laten weten. 

Suggesties voor verbeteringen familiebrief zijn 
meegenomen in de nieuwe versie. 
Deze versie wordt verder geoptimaliseerd in 
samenwerking met Erfocentrum en 
brievenwerkgroep VKGN. 

Erfocentrum Algemeen blz 
116 
 
Blz 122 
Implementati
e 

Het taalniveau in deze brief is te hoog/niet eenvoudig genoeg. De 
overheid en zorg streven naar minimaal B1-taalniveau in voorlichting 
om een zo groot mogelijke groep te kunnen bereiken. In dit kader 
(commentaar richtlijn) is deze redactie mogelijk niet de bedoeling, 
maar voor de definitieve brief (brievenwerkgroep) is het belangrijk dat 
de brief tekstueel eenvoudiger wordt gemaakt. (Mochten jullie dit wel 
al in deze bijlage van de richtlijn gedaan willen hebben, laat het 
weten; dan stuur ik een voorstel voor een eenvoudiger taal-versie op).  
Mogelijk willen jullie op blz 122 bij implementatie schema opnemen: 
vertaling B1-niveau 

Suggesties voor verbeteringen familiebrief zijn 
meegenomen in de nieuwe versie. 
 
De brief is eerder vertaald door een bureau naar 
B1 niveau, dat leverde niet een goede brief op 
volgens de werkgroep. Mogelijk dat de werkgroep 
nog gebruik wil maken van het aanbod van het 
Erfocentrum. De brieven werkgroep van de VKGN 
gaat hier bovendien verder mee. 
 
Deze versie wordt verder geoptimaliseerd in 
samenwerking met Erfocentrum en 
brievenwerkgroep VKGN. 

VKGN (LUMC) P117,4-6 ‘Als u deze liever niet wilt ontvangen, dan kunt u dit via bovenstaand 
telefoonnummer of e-mail adres laten weten. ‘ 
Hoe denken we dit te kunnen implementeren? Om te registreren dat 

Niet meer aan de orde in verband met nieuw 
voorgestelde werkwijze 
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iemand geen verdere informatie wenst, moet diegene wel 
geregistreerd worden zodat het duidelijk is dat hij/zij geen verdere 
informatie wenst: in een eigen dossier? In de stamboom? Maar dit is 
toch nou juist wat die persoon niet wenst???? 

Oncogen 117-6 e-mail adres, er worden dus wel digitale cc mogelijkheden gegeven.  
Olijf P 118, regel 

32 
Kosten Dit staat in het aanmeldingsformulier 

PAG P119  
r1-5 

U bent opgenomen in uw familiestamboom op onze polikliniek. Omdat 
we weten dat de informatie over de erfelijke aanleg in een familie niet 
alle familieleden goed bereikt, ontvangt u uit voorzorg eenmalig deze 
brief vanuit onze polikliniek ondanks dat u mogelijk al eerder een 
soortgelijke brief via familieleden heeft gekregen. 
Voorstel zin te vereenvoudigen: 
Uw gegevens zijn opgenomen in de stamboom die we van uw familie 
maakten.  
We vragen familieleden deze brief aan elkaar door te geven. Omdat 
dit niet altijd goed lukt, ontvangt u hierbij een brief van de dokter van 
het klinisch genetisch centrum. Mogelijk heeft u deze brief dus al 
eerder via familieleden gekregen.  

Niet meer aan de orde in verband met nieuw 
voorgestelde werkwijze. 
 
Suggesties voor verbeteringen familiebrief zijn 
meegenomen in de nieuwe versie. 
Gedeeltelijk aangepast 
 
Deze versie wordt verder geoptimaliseerd in 
samenwerking met Erfocentrum en 
brievenwerkgroep VKGN. 

VKGN (LUMC) p.120 Op het aanmeldingsformulier staan erg veel gegevens, die misschien 
wat afschrikken zoals BSN en mutatie. 
Wat ik bij een dergelijke afwijkende verwijzingsprocedure mis, is de 
voorgeschiedenis van de patiënt.  
Is deze procedure al besproken met NHG? 
Juist voor het afwegen van psychosociale kwetsbaarheid is de 
voorgeschiedenis van pt. ook erg belangrijk. 

We gebruiken al geruime tijd een dergelijk 
formulier en dat werkt prima. Op het formulier 
staat ook “Op de achterzijde van dit formulier kan 
de verwijzer desgewenst aanvullende informatie 
schrijven.” Dit lijkt de werkgroep voldoende 
(wordt overigens zelden gedaan). 
 
De NHG is gevraagd als meelezer en de 
commentaarfase, echter hebben wij geen respons 
ontvangen vanuit de NHG. 
De mutatie en kenmerk ed. wordt vooraf ingevuld 
door het KGC 

Olijf P 120, regel 
37-39 

Dit hoort al in de brief te staan. Niet helemaal duidelijk wat hier bedoeld wordt, 
de pagina nummers zijn verschoven. Als dit over 
de vergoeding gaat, dit voegen we toe aan de 
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brief. 
Olijf 120/15 Genetische mutatie is –voor zover ik begrepen heb-  op dat moment 

nog niet benoemd in de eerdere familiebrieven. Er zou slechts sprake 
zijn van ‘een erfelijke aandoening’ 

Dit is voor het ontvangende centrum en wordt 
ingevuld door het centrum van de index. Lijkt de 
werkgroep geen probleem voor het familielid. Ter 
verduidelijking is wel de erfelijke aanleg erbij 
gezet. 

Oncogen 121-9 is het wel de intentie dat de richtlijn wordt geëvalueerd en de 
ontbrekende kennis wordt verzameld? 

De kennislacunes worden nu inderdaad 
geïnventariseerd met dat doel. 

VSOP Pagina 122 
Implementati
eplan 

Zorg voor uniformiteit van informatieverstrekking tussen de 
verschillende centra volgens een standaard format voor de familiebrief 
(zie bijlage). Dit standaard format kan verder uitgebouwd worden 
voor de verschillende aandoeningen (via de brieven werkgroep VKGN 
in samenwerking met de desbetreffende patiëntenorganisaties).  
Te ondernemen acties: brievenwerkgroep VKGN 
Hier naast de brievenwerkgroep VKGN graag de VSOP en 
patiëntenorganisaties toevoegen. 

Aangepast 
 

VKGN (UMCU) 122 p.122: “kosten iets hoger” Ik schat dat dit voor onze afdeling om 
(minstens) 2500 indexen gaat maal 5 familieleden  
12500 adressen checken in GBA: (320 uur werk) 
12500 brieven printen en in enveloppen doen/versturen: (maal 5 
minuten = 1040 uur)  totaal 30Keuro 
12500 verzendkosten (10K euro) 
Administratie familieleden die niets willen horen 
(porto/tijd/registratie/raadplegen registratie) 5K 
Dus 45000 euro 

Werkwijze is aangepast op basis van het 
commentaar. Er gaat 1 brief naar de familieleden, 
hetzij via de indexpatiënt, hetzij direct vanuit het 
klinisch genetisch centrum. Hierdoor lijkt dit 
commentaar niet (meer) relevant 

LEEFH 129 Van den Nieuwenhoff 2006. Bijzonder dat dit onderzoek wordt 
genoemd, ook in de overige hoofdstukken. In 2006 werden 
familieleden van (~95% van) alle FH index patiënten schriftelijk en 
direct benaderd en geïnformeerd via het bevolkingsonderzoek 
(uitvoering StOEH). Index patiënten hoefden dus niet zelf familieleden 
te benaderen. 

Het onderzoek van Van den Nieuwenhoff waaraan 
gerefereerd wordt, is naar voren gekomen via de 
systematische review. Het artikel richtte zich 
specifiek op de evaluatie van informatiepakketten 
voor indexen en familieleden. In het artikel zelf 
wordt genoemd dat de participanten afkomstig 
zijn van de Bloodlink Foundation, een 
patiëntenvereniging voor erfelijke hart- en 
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vaatziekten,  en daar hadden aangegeven mee te 
willen werken aan wetenschappelijk onderzoek.  
De StOEH wordt niet genoemd in het artikel en 
ook niet dat familieleden in Nederland in die 
periode op een andere manier (namelijk via de 
StOEH) werden benaderd. 
Het artikel is meegenomen omdat de informatie 
over de familiebrief en hoe daar op gereageerd 
wordt door patiënten en familieleden waardevol 
kan zijn. 

VKGN (AMC)  Familieleden krijgen plotseling, onverwacht, vanuit onbekend 
ziekenhuis een brief aan hen persoonlijk gericht dat er een erfelijke 
aandoening in de familie zit, zonder dat vermeld staat wie in de 
familie de aandoening eigenlijk heeft. Ik vind dit ethisch gezien toch 
lastig, er moet iig erg goed nagedacht worden hoe dit te formuleren. 

Ter kennisgeving aangenomen. 
Er zal zeker nog meer aandacht worden besteedt 
aan de formulering van de familiebrief. 

VKGN (AMC) familiebrief Verwijzen naar een website met info is mooi, maar ik denk dat 
schriftelijke info als bijlage over het ziektebeeld voor een deel van de 
mensen ook van belang is. Ik zou deze nu dus (nog) niet willen weg 
laten. 

Eens 
 

VKGN (AMC) familiebrief Vanwege het recht op niet weten wordt de familiebrief heel summier 
gehouden met alleen de naam van de aandoening en mogelijkheid 
van behandeling/preventie. Tegelijkertijd wordt het recht op niet 
weten hier geïnterpreteerd als niet willen weten of je de aanleg voor 
de erfelijke ziekte in je familie hebt (en niet: niet geïnformeerd willen 
worden). Dan moet je wel weten wat die ziekte inhoudt om die 
beslissing te kunnen maken en zou je verwachten dat er al direct een 
bijlage met uitgebreidere ziekteinformatie bij de familiebrief zit. 

De werkgroep heeft er bewust voor gekozen om 
de aandoening vaag te omschrijven, de optie is er 
wel om de naam van de aandoening en extra info 
te geven. 
De familiebrief dient nog verder uitgewerkt te 
worden voor specifieke aandoeningen via de 
brieven werkgroep VKGN, desbetreffende 
patientenorganisaties en de VKGN werkgroep 
psychosociale zorg. 
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Vereniging Pagina- en 

regelnummer 
Commentaar Reactie werkgroepleden 

P143 – P177 Module 5 Psychosociale begeleiding in het proces van informatievoorziening aan familieleden 
VKGN (UMCG)   Wij zijn van mening dat er situaties zijn waarbij je niet in het eerste 

gesprek al psychosociale zorg aankaart, maar pas later in het 
counselingsproces 

De werkgroep heeft besloten het zo te laten 
staan, omdat de aanbeveling in het algemeen 
wel geldt. Van een richtlijn kan worden 
afgeweken wanneer daar goede redenen voor 
zijn. Er zijn inderdaad situaties denkbaar waarin 
je ervoor kiest dit niet in het eerste gesprek te 
bespreken. Die ruimte is er uiteraard 

VKGN (UMCG)   Betrek altijd MMW / psychosociale zorg bij presymptomatisch testen 
van kinderen < 16 jr. 

Eens, toegevoegd als aanbeveling, ookal gaat 
dit niet direct over informeren van 
familieleden. De werkgroep vind dit belangrijk 
bij deze module. 

Olijf P 146, regel 
10 

Zie eerdere opmerking over regie bij patiënt en niet bij KG. Onduidelijk over welk deel dit gaat 

Olijf P 148, regel 
27 

Zo in dit verband kan niet worden geadviseerd: 
'laagdrempelig'?  Regel 24 zegt 29% van de respondenten, die geen 
begeleiding kregen, hadden het gemist. Dat is bijna 1-3. 

Ter kennisgeving aangenomen. 

Erfocentrum Blz 148; regel 
29 

Bij opsomming wanneer psychosociale zorg-verwijzing op zijn plek is 
eventueel toevoegen: bij afstammingsvragen  

Toegevoegd 

Erfocentrum 151: Hele 
pagina/laatste 
blokje:  

Misschien hier ook structurele link leggen met vervolggesprek rond 
familieleden-informeren zoals eerder genoemd? Bv standaard melding 
of korte uitwisseling tussen kg en psychosociaal werker na 
vervolggesprek, met als doel soms die gevallen er uit te vissen waarbij 
mensen zeggen dat ze iets doen maar het in de praktijk niet doen? 

Zie eerdere reactie. 
 
De mogelijkheid om de familieleden direct te 
informeren wordt sowieso vanaf het begin 
besproken en aangeboden. Dat zal dan ook 
weer besproken worden als bij het 
vervolggesprek blijkt dat familieleden nog niet 
geïnformeerd zijn. 
Daarbij zal met de aangepaste werkwijze ieder 
familielid een bericht krijgen dat hij of zij 
opgenomen is in de stamboom. Dus ook 
familieleden die nog geen bericht van de index 
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hebben gehad, worden hierdoor geattendeerd 
op de erfelijke aanleg in de familie en krijgen de 
mogelijkheid hier meer informatie over te 
vragen. 

Olijf P 151 Derde punt: geweldig dat dit meer aandacht krijgt! Ik heb zelf 
ontzettend geworsteld (in 2007) met de vraag op welk moment ik het 
genetisch onderzoek naar een mogelijke BRCA-1 genmutatie moest gaan 
bespreken met mijn reeds uitwonende 21 jarige dochter. Net niet meer 
minderjarig, maar toch nog een kwetsbare en jonge leeftijd. 

Ter kennisgeving aangenomen 

Olijf  Goed 
Misschien paar weken na 1e gesprek bellen omdat dan pas nieuws is 
ingedaald. 
In eerste instantie zullen misschien veel index patiënten zeggen dat ze 
hun familie zelf inlichten, Later in de praktijk kan dat toch spannender 
zijn. Dus eerst afwijzen van hulp, waarin ze het later toch prettig vinden. 

Ter kennisgeving aangenomen 

LEEFH  Geen commentaar Ter kennisgeving aangenomen 
VKGN (AvL)  P151 

aanbevelingen 
Ondersteun en begeleid de verwezen indexpatiënt bij het voorbereiden 
van het informeren van familieleden, met als doel te komen tot een 
geïnformeerde en weloverwogen beslissing over de voor hen meest 
passende en gewenste wijze van informeren van familieleden en het 
meest geschikte tijdstip hiervoor.  
(Gespecialiseerde psychosociaal zorgverlener).  
 
Hier staat zoals ook eerder in de tekst: het meest geschikte tijdstip voor 
informeren. Zonder verdere toelichting zou dit alle mogelijke tijden (tot 
jaren) kunnen inhouden. Een criterium zou moeten zijn: het tijdsbestek, 
waarbinnen de at-risk familieleden worden geïnformeerd. Is het 
tijdsbestek in deze richtlijn gedefinieerd? Bijvoorbeeld: de tijd die 
verstrijkt voordat alle at-risk familieleden geïnformeerd zijn mag 
maximaal een jaar of twee jaar bedragen (?). 

Werkwijze is aangepast op basis van het 
commentaar. Er gaat 1 brief naar de 
familieleden, hetzij via de indexpatiënt, hetzij 
direct vanuit het klinisch genetisch centrum na 
een afgesproken termijn.  
 
Ik denk dat we dat niet kunnen specificeren. 
Het gaat om het proces waarbij met de index 
gezocht wordt naar een passende manier van 
informeren, dat zal maatwerk zijn. 

VKGN (AvL)  P152 R51 Menko et al., Dutch Society staat er twee maal Aangepast 
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Vereniging Pagina- en 

regelnummer 
Commentaar Reactie werkgroepleden 

 Overig commentaar 
ZN algemeen Onze dank voor uw uitnodiging voor Commentaarfase richtlijn Informeren 

van familieleden bij erfelijke aandoeningen. Het is helaas niet mogelijk 
voor ZN om commentaar op uw richtlijn aan te leveren. Het is voor ZN 
namelijk niet doenlijk  om te participeren in - /commentaar te geven op 
alle richtlijn ontwikkelingen/aanpassingen, die er in Nederland opgezet 
worden. Wij moeten helaas een selectie maken door in te schatten 
hoeveel impact  een ((her)nieuw(d)e) richtlijn zal kunnen hebben op het 
zorginkoopproces.  
 
Wij houden ons zeker aanbevolen en verzoeken u,  wanneer de 
(definitieve) versie klaar is , om die richtlijn opgestuurd te krijgen. ZN  
beoordeelt dan opnieuw of ZN commentaar/ aanvullingen heeft op die 
concept richtlijn, dan wel de richtlijn in het archief opneemt.  Wij 
vernemen tzt graag van u.  
 
Disclaimer 
Wij willen u op de volgende disclaimer wijzen: 
Een kwaliteitsstandaard/richtlijn beschrijft wat goede zorg is, ongeacht de 
financieringsbron (Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz), 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), aanvullende verzekering of 
eigen betaling door de cliënt/patiënt). Opname van een 
kwaliteitsstandaard (of een richtlijn die tripartite ingediend wordt) in het 
Register betekent dus niet noodzakelijkerwijs dat de in de 
kwaliteitsstandaard/ingediende richtlijn beschreven zorg verzekerde zorg 
is.  
 
Voor verdere informatie over het eventueel indienen van de richtlijn voor 
opname in het kwaliteitsregister bij het Zorginstituut  verwijst ZN u naar 
de website van ZINL: 
https://www.zorginstituutnederland.nl/over-

Ter kennisgeving aangenomen 
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ons/publicaties/publicatie/2018/06/28/toetsingskader-
kwaliteitsstandaarden-informatiestandaarden-en-meetinstrumenten-2015 

KWF algemeen Hartelijk dank voor uw mail. Wij zijn op dit gebied niet inhoudsdeskundig 
en kunnen u daarom geen input geven. 

Ter kennisgeving aangenomen 

NVZ algemeen Hartelijk dank voor de uitnodiging om commentaar te leveren op de 
richtlijn Informeren van familieleden bij erfelijke aandoeningen.  Wij 
maken geen gebruik van de mogelijkheid om feedback te leveren. Wel 
blijven we graag op de hoogte van het verdere traject. 

Ter kennisgeving aangenomen 

NVN algemeen Ik heb de richtlijn doorgenomen en ik heb geen punten van kritiek. Het 
gaat vooral om het medisch-juridisch-ethisch kader en daarin is het 
duidelijk en netjes onderbouwd. 

Ter kennisgeving aangenomen 

Erfocentrum algemeen Complimenten voor deze uitgebreide en heldere richtlijn! Ter kennisgeving aangenomen 
NVvH algemeen Vanuit de NVvH is er geen commentaar binnen gekomen op de richtlijn 

informeren van familieleden bij erfelijke aandoeningen. 
Ter kennisgeving aangenomen 

ZINL algemeen Zorginstituut Nederland laat de inhoud van richtlijnen en standaarden 
over aan het veld, de wetenschappelijke verenigingen, beroepsgroepen 
enz. Het Zorginstituut beoordeelt of zorg al onder de basisverzekering valt 
en kan zo nodig de minister van VWS adviseren om zorg al of niet onder de 
basisverzekering te brengen. Met deze invalshoek hebben we naar de 
concept-richtlijn gekeken. Alleen bij deze module 5 rond de psychosociale 
begeleiding van de indexpatiënt bij het informeren van familieleden 
vroegen we ons af of er misschien problemen zijn uit oogpunt van de te 
verzekeren zorg: zijn er problemen bij het financieren van deze 
begeleiding of is hiervoor ruimte binnen de bekostiging als onderdeel van 
de geneeskundige zorg die een klinisch geneticus biedt? 

Bekostiging valt binnen de DBC en de 
werkgroep verwacht niet dat hiermee 
problemen zullen ontstaan. Wel zou het 
onderdeel van de onderhandelingen over 
vergoedingen kunnen en moeten zijn zodat er 
voldoende budget is voor psychosociale zorg. 

Olijf algemeen In het algemeen: Erg mooi dat er meer in detail wordt gekeken naar de 
gehele procedure. De nieuwe privacywetgeving zorgt voor de nodige 
complicaties…. 
Ik had in 2007, ondanks goede begeleiding, toch het idee dat ik het maar 
een beetje zelf uit moest zoeken met het informeren van familieleden. 
De geplande fase 2, benadering door de klinisch geneticus, lijkt mij ook 
zeer waardevol om familie van de ernst van de situatie en het belang van 
DNA-onderzoek te doordringen. Dan zal het gesprek toch een ander 
nadruk/invalshoek (ik twijfel over deze bewoording) krijgen, dan wanneer 

Ter kennisgeving aangenomen 
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de indexpatiënt zelf het verhaal vertelt. 
Olijf algemeen In de concept richtlijn staat mijns inziens alles vermeld, Wel vroeg ik me af 

of het in sommige dingen niet wat beknopter kon. Tussen de modules 
zaten  volgens mij wel wat overlappingen. 
Verder weet ik niet of dat dit hier thuishoort, maar na het lezen van dit 
concept, bekroop mij steeds meer het gevoel hoe belangrijk het is dat 
mensen bewust worden van de erfelijke overdraagbaarheid en dat daar 
preventief veel te winnen is voor de indexpatiënt en dan ook voor de at 
risk patiënt. 
In mijn geval als er bij de beginfase meer vragen waren gesteld over 
voorkomen van kanker in de familie was er misschien eerder bij de 
gynaecoloog de vraag gerezen of er geen sprake kan zijn van erfelijke 
aanleg. 
Daarom hoop ik dat deze richtlijnen ook door andere artsen / 
hulpverleners dan genetische word gelezen. 

Ter kennisgeving aangenomen 

Oncogen algemeen Is het boeiend/van belang om de samenstelling van de werkgroep te 
weten? Ik zou dit in een bijlage stoppen. 

Dit komt straks in een apart tabblad op de 
online richtlijnendatabase. 

Oncogen algemeen Geldt ook voor de begrippenlijst en de verantwoording.  De verantwoording komt straks in een apart 
tabblad op de online richtlijnendatabase. De 
begrippenlijst komt als aanverwant product in 
de online richtlijnendatabase. 

Oncogen algemeen De inleiding kan veel korter: doel aangeven, afbakening en doelgroep. Ter kennisgeving aangenomen 
Oncogen algemeen Waarom staan de bijlagen behorend bij de module achter de module en 

niet helemaal aan het eind? 
Dit wordt straks anders/logischer ingedeeld in 
de online richtlijnendatabase. Voor nu is dit 
handig, ook straks voor de invoer. 

Oncogen  Ik blijf me afvragen af of men dit hele stuk gaat doorvlooien met 
literatuurverwijzingen en al. Is het niet handiger een soort van factsheet te 
maken met het stroomdiagram als uitgangspunt en alle punten in het 
stroomdiagram stapsgewijs (kort) toe te lichten incl. de vraag en 
conclusies/aanbevelingen per onderdeel? 

Dit is niet het uiteindelijke format waarin het 
wordt gepresenteerd, het komt op de website 
van de richtlijnendatabase.nl. 
Als het geheel in de richtlijnendatabase staat 
kan je per module overzichtelijk alle 
aanbevelingen zien (en alleen de 
geïnteresseerden zullen verder klikken voor de 
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onderbouwing).  
Het stroomdiagram is gemaakt als een 
overzichtelijk overzicht voor de gehele 
richtlijn. 

Oncogen algemeen Alle andere (achtergrond)info, literatuur, -onderzoeken en verwijzingen, 
implementatieplannen en tabellen, zoekverantwoording, format brieven 
en aanmeldingsformulier zou ik in bijlagen stoppen (voor de nieuwsgierige 
lezer of degene die zich veel verder in de materie wil/moet verdiepen). 

Als het geheel in de richtlijnendatabase staat 
kan je per module overzichtelijk alle 
aanbevelingen zien (en alleen de 
geïnteresseerden zullen verder klikken voor de 
onderbouwing).  

Oncogen algemeen Een interessant deel is het privacy-deel. Volgens mij was er onder de 
degenen die mee zouden lezen, een juriste? Wellicht kan zij hier meer 
over zeggen. Mijn partner zit in de ICT en is heel goed op de hoogte van de 
privacy-wetgeving en gegevensbeveiliging (auditor informatiebeveiliging). 
Ik zou dit deel ook nog aan hem kunnen voorleggen, indien gewenst. 

Er is inderdaad een ervaren jurist hierbij 
betrokken geweest die goed op de hoogte is 
van de AVG richtlijn. Zij heeft module 1 
geschreven. 

Oncogen algemeen Een vierde ervaringsdeskundige van Patientenvereniging Lynch Polyposis 
geeft staat achter de richtlijn zoals deze is opgesteld waarbij ze aantekent 
dat ze blij is dat deze richtlijn niet meer alleen voor oncologische 
aandoeningen is, dat het goed is dat er psychologische ondersteuning is 
voor familieleden, ook voor diegenen die geen drager zijn, omdat zij vaak 
last hebben van een schuldgevoel. Ook belangrijk dat gegevens bewaard 
blijven, maar ze miste in de richtlijn een vermelding van de Klinische 
Genetische Centra zoals bijvoorbeeld de StOET in Leiden.  

Ter kennisgeving aangenomen 
 
StOET is betrokken bij de commentaarfase. 
Alle Klinisch Genetica Centra ook. 

NVVC algemeen Dank voor de uitnodiging voor de commentaarfase richtlijn Informeren 
van familieleden bij erfelijke aandoeningen. 
Wij hebben de commentaarfase uitgezet onder onze leden. 
Hieruit is gebleken dat de leden geen commentaar hebben op de richtlijn 
Informeren van familieleden bij erfelijke aandoeningen. 

Ter kennisgeving aangenomen 

LEEFH algemeen Zie ook al eerder genoemd commentaar: 
Informeren van familieleden van FH index patiënten verloopt via stichting 
LEEFH. LEEFH (of regionaal LEEFH centrum: afd. interne geneeskunde) 
heeft contact met index. Familieleden ontvangen via index patiënt 
familiebrief. Familieleden kunnen zicht melden bij huisarts. Huisarts kan 

Zie ook eerder gegeven commentaar.  
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voor FH het DNA onderzoek aanvragen. Familielid heeft geen verwijzing 
nodig. Een benadering die afwijkt van alle andere erfelijke aandoeningen.  
Rol van Klinische Genetica bij FH is klein. Graag hanteren we voor FH wel 
deze richtlijn. Daarnaast is er ook de richtlijn ‘erfelijke dyslipidemie’ waar 
ook het informeren en opsporen van familieleden in wordt genoemd. Hoe 
combineren we beide zo optimaal mogelijk? 

VKGN (AMC) algemeen Ik denk dat de extra tijdsinvestering en hiermee gemoeid gaande kosten 
niet op te brengen zijn voor de afdeling en er daarom naar een kleinere 
schaal oplossing moet worden gekeken, bv wel aanbieden dat wij kunnen 
informeren door direct brief te versturen indien dit gewenst is en elke pt 
(index of drager) na 6-8 wk een TC, maar niet sowieso iedereen 
informeren 
- Als je dan iemand hebt voor dit actief informeren dan zou dit 

misschien wel haalbaar zijn 
- Nb voor uitwisseling gegevens over familieleden zou een speciaal 

systeem nodig zijn, lijkt me qua kosten niet haalbaar 
 
Het is heel belangrijk om de cascade beter en consistenter / transparanter 
te organiseren. We willen meer medische winst hieruit halen, en die ligt 
voor het grijpen. Heel goed dat dit initiatief voor een concept is genomen. 
 
Binnen het huidige bestel KUNNEN we niet hieraan voldoen. Dit vergt 
zoveel extra resources die we niet hebben. Het zou een verdringing geven 
tov andere adviesaanvragen, die we dan niet meer kunnen doen. 
(uitgaande van de afwezige groei in zorgbudget die nu geldt in NL). Dat 
vind ik niet akkoord. Dit alleen al  is een reden om niet akkoord te gaan 
met dit concept tenzij er ook budget vanuit de zorgverzekeraars bij komt. 
 
De vraag is ook of we deze verantwoording (i.e. het informeren van 
familieleden direct vanuit het klinisch genetische centrum (module 3) 
kunnen dragen in legale zin. We worden heel erg kwetsbaar. 
 
Al met al kan dit document dienen om bij Zorginstituut Nederland aan te 
dringen op een landelijk cascade screening, al of niet geplaatst binnen het 

Werkwijze is aangepast op basis van het 
commentaar. Er gaat 1 brief naar de 
familieleden, hetzij via de indexpatiënt, hetzij 
direct vanuit het klinisch genetisch centrum. 
Hierdoor lijkt dit commentaar niet (meer) 
relevant 
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preventiebudget en onder aanvoering van RIVM, samen met de klinisch 
genetische centra. Lijkt me een betere en passender oplossing. Landelijke 
stambomen, RIVM mag al die adressen etc opzoeken in de 
basisadministratie en personen aanschrijven. Veel efficiënter, goedkoper, 
en ook kwalitatief beter door de systematische wijze.  
 
Het concept voorstel lijkt mij vooralsnog niet haalbaar gezien  de rechten 
van de index patiënten en familieleden op het gebied van privacy en niet-
weten, maar ook ivm  financiële onhaalbaarheid voor onze afdelingen.  
 
Wanneer het een landelijke screening zou worden georganiseerd door de 
overheid, wordt Nederland en de politiek/volksvertegenwoordiging 
meegenomen, en is er draagvlak. Dan sta je veel steviger als klinisch 
geneticus, en kun je gewoon hiernaar verwijzen wanneer je bijv. een 
BRCA1/2 test bij een index inzet. En dan nog denk ik dat een patiënt het 
recht heeft zijn persoonlijke uitslag van bijv. BRCA1 NIET door te vertellen 
aan familieleden. Ik ben benieuwd hoe een rechter hierin oordeelt.  
 
Mankracht is een probleem op dit moment: vragen die de persoon die de 
brief krijgt zou kunnen hebben: hoe komen ze aan mijn gegevens? Klopt 
het wel, gaat het echt om mij?  - ik verwacht veel telefoontjes naar de poli. 
Ook mankracht om deze familieleden snel op de poli te kunnen zien (je 
kan ze niet maanden laten wachten na zo’n brief) 

 algemeen Er is een enorme bias in de selectie in patiënten-input in dit dossier 
(mening vanuit leden patientenadviesgroep). Dat is onverantwoord en niet 
behulpzaam bij het formuleren van een richtlijn. 

Er is naast de input vanuit de PAG ook een 
enquête uitgezet onder de algemene 
bevolking, juist vanwege deze bias. De 
resultaten uit deze enquête zijn ook 
meegewogen bij het opstellen van de 
aanbevelingen. 

VKGN 
(Erasmus) 

algemeen In Frankrijk staat in de wet dat de patiënt zelf verantwoordelijk voor het 
inlichten van familieleden bij erfelijkheidsonderzoek. Is hier misschien ook 
een Europese richtlijn / wet voor? Kan dit ook in NL ingevoerd worden? 

Ter kennisgeving aangenomen. 

VKGN algemeen Er komt veel kritiek op de richtlijn. Het is praktisch niet uitvoerbaar. De richtlijn heeft een duidelijke afbakening, en 
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(Erasmus) Daarbij, als wij een richtlijn maken zullen we ons hier ook aan moeten 
houden en bij een rechtszaak zal een rechter altijd kijken naar deze 
richtlijn en op basis hiervan oordelen 
Men gaat in de richtlijn voorbij aan het feit steeds vaker commercieel 
genoom onderzoek zal worden gevraagd en dat zo steeds meer mensen 
informatie hebben over verhoogde genetische risico’s –ook voor de 
familie.  In het kader van het opstellen van richtlijnen van het informeren 
van familieleden om de preventieve zorg van genetische aandoeningen te 
verhogen, zou daar ook aandacht aan moeten worden gegeven.   

geldt dus niet voor het genoemde punt van 
zorg. 
 
 
Daarnaast is de voorgestelde werkwijze  
aangepast op basis van het commentaar. Er 
gaat 1 brief naar de familieleden, hetzij via de 
indexpatiënt, hetzij direct vanuit het klinisch 
genetisch centrum. Hierdoor lijkt dit 
commentaar van haalbaarheid niet (meer) 
relevant 

VKGN 
(Erasmus) 

algemeen Geen multidisciplinaire richtlijn, dus geen orgaanspecialisten, die mogelijk 
op korte termijn deze DNA onderzoeken aan gaan vragen, hierin 
betrokken. Kortom niet voorbereid om deze richtlijn op de korte termijn te 
implementeren. Orgaan specialisten zijn zodra ze e.e.a. aanvragen dus ook 
mede verantwoordelijk. 

Zie tekstuele aanvulling bij beoogde 
gebruikers van deze richtlijn 

VKGN 
(Erasmus) 

 Evaluatie van voorgesteld beleid en manier van informeren van groot 
belang.  

Ter kennisgeving aangenomen 

VKGN 
(Erasmus) 

algemeen Volgens huidige richtlijn wordt al een inspanningsverplichting gevraagd. Er 
wordt zo goed mogelijk steun geboden aan index en andere familieleden 
waarmee contact is, om familie te informeren. Eerdere studies lieten ook 
zien dat mensen het als eigen verantwoording zien om familieleden te 
informeren en dat familieleden het ook het prettigst vinden om door 
familieleden geïnformeerd te worden (leenen et al).  Ook wordt op kortere 
termijn gecheckt of het gelukt is relevante familieleden te informeren. En 
er zijn studies (bv voor cardiomyopathieen) die hebben aangetoond dat 
het informeren van de familie via een  door de behandelaar aangereikte 
familie informatie brief,  over het algemeen , heel goed het beoogde  
effect bereikt. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen bv in geval van familie 
vetes, familieleden die uit het oog zijn verloren. Normaal gesproken 
hebben patiënten zelf voldoende verantwoordelijkheidsgevoel, en 
begrijpen zijn het belang – in geval het risico voor familie verhoogd is ten 
aanzien van het bevolkingsrisico, om de familie in te lichten. Het gaat hier 
natuurlijk uitsluitend om aandoeningen waarbij vroeg herkenning de 

De  genoemde punten zijn meegenomen in de 
aanpassing van de richtlijn 
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prognose verbetert, of het risico voor het nageslacht verlaagt.  
Het is echter niet de taak van de klinische genetische centra om Sherlock 
Holmes te spelen en verloren familieleden op te sporen.  Daar zijn deze 
centra helemaal niet op ingericht en  missen de  capaciteit daarvoor. Stel 
je voor -uit praktisch opzicht- hoeveel mankracht extra er nodig zou zijn 
om in een  grote families bv 10 broers en zusters  allemaal  te 
identificeren, invoeren in elektronische patientdossiers,  een brief naartoe 
sturen en  bijgehouden of ze reageren? Dat is een verveelvoudiging van de 
huidige werkzaamheden en vereist een totaal nieuwe  DBC voor complex 
genetisch advies.  Het is dus wenselijk alvorens met de zorgverzekeraars te 
spreken  voordat men deze manier van werken zou willen gaan 
implementeren. 
 
Los daarvan wordt er geen rekening gehouden met de nieuwe wet op 
geheimhouding persoonsgegevens. Hoe moet alle  informatie van alle 
familie leden worden opgeslagen? Op welke wijze moeten ze aan elkaar 
gekoppeld worden en hoe past dat in de huidige wetgeving? 
 
Wenselijk is dat de VKGN (beter laat dan nooit) aanstuurt op een 
uitzonderingspositie voor het opslaan van familiegegevens, omdat dat 
immers de core business is van genetisch onderzoek.  In plaats van 
voorgestelde beleid in de richtlijn is ons voorstel van een familie, die 
gecounseld is en waarbij een aanleg gevonden is, na een jaar het dossier 
opnieuw te bekijken en checken of andere familieleden zich aangemeld 
hebben. En daarna pas als KGEN afdeling de familie ingaan indien het de 
patiënt niet lukt of deze niet wil. Dit laatste heeft niet consensus binnen 
onze groep maar ik heb het toch maar erin laten staan. 
Het dwingende beleid, dat nu voorgesteld wordt kan zelfs 
contraproductief worden, omdat uit angst voor juridische stappen en door 
gebrek aan mankracht, counselers de neiging krijgen aan de eisen te 
voldoen, maar ook niet meer dan dat, terwijl nu vaak geprobeerd wordt de 
familie zo ver mogelijk te informeren.  

 algemeen Waarom deze meelezers gekozen? Te eenzijdig. Waarom geen andere 
orgaanspecialisten/experts? Waarom geen oncoloog? 

Drs. R.J. van Alpen, internist-oncoloog is 
vertegenwoordigd namens de Nederlandse 
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vereniging voor medische oncologie. Deze 
ontbrak in het rijtje, is nu toegevoegd. Er was 
breder uitgenodigd voor de klankbordgroep, 
maar niet iedereen heeft hier prioriteit aan 
gegeven. 
 

VKGN 
(Erasmus) 

algemeen Extra brief vanuit KGen kan gezien worden als motie van wantrouwen 
richting je patiënt als die welwillend en met door ons geschreven 
familiebrief, zijn/naar familieleden netjes heeft geïnformeerd binnen een 
redelijke termijn. 
Daarnaast kan het sowieso een potentiële drempel vormen voor klinisch 
genetische zorg voor de individuele patiënt, vooral die met een niet 
westerse culturele achtergrond. Ook eigen risico speelt een rol, en angst 
voor ziekte. Afhankelijk van leeftijd, achtergrond en de mensen zelf, 
moeten de vrijheid hebben zelf te kiezen of ze aan het PST traject willen 
deelnemen. 
Of we de optie voor screening naar de volgende generatie willen 
aanbieden, als iemand zich niet wil laten onderzoeken, moet worden 
overwogen. 

Werkwijze is aangepast op basis van het 
commentaar. Er gaat 1 brief naar de 
familieleden, hetzij via de indexpatiënt, hetzij 
direct vanuit het klinisch genetisch centrum. 
Hierdoor lijkt dit commentaar niet (meer) 
relevant 

VKGN 
(Erasmus) 

algemeen Inspanningsverplichting; belang van terminologie en juridische 
bewoordingen in kader van verantwoordelijk/ aansprakelijkheid klin 
geneticus. Daarnaast is het de vraag of wij volgens de AVG zomaar mensen 
mogen benaderen die hier niet om gevraagd hebben. 
Indien er geen DNA mutatie is aangetoond maar er wel een verhoogd 
risico is o.b.v. familie, moeten we die ook gaan benaderen? 
Aanleiding voor het informeren van familieleden zou moeten zijn dat er 
minimaal een verdubbeling van het bevolkingsrisico is voor een familielid 
op een  veel voorkomende aandoeningen op volwassen leeftijd, of een 
verhoogd risico voor het nageslacht (bijv dragerschap ASR). Een tweede eis 
is dat het op een aandoening gaat waarbij vroegdiagnostiek de prognose 
verbeterd. 
De grens tussen de wens preventieve zorg aan te beiden en het recht niet 
te weten is moeilijk te trekken, maar er moet wel rekening mee worden 
gehouden .   

Werkwijze is aangepast op basis van het 
commentaar. Er gaat 1 brief naar de 
familieleden, hetzij via de indexpatiënt, hetzij 
direct vanuit het klinisch genetisch centrum.  
 
Daarnaast is de afbakening van de richtlijn 
nader toegelicht.  
 
Tekst in module 1 is verder verhelderd, zodat 
verantwoordelijkheid zorgverlener 
verduidelijkt is.  
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In het stroom diagram staat dat index-pt de familiegegevens doorgeeft. 
We moeten eraan denken dat dit alleen is toegestaan als de familieleden 
daartoe toestemming geven. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het 
wachten dat adviesvragers  1. at risk familielden vragen of ze benaderd 
willen worden en dan 2) de adressen doorgeven van die familieleden die 
informatie willen ontvangen, niet – of alleen bij hoge uitzondering- werkt. 
Het is  inefficiënt en de manier waarop we nu werken, informatie brieven 
meegeven en duidelijk het belang daarvan bespreken is de golden 
standard in de hele wereld. Er is geen land ter wereld waar de artsen uit 
zichzelf familieleden opsporen, en dat heeft een reden.  
  
Verzoek om input van tweede juridisch deskundige en ethicus. 
 
Verzoek om reële inschatting te maken van de hoeveelheid werk voor de 
klinisch genetica 

VKGN 
(Erasmus) 

algemeen Geopperd om gezamenlijke energie te steken in landelijke database van 
familiaire mutaties a la STOET, zodat landelijk en herhaaldelijk geëvalueerd 
kan worden welke familieleden geïnformeerd zijn. Een meer organische 
structuur levert uiteindelijk meer op dat een dwingende beperkende 
structuur. Liever een vorm waarbij zo veel mogelijk mensen met een risico 
geïnformeerd worden, waarbij geaccepteerd wordt dat af en toe iets niet 
lukt, dan je beperken tot een dwingende maar beperkende structuur, 
waarbij je wel aan de “eisen voldoet”, maar uiteindelijk minder mensen 
informeert over hun risico.   

Ter kennisgeving aangenomen. Is voor nu niet 
haalbaar, maar kan zeker in de toekomst 
geëxploreerd worden. 
 

VKGN 
(Erasmus) 

algemeen Kortom: er is veel zorg en kritiek over deze richtlijn vanuit de groep in 
Rotterdam, graag de punten analyseren in de werkgroep en wat meer tijd 
nemen voordat definitieve besluitvorming hierover plaatsvindt.  

Ter kennisgeving aangenomen. Punten van 
zorg zijn meegenomen. 

VKGN 
MUMC 

algemeen Vragen die boven kwamen na presentatie van de richtlijn door een van de 
participerende genetici in de richtlijnontwikkeling : 
 
1. De vraag is op deze handelswijze toegestaan is, dwz verwanten 

informeren zonder toestemming. Is dit cf. de AVG (nb Europese 

Alle punten van zorg zijn meegenomen in de 
nieuwe versie en ook al in eerdere 
commentaar toegelicht. Met de huidige 
aanpassingen lijkt dit commentaar niet (meer) 
relevant. 
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wetgeving) toegestaan? En wat is de juridische grondslag voor het 
voorgestelde beleid? Mogen genetici adresgegevens uit het GBA halen 
binnen de AVG? De wet veranderen lijkt me niet aan de orde. 

 
 2. De consequenties voor de klinische genetica zullen groot zijn, mn een 

enorme toename van de werkbelasting. Gezien de huidige werkdruk en de 
bezetting op de meestal afdelingen lijkt dat niet haalbaar. Gezien het 
plafond zorgkosten (geen groei in 2020 en daarna), verwacht ik niet dat de 
overheid geld uittrekt. Of dit überhaupt haalbaar is, moet mijns inziens 
een belangrijke rol spelen bij de besluitvorming.  
 

 3. Als een dergelijk proactief beleid de norm wordt, zal dit ook voor 
specialismen buiten de genetica gevolgen hebben. Zeker als de routine 
DNA diagnostiek bijv van erfelijke borstkanker straks naar de oncologen 
gaat. Moeten dan ook andere specialisten bij deze beleidsvragen niet nu al 
worden betrokken? 
 

 4. Er wordt gesproken over preventieve opties. Wordt hiermee bedoeld 
voor de persoon met de mutatie of ook diens nageslacht. In dat laatste 
geval vallen ook niet behandelbare aandoeningen onder deze richtlijn. 
 

 5. stel de index geeft bij het intake gesprek aan dat hij/zij niet van plan is 
om de familieleden te informeren in geval van een mutatie. Zet je dan ook 
geen DNA onderzoek bij hem/haar in? 
De afweging moet denk ik worden gemaakt of het belang van DNA 
onderzoek bij de patiënt opweegt tegen het nadeel evt. familieleden geen 
zorg te kunnen bieden. In de praktijk denk ik dat je vaak geen gegronde 
reden hebt om af te zien. Wel moeten index patiënten naar mijn mening 
op de hoogte worden gebracht van dit beleid voor het verrichten van DNA 
diagnostiek. 
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6 Wat als de dokter zich moreel bezwaard 
voelt om contact op te nemen met de 1e 
graads verwanten. Is er dan noodzaak voor 
een plan van aanpak of een vangnet waar 
de geneticus op kan terugvallen ter 
toetsing(een multidisciplinair team 
beschikbaar moet zijn voor overleg 
(ethicus, jurist, maatschappelijk werker, 
klinisch geneticus)?) . Is dit niet ook een 
situatie die in de richtlijn omschreven zou 
moeten zijn? 

 
7 Bij AD aandoening wat wordt verstaan 

onder trapsgewijs? Krijg je hierdoor geen 
hele grote aantallen? Is dit niet iets dat 
moet worden ingeschat/uitgerekend? Moet 
er niet ergens staan dat je wel gaat naar 
ooms/tantes maar niet naar oudooms en 
oudtantes of een opmerking dat je alleen 
die familieleden benadert die in leven zijn 
of indien overleden hun kinderen als de 
overledene 50% risico had. 

 
8 Als genetica Nederland deze richtlijn gaat 

gebruiken, gaat het aantal aanmeldingen 
voor voorspellend dna onderzoek dan 
stijgen. Met hoeveel en hoeveel 
administratieve lasten komen erbij door de 
richtlijn? Is hier capaciteit voor? Gaan we 
niet iets afspreken wat we als 
beroepsgroep praktisch niet waar kunnen 
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maken?  
9 Ook vraagt men zich af wat de 

gezondheidswinst is als je familieleden op 
deze manier benadert. Hoe wegen de 
kosten op tegen de baten. Is dit niet juist 
een richtlijn waarin een kosten/baten 
analyse nodig is? 

 
Algemeen bekruipt een aantal mensen sterk de vraag: 
Ik vraag me af in hoeverre je met dit beleid een schijnzekerheid 
veroorzaakt. Niet alle index patiënten zullen hun gehele familie goed in 
beeld hebben met als gevolg dat wij ze ook niet adequaat zullen kunnen 
benaderen. Daarbij kunnen patiënten die op de hoogte zijn van dit beleid 
gegevens uit de familie verzwijgen.  

VKGN (AvL)  algemeen Mijn indruk is, dat in deze concept richtlijn te weinig oog is voor het belang 
dat familiegegevens hebben voor de uitoefening van het vak klinische 
genetica. Ook voor de individuele zorg aan de indexpatient zijn 
gedetailleerde familiegegevens van belang. Het is m.i. nu aan alle 
betrokken partijen om de privacywetgeving in dit licht te zien en aparte 
regelingen te treffen voor de klinische genetica. Klinische genetica is het 
enige vakgebied dat is gebaseerd op de samenhang tussen patient- en 
familiegegevens en een verkeerde toepassing van privacyregels of het 
onvoldoende uitdiepen en toespitsen van die privacyregels zou m.i. tot 
schade kunnen leiden. 

Zie eerdere reacties. 
 

VKGN (AvL)  algemeen Het lijkt ons zinvol om te vermelden waar/ in hoeverre de nieuwe richtlijn 
afwijkt van de richtlijn uit 2012. En is opnieuw (net zoals in 2012) de 
aanbeveling dat een lokaal protocol wordt opgesteld die vorm geeft aan 
implementatie van de richtlijn op de eigen locatie?  

Dit dient onderdeel te zijn van verdere 
implementatie, buitenom dit 
richtlijnontwikkeltraject. 

IGJ algemeen We hadden de volgende opmerkingen, als aanvulling op de Excel file 
waarin de beoordeling per aanbeveling staat (Excel file separaat bijlage op 
PP) 

1) De richtlijn beschrijft het proces van het inlichten van 

 
 
 
1) Ter kennisgeving aangenomen 
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mensen/familie die zelf of via verwanten een belangrijk risico gaan 
lopen. De richtlijn bevat geen waarborgen (of wij hebben die niet 
kunnen vinden in de aanbevelingen) om een goede aansluiting van 
deze mensen op de zorg te kunnen waarborgen. Zeker als er 
behandelmogelijkheden zijn of aan het ontstaan zijn is dat 
belangrijk. 

2) Zeker de eerste module is de praktische vertaling van een aantal 
basisregelingen, zoals de AVG en de WGBO, maar zonder die te 
noemen. Een van de resultaten daarvan is dat de richtlijn heel veel 
tekst nodig heeft en moeilijk te overzien is in zijn consequenties 
(qua haalbaarheid) 

3) In het onderdeel van taken en verantwoordelijkheden worden 
taken gedelegeerd naar de begeleiding die tot de kerntaak van de 
primaire boodschapper zouden moeten behoren. De zorgverlener 
die de patiënt slecht nieuws brengt moet de vaardigheden hebben 
voor een slecht nieuws gesprek, ook als dat ‘uitbesteed is’ aan de 
indexpatiënt. Ook zou de aanname moeten zijn dat er 
ondersteunging noodzakelijk is indien een patiënt een familielid of 
kind een dergelijke ernstige boodschap op gezondheidsgebied 
mee moet delen. 

4) De richtlijn bevat vrij veel synoniemen, met subtiel andere 
betekenissen (voorbeeld grote kans, reëel gezondheidsrisico, etc.), 
die of niet, of elders geformuleerd worden. Bij het gebruik van 
modules is het moeilijk om hier een eenduidige betekenis aan te 
hechten (en dat is belangrijk voor handhaafbaarheid). 

5) Verder is lastig dat de richtlijn op cruciale momenten termen 
gebruikt die slecht af te grenzen zijn. Inspanningsverplichting is 
daar een voorbeeld van. Betekent dat er moet iets aan gedaan 
zijn, maar het hoeft geen resultaat te hebben. Is voor het 
opsporen van adressen het genoeg het gemeentelijk register te 
raadplegen, maar  is Brasschaat echt te ver? 

 
 
 
 
2) AVG en WGBO worden in inleiding en 
overwegingen wel benoemd. De opzet van 
module 1 is de juridische en ethische basis 
uitleggen, om juist te zijn heeft dit helaas veel 
tekst nodig. De praktische invulling komt 
grotendeels juist in de andere modules aan 
bos.  
 
3) Ter kennisgeving aangenomen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) toelichting is gegeven in de begrippenlijst 
 
 
 
 
5) het raadplegen van de Basisregistratie 
Persoonsgegevens is landelijk en niet 
gemeentelijk. Als het hiermee niet lukt, is 
voldoende inspanning geleverd in onze ogen. 
Er is immers geen behandelrelatie met 
desbetreffend familielid. 
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NVMDL algemeen Bovengenoemde conceptrichtlijn is aan onze leden ter becommentariëring 
toegezonden. Wij hebben geen commentaar ontvangen.  
Graag zien wij t.z.t. de richtlijn ter autorisatie tegemoet. 

Ter kennisgeving aangenomen 

VKGN (UMCG)  algemeen Hoe verhoud deze richtlijn zich tot andere wetenschappelijke 
verenigingen? Worden bijvoorbeeld cardiologen nu door deze richtlijn ook 
verplicht familieleden te informeren bij een hoge verdenking op een 
erfelijke aandoening als de index niet verwezen wil worden voor 
erfelijkheidsonderzoek? 

Afbakening gegeven bij nadere toelichting op 
de beoogde gebruikers van deze richtlijn. 
 

VKGN (UMCG)  algemeen Hoe zit het met de financiering van al het extra werk? Dit is niet 
uitgewerkt. Is het zorginstituut hier niet bij betrokken? 

Werkwijze is aangepast op basis van het 
commentaar. Er gaat 1 brief naar de 
familieleden, hetzij via de indexpatiënt, hetzij 
direct vanuit het klinisch genetisch centrum. 
Hierdoor lijkt dit commentaar niet (meer) 
relevant 
 

VKGN (UMCG)  algemeen Deze richtlijn kan er mogelijk toe leiden dat index patiënten anoniem 
onderzocht willen (gebeurt al in buitenland), dat lijkt ons geen wenselijke 
ontwikkeling, zijn we dan verplicht daaraan mee te werken? 

Werkwijze is aangepast op basis van het 
commentaar. Hierdoor lijkt dit commentaar 
niet (meer) relevant 

VKGN (UMCG)  algemeen Met de index dient in een vroeg stadium (eerste gesprek) besproken te 
worden dat als hij / zij de familieleden niet wilt informeren dit wel via ons 
zal gaan lopen. We kunnen ons voorstellen dat dit een reden kan zijn voor 
een index patiënt om dan van DNA onderzoek af te zien. 

Zie vorige reactie 

VKGN (UMCG)  algemeen In hoeverre mogen we de BRP daadwerkelijk raadplegen?  De juridische grondslag hiervoor is inderdaad 
nu nog niet eenduidig en wordt nog 
voorgelegd aan het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken. 

VKGN (UMCG)  algemeen Is het mogelijk / wenselijk om twee richtlijnen te maken 1) t.b.v. AVG-wet 
en 2) t.b.v. informeren van familieleden? Nu lopen verschillende dingen 
door elkaar. 

Er is bewust ervoor gekozen om dit aan elkaar 
te koppelen. Module 1 is de basis voor de rest 
van de modules. 

VKGN (UMCG)  algemeen Dit alles kan niet opgelegd en geeffectueerd worden als geen 
tariefsaanpassingen gedaan worden (kostprijsberekeningen nodig). 
Daarnaast heeft Zorginstituut destijds geconcludeerd (in kader FH) dat 
alles rondom initiëren familieonderzoek niet vergoed kan worden omdat 
dit niet onder verzekerde zorg kan vallen (verzekerde zorg: als patiënt zelf 

Werkwijze is aangepast op basis van het 
commentaar. Er gaat 1 brief naar de 
familieleden, hetzij via de indexpatiënt, hetzij 
direct vanuit het klinisch genetisch centrum. 
Hierdoor lijkt dit commentaar niet (meer) 
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vraag / gezondheidsprobleem /-risico heeft); dit zal eerst opgelost moeten 
worden. Zolang dit alles niet geregeld is, kan deze richtlijn niet definitief 
gemaakt worden. 
Voorstel was om in afwachting van bovenstaande de richtlijn tijdelijk (b.v. 
2 jaar) in concept te houden (om liability te voorkomen). 

relevant 

VSOP algemeen De VSOP onderschrijft het commentaar dat door de Patiëntenadviesgroep 
(PAG) is ingediend volledig. Daarbij opgemerkt dat de VSOP begrip heeft 
voor het feit dat het oproepen van kinderen zodra zij meerderjarig zijn 
geworden (Module 3, pagina 68, punt 1) praktische bezwaren met zich 
meebrengt.  

Ter kennisgeving aangenomen 

VSOP algemeen • Graag aanbeveling/kennislacune toevoegen dat onderzocht moet 
worden hoe de stambomen, die in de verschillende KGC gemaakt 
worden, aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Dit is van belang voor 
patiënten/families die zich bij verschillende genetische centra melden.  

• Vrijblijvende bewoordingen zoveel mogelijk vermijden. 
• Meer aandacht voor implementatie. 
• Het punt van verzekerbaarheid aanstippen in de richtlijn. Angst voor 

genetisch testen in verband daarmee is nog steeds reëel en de kennis 
onder (zorg)verzekeraars is gering. Het bedrag waarboven gemeld 
moet worden, moet worden aangepast aan de ontwikkelingen in de 
markt. 

Ter kennisgeving aangenomen. 
 

PAG Algemeen De richtlijn lijkt, als klant, de index-patiënt te zien. Echter de familieleden 
at risk zijn de belanghebbende partij van deze richtlijn. De inspanningen, in 
de richtlijn, moeten dus primair gericht zijn op het identificeren en 
informeren van deze familieleden at risk.  

Ter kennisgeving aangenomen. 

PAG Verplichting 
tot 
informeren 
over 
registratie 
krijgt te 
weinig 

De rol en betekenis van de privacywetgeving is onderbelicht. De 
genoemde afweging tussen het beroepsgeheim van de arts en het belang 
van de risicodragende verwant is minder belangrijk als je de 
privacywetgeving erbij betrekt. De arts moet volgens deze richtlijn 
persoonsidentificerende data in de stamboom opnemen, zodra duidelijk is 
dat die verwant risico loopt. Dat neemt de verplichting met zich mee om 
die verwant over opname in die stamboom te informeren (module 1). Dit 

Tekst in module 1 is aangepast en de 
afwegingen wanneer wel of niet het 
beroepsgeheim te schenden zijn toegelicht in 
box 1. Ons inziens gaat het nadrukkelijk over 
het feit dat we at-risk familieleden willen 
informeren, omdat we het belangrijk vinden 
dat zij deze informatie krijgen. Het belang van 
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gewicht is onderbelicht in de daarop volgende modules. De vraag of het medisch 
beroepsgeheim moet worden geschonden is hierbij dus niet aan de orde.  

de AVG prevaleert niet in dit opzicht. 
Toevalligerwijs komen zij samen. 

PAG Juridische 
status 
stamboom 

Is er een juridische basis om stambomen met elkaar te koppelen? Kunnen 
er dan regionale of landelijke stambomen worden gemaakt? Moet er 
aangestuurd worden op aanvullende wetgeving om ontwikkelingen 
mogelijk te maken?  

Valt buiten deze richtlijn. 

NIV algemeen De richtlijn is voor de klinisch genetici geschreven. In de praktijk wordt 
echter door allerlei artsen genetisch onderzoek ingesteld (Familiair 
hypercholesterolemie, protein C deficientie, trombopathie etc etc) waarbij 
er  bij wijze van spreken 'op een bierviltje' een stamboom wordt gemaakt. 
Het lijkt mij niet haalbaar om al die patiënten via de klinische genetica te 
laten onderzoeken. En ook niet wenselijk. 

Zie eerdere reactie over andere medisch 
specialisten. 

 


