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Richtlijn Informeren van familieleden bij erfelijke aandoeningen: laatste aanpassingen 
 

De VSOP is actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van de richtlijn Informeren van familieleden bij 

erfelijke aandoeningen door middel van deelname aan de richtlijnwerkgroep en het opzetten van een 

patiëntenadviesgroep (PAG).  

De richtlijn is nu voor autorisatie voorgelegd aan de betrokken wetenschappelijke verenigingen en de VSOP.  

 

Het VSOP-bestuur staat positief t.o.v. deze definitieve versie van de richtlijn aangezien hiermee het proces van 

informatievoorziening aan at-risk familieleden geoptimaliseerd wordt door de introductie van een (uniforme) 

werkwijze die beoogt alle ‘at-risk’ familieleden tijdig te informeren.  

U wordt verzocht de richtlijn niet te verspreiden totdat deze door alle betrokken partijen is geautoriseerd. 

 

Uitkomsten/aanpassingen n.a.v. VSKG vergadering 

In de commentaarronde was het commentaar van de klinische genetische centra (KGC) op de conceptrichtlijn 

zodanig dat bepaalde aanbevelingen moeten worden aangepast om voldoende draagvlak te creëren.  

De aangepaste richtlijn is binnen de VSKG (afdelingshoofdenoverleg KGC’s) besproken en vervolgens in alle 

KGC’s en in de PAG. 

 Registratie van gegevens van familieleden in de stamboom: de richtlijntekst werd te strikt geïnterpreteerd 
en is nu aangepast. De strekking is als volgt: men dient zich ervan bewust te zijn dat er zo min mogelijk 
herleidbare gegevens in de stamboom moeten worden opgenomen, maar de gegevens die noodzakelijk 
zijn om een goed antwoord te kunnen geven op de vraag van de adviesvrager mogen worden geregistreerd 
(zonder dat het hierbij noodzakelijk is de familieleden hierover te informeren). 

 Verplichting at-risk familieleden te informeren: het conflict van plichten waarin je als arts terecht kan 
komen indien de indexpatiënt niet wil dat at-risk familieleden geïnformeerd worden, is nadrukkelijker 
beschreven evenals de primaire behandelrelatie met de indexpatiënt. Daarmee heeft die behandelrelatie 
prioriteit boven de “morele plicht” at-risk familieleden te informeren en is er dus ruimte om te besluiten 
at-risk familieleden niet te informeren.  

 Tweede te versturen brief aan de at-risk familieleden vanuit de KGC’s: Het aangepaste voorstel is dat na de 
tijd die de indexpatiënt nodig heeft om de at-risk familieleden te informeren, wordt nagegaan of dit is 
gelukt. Indien gelukt volgt er geen nadere actie vanuit de KGC’s. Indien niet gelukt dan worden de nog niet 
geïnformeerde at-risk familieleden actief vanuit de KGC’s geïnformeerd. Het at-risk familielid ontvangt dus 
slechts één informatiebrief, hetzij via de indexpatiënt, hetzij rechtstreeks vanuit het KGC. 

 

Uitkomsten/aanpassen n.a.v. bijeenkomst PAG 

Veel commentaar van de VSOP en de PAG is overgenomen. Hieronder de vier punten die niet (geheel) zijn 

overgenomen maar vanuit patiëntenperspectief wel van belang kunnen zijn. 

 

1. Recht op (niet) weten 

Bij iedere module staat in de inleiding dat bij het informeren van familieleden rekening gehouden dient te 

worden gehouden met de belasting van het ontvangen van dergelijke, doorgaans verontrustende informatie en 

het ‘recht op niet weten’. Het volgende commentaar van de PAG is niet overgenomen: 

 Commentaar PAG: 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.  
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2. Situatie dat indexpatiënt zijn familie niet wil informeren en ook niet wil dat de klinisch geneticus dat 

doet.  

 Aanbeveling: Overweeg om, wanneer de indexpatiënt zijn/haar at-risk familieleden niet wil informeren, en 

ook niet wil meewerken aan 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, zie module 1). 

 Commentaar PAG: Bij deze aanbeveling lijkt er nu veel ruimte voor eigen interpretatie (ethische 

opvattingen) van de individuele klinisch geneticus. Familieleden zijn dan afhankelijk van de betrokken 

geneticus. Daarnaast staat nergens beschreven de achtergrond wanneer je als geneticus het beroeps-

geheim niet doorbreekt. Tot slot is deze situatie een uitzondering. Door deze niet alleen bij bijzondere 

situaties maar ook als aanbeveling te noteren krijgt het teveel gewicht.  

 De aanbeveling wordt niet aangepast. Wel wordt nu beschreven wanneer de klinisch geneticus kan 

besluiten zijn beroepsgeheim niet te doorbreken. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat de adviesvrager geen 

DNA-onderzoek laat inzetten omdat deze de familie niet wenst te informeren na het eventueel vaststellen 

van een erfelijke aanleg. De criteria die de klinisch geneticus bij zijn afweging voor het doorbreken van het 

beroepsgeheim kan hanteren zijn toegevoegd: 

Box 1. Criteria ter afweging doorbreken beroepsgeheim bij conflict van plichten  

- Alles is in het werk gesteld om toestemming van de betrokkene voor doorbreking van het geheim te 

verkrijgen; 

- Het niet doorbreken van het geheim levert voor een ander ernstige schade op;  

- De zwijgplichtige verkeert in gewetensnood door handhaving van de zwijgplicht; 

- Er is geen andere weg dan doorbreking van het geheim om het probleem op te lossen; 

- Het moet vrijwel zeker zijn dat door de geheimdoorbreking, de schade aan de ander kan worden 

voorkomen of beperkt;  

- Het geheim wordt zo min mogelijk geschonden.  

 
3. Verplichting informeren familieleden over opname in stamboom 

 Commentaar PAG: 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 persoon-identificerende data in de 

stamboom opnemen, zodra duidelijk is dat die verwante risico loopt. Dat neemt de verplichting met zich 

mee om die verwante over opname in die stamboom te informeren (module 1). Dit is onderbelicht in de 

daarop volgende modules. De vraag of het medisch beroepsgeheim moet worden geschonden is hierbij dus 

niet aan de orde. 

 Reactie Werkgroep: De tekst in module 1 is aangepast en de afwegingen wanneer wel of niet het 

beroepsgeheim te schenden zijn toegelicht. Volgens de richtlijnwerkgroep gaat het nadrukkelijk over het 

feit dat genetici at-risk familieleden willen informeren, omdat het belangrijk is dat zij deze informatie 

krijgen. Het belang van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) prevaleert hier niet. 

 

4. Informeren van minderjarige kinderen van een indexpatiënt 

 Commentaar PAG: Het kind dient beschouwd te worden als een ‘geïdentificeerde risicodragende verwant’ 
en staat in de stamboom opgenomen als familielid-at-risk met persoon-identificerende gegevens.  
Op 18-jarige leeftijd heeft diegene ook het recht hierover geïnformeerd worden d.m.v. een familiebrief 
vanuit het KGC. 

 De werkgroep is van mening dat dit doel kan worden bereikt door ouders van minderjarige kinderen te 
begeleiden bij het maken van een plan van aanpak om hun kinderen te informeren. Dit plan dient in de 
eindbrief aan de indexpatiënt opgenomen te worden. De werkgroep is van mening dat het alternatief - 
indexpatiënten opnieuw oproepen wanneer hun minderjarige kinderen volwassen zijn geworden – nu niet 
haalbaar is. Wel is aan het implementatieplan toegevoegd dit in de toekomst te onderzoeken.  


