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Welke gevolgen zijn er voor familieleden? 



Meestal geen erfelijke aanleg
Als prostaatkanker voorkomt binnen 1 familie is dat meestal toevallig
Bij 5-10% van de mannen met prostaatkanker speelt een erfelijke aanleg een 
rol bij het ontstaan. 
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Wanneer erfelijkheidsonderzoek bij prostaatkanker?

• Bij een hoge gleasonscore (≥ 7) en familielid met 
borstkanker, eierstokkanker, alvleesklierkanker

• Naar aanleiding van de uitslag van een tumorDNA-test 
ten behoeve van gerichte therapiekeuze
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Een afwijkende uitslag van tumorDNA-test

Een mutatie (fout) kan alleen in de tumor voorkomen maar 
kan ook in aanleg aanwezig zijn  

In multidisciplinair overleg: naast de 
behandelmogelijkheden ook advies 
voor erfelijkheidsonderzoek 



Verwijzing naar klinisch genetische poli 

Anamnese, familieanamnese, informatie over 
medische en maatschappelijke gevolgen (ook voor familieleden), 
besluit over DNA-onderzoek



Mogelijke uitslagen na DNA-onderzoek in bloed

• Een erfelijke aanleg gevonden, bijvoorbeeld een BRCA-mutatie
Familieonderzoek is mogelijk

• Geen erfelijke aanleg gevonden, geen controleadviezen familieleden

• Geen erfelijke aanleg gevonden, wel reden voor controleadviezen 
familieleden



Een erfelijke BRCA-aanleg vastgesteld
Risico’s bij mannelijke BRCA-mutatiedragers

• Risico op borstkanker verhoogd tot ~7% (BRCA2)

• Risico op prostaatkanker verhoogd tot ~25% (BRCA2)

PSA-controle advies bij mannelijke BRCA2-mutatiedragers



Een erfelijke BRCA-mutatie vastgesteld 
Risico’s bij vrouwelijke BRCA-mutatiedragers

• Sterk verhoogd risico op borstkanker

Borstcontroles vanaf 25 jaar
Eventuele preventieve operatie

• Sterk verhoogd risico op eierstokkanker: 

Preventieve operatie vanaf 35- of 40-jarige leeftijd



Een andere erfelijke aanleg
Andere borstkanker genen (PALB2, ATM, CHEK2)
Risico op borstkanker verhoogd
Borstcontroles vanaf 30, 35 of 40 jaar

Erfelijke aanleg voor darm- en baarmoederkanker ( het Lynch syndroom)
Risico op darm- en baarmoederkanker verhoogd

Darmcontroles vanaf 25 jaar

Gynaecologische controles vanaf 40 jaar



Een erfelijke aanleg (een BRCA2-mutatie) en familieonderzoek
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PSA controle bij eerste graads verwanten van personen met prostaatkanker
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Geen erfelijke aanleg maar wel prostaatkanker in de familie



Prostaatkanker en erfelijkheid
Welke gevolgen zijn er voor familieleden?

Het vaststellen van een erfelijke aanleg maakt familieonderzoek mogelijk
Van belang voor betere controles of preventie van kanker bij familieleden

Geen DNA-onderzoek mogelijk naar aanleg met alleen verhoogd risico op 
prostaatkanker. Soms aanleg in borstkankergen of darmkankergen waarbij ook 
het risico op prostaatkanker verhoogd is.

Informatie is te vinden op www.radboudumc.nl zoekterm erfelijke kanker 
en op www.erfelijkheid.nl



Vragen?


