
Indicaties voor verwijzing naar een klinisch geneticus indien één 
van de volgende situaties zich voordoet. 

Wat kan duiden op erfelijke aanleg voor 
borst- of eierstokkanker?

Borstkanker   
•  Man met borstkanker
•  Vrouw met borstkanker < 40 jaar
•  In beide borsten of meerdere tumoren in één borst            

waarbij de eerste tumor < 50 jaar is vastgesteld
•  Bij een vrouw < 60 jaar en triple negatieve tumor 
•  Bij een vrouw met borstkanker en een eerste- of tweedegraads 

familielid met eierstokkanker
•  Bij een vrouw < 50 jaar en prostaatkanker < 60 jaar in dezelfde familietak
•  Bij een vrouw < 50 jaar en één of meer eerstegraads familieleden 

met borstkanker < 50 jaar
•  Bij een vrouw en twee of meer eerste- of tweedegraads familie-leden 

met borstkanker, waarvan tenminste één tumor < 50 jaar is vastgesteld
•  Bij een eerstegraads mannelijk familielid met borstkanker  
•  Bij een eerstegraads familielid met borstkanker < 40 jaar
• Bij een eerstegraads familielid met borstkanker in beide borsten,   
   waarvan de eerste tumor < 50 jaar is vastgesteld
•  Bij een eerstegraads familielid met meerdere tumoren in één 

borst, waarvan de eerste tumor < 50 jaar is vastgesteld
•  Familieleden met borstkanker < 50 jaar en prostaatkanker < 60 

jaar in dezelfde tak van de familie
•  Bij twee of meer eerstegraads familieleden met borstkanker, 

waarvan tenminste één tumor < 50 jaar is vastgesteld
• Bij drie of meer eerste- en tweedegraads familieleden met    
   borstkanker, waarvan tenminste één tumor < 50 jaar is vastgesteld  

Let op personen in kleine families 

Eierstok- of eileiderkanker 
•  Alle patiënten met epitheliaal eierstok- of eileiderkanker*
•  Eerstegraads familielid met epitheliaal eierstok- of eileiderkanker*
* Ongeacht histologisch type, leeftijd van voorkomen en familieanamnese 

Wees alert op de combinatie borstkanker in de familie én Joodse 
voorouders. Ongeveer 1 op de 40 personen met Ashkenazi Joodse 
voorouders zijn drager van een BRCA1 of BRCA2 genmutatie.



Daarom doorvragen

+ Download handige tools

+ Blijf op de hoogte van de actuele verwijscriteria

+ Lees ervaringsverhalen

Deze verwijskaart is gebaseerd op de richtlijnen Erfelijk en familiair 
ovariumcarcinoom 2014, Erfelijke tumoren STOET 2010 en Mammacarcinoom 2012

www.
brca 
.nl


