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Na	dit webinar	kunt u:

• Begrijpen waarom het	afnemen van	een
familieanamnese kan helpen om	de	
patiëntenzorg in	de	eerste lijn te verbeteren

• Het	proces begrijpen van	effectief afnemen
van	de	familieanamnese

• Invoelen waar de	familieanamnese voor
patiënten gevoelig ligt.	



Waarom een familieanamnese
afnemen in	de	eerste lijn?	



Redenen om	een familieanamnese af
te nemen

• Zo’n 5%	van	uw patiënten heeft of	heeft een
risico op	een aandoening met	een genetische
component

• Het	afnemen van	de	familieanamnese helpt te
verduidelijken of	uw patiënt risico loopt

• Identificatie van	patiënten met	verhoogd risico
maakt het	voor u	mogelijk ze te informeren over	
risico’s,	screening	en mogelijkheden voor beleid.	



Voorbeelden

• Een vrouw die	een broer heeft met	een
erfelijke aandoening is	8	weken zwanger....

• Het	cholesterol	van	een 36-jarige	gezonde
man	blijkt heel	hoog te zijn....	

• Een vrouw vertelt u	dat haar 26-jarige	zus
kortgeleden plotseling overleed....			



De	familieanamnese afnemen

Leg	eerst uit waarom het	nuttig is...



Begin	met	uw
patiënt en zijn of	
haar partner	en
kinderen...	



Vraag naar de	volledige naam en
geboortedatum,	waar mogelijk en

relevant
Tip:	Bedenk dat in	medische dossier	de	
officiële naam gebruikt wordt,	dus

vraag na of	een roepnaam inderdaad de	
officiële naam is



Het	afnemen van	de	
familieanamnese - begin



Schrijf van	een getrouwde vrouw de	
meisjesnaam en,	indien van	

toepassing,	de	achternaam van	de	
echtgenoot op

Dit kan belangrijk zijn om	haar aan
andere familieleden te linken



Vraag naar de	gezondheid van	elke
persoon,	en of	ze ernstige ziektes of	
gezondheidsproblemen hebben

gehad

Tip:	Gingen ze naar het	ziekenhuis of	
een medisch specialist?	



Noteer de	familieanamnese in	de	
woorden die	de	patiënt gebruikt.	

Concludeer niet zelf wat	de	diagnose	
was!!!



Voorbeeld:	hij had	‘een
hartaanval’	

Kan een myocard infarct	zijn,	of	
hartfalen,	of	plotse hartdood door	

een andere oorzaak....



Na	de	familie dichtbij (partner,	
kinderen,	broers,	zussen,	ouders)	
werk je	terug,	eerst aan een kant
van	de	familie en daarna de	andere

kant

Begin	bijvoorbeeld met	de	maternale
familie,	dan de	paternale kant



Naast duidelijke ongelukken,	die	
minder	belangrijk zijn te noteren,	

kunnen veel gezondheidsproblemen
mogelijk met	de	aandoening in	de	
familie samenhangen,	leg	ze dus

vast.
Bij een genetische aandoening kunnen door	

een mutatie in	hetzelfde gen	soms
symptomen in	organen of	systemen horen
die	op	het	eerste gezicht niets met	elkaar te

maken hebben.	



Voorbeelden

• Darmkanker en
endometrium	kanker
kunnen deel uitmaken
van	hetzelfde erfelijke
tumor syndroom
(Lynch)

• Problemen van	
hartkleppen en
dislocatie van	de	
ooglens kunnen
verschillende
symptomen van	Marfan
syndroom zijn



Doe	dit ook voor de	familie van	
de	partner,	indien relevant....



Hoe	ver terug?

Drie generaties is	meestal voldoende,	
dus zo	ver als de	grootouders van	uw

patiënt.



Vraag naar consanguiniteit.

Waarom?	– Leg	uit.
Hoe	kunt u	dit op	een passende manier
doen,	met	respect	voor gevoeligheden

rond dit onderwerp?



Ideeën

• Blijf bij de	feiten....

• Zou	u	familie kunnen zijn van	uw partner?	
(bloedverwant,	neef-nicht)

• Paren die	neef en nicht waren voordat ze een
echtpaar werden?		



Is	er nog	iets dat volgens u	van	
belang is?	



Wat	kan wijzen op	een genetisch
risico?

• Diagnose	op	jongere leeftijd dan gebruikelijk

• Meerdere familieleden (die	biologisch verwant
zijn)	met	hetzelfde soort aandoening

• Ongebruikelijke manier van	voorkomen van	de	
aandoening (bijvoorbeeld borstkanker bij een
man).



En nu?

Als u	vermoedt dat de	persoon risico
loopt,	vraag advies van	een klinisch
geneticus (medisch specialist),	email,	

bel	of	stuur een brief...



In	het	volgende webinar	bespreken
we	het	vastleggen van	de	

familieanamnese op	een standaard
manier,	zodat die	ook voor anderen

begrijpelijk is.		
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