Richtlijnen voor opsporing van erfelijke borst- en/of eierstokkanker
Vrouw met borstkanker + een of meer van de volgende :
• diagnose ≤ 35 jaar ,
• diagnose ≤ 50 jaar en een familielid met bilaterale borstkanker of eierstok-, of borst- < 50,
of mannelijke borstkanker
• bilaterale borstkanker en beide met diagnose < 50 jaar
• eierstokkanker , elke leeftijd
• triple negatieve borstkanker
• drie personen met borstkanker, een is een eerstegraads familielid van de andere twee en
één met diagnose < 50 jaar
• een patiënte van een bevolkingsgroep met een hogere frequentie van specifieke mutaties
(bijv. Ashkenazi Joden)
• andere gezinssituaties (bv. veelvoudige pancreaskanker) met a priori kans op mutatie > 10
% volgens BRCAPRO of Evans of Manchester score criteria
• test meer dan een verwante indien de criteria nog beantwoorden na uitsluiting van een
negatieve verwant.
Vrouw met epitheliale eierstokkanker
• diagnose < 70 jaar
Man met borstkanker
Individu met alvleesklierkanker op elke leeftijd met ≥ 2 eerste graad verwanten met
borstkanker waarbij een < 50 of bilateraal , of eierstokkanker , of 2 of meer pancreaskanker
op elke leeftijd
Familiegeschiedenis
• Een eerste graad onaangetast familielid van één van de bovenstaande kan onderzocht
worden doch dit is geval per geval te bekijken.
• Testen van onaangetaste familieleden moet alleen worden overwogen wanneer er geen
aangetast familielid beschikbaar is, en dan dient het onaangetast familielid met de grootste
kans op mutatie getest te worden.
• Familieleden van bewezen dragers van de mutatie.

Praktisch : raadpleging klinische genetica in het ZOL, campus St. Jan via dienst gynecologie verloskunde - fertiliteit.

De bovengenoemde richtlijnen zijn opgesteld door Karin Dahan en beoordeeld en
goedgekeurd door Y. Sznajer , K. Devriendt , V. Bours , M. Abramowicz , C. Verellen Dumoulin , K. Keymolen , E. De Baere , G. Mortier voor de Hoge Raad voor Antropogenetics
tijdens de vergadering van 03/29/13 .
http://jmg.bmj.com/content/42/7/e39.full
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