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FAMILIALE ANAMNESE

Verwijs vrouwen zonder persoonlijke voorgeschiedenis van borstkanker NIET door voor  
verdere genetische testen als de familiale anamnese slechts één eerstegraads- of één  
tweedegraadsverwante heeft aangetoond met een gediagnosticeerde borstkanker op een 
leeftijd van 40 jaar of ouder.

Verwijs vrouwen door naar een genetisch centrum, indien er minstens één eerste- of  
tweedegraadsverwante is met borstkanker en één van de volgende voorwaarden is vervuld: 

• bilaterale borstkanker bij een eerste- of tweedegraadsverwante,

• borstkanker bij een mannelijke eerste- of tweedegraadsverwant,

• ovariumkanker bij een eerste- of tweedegraadsverwante,

• Joodse achtergrond (Ashkenazi),

• sarcoma bij een familielid jonger dan 45 jaar,

• glioma of bijnierschorscarcinoma bij kinderen,

• gecompliceerde patronen van multipele carcinomen op jonge leeftijd,

• geschiedenis van borstkanker langs vaderskant (twee of meer verwanten langs vaderskant).

Verwijs vrouwen zonder persoonlijke voorgeschiedenis van borstkanker voor verdere opvol-
ging die beantwoorden aan de volgende criteria: 

• één eerstegraads vrouwelijk familielid met gediagnosticeerde borstkanker op een leeftijd 
jonger dan 40 jaar;

• één eerstegraads mannelijk familielid met gediagnosticeerde borstkanker op elke leeftijd;

• één eerstegraads vrouwelijk familielid met bilaterale borstkanker waarbij de eerste tumor 
gediagnosticeerd werd op een leeftijd jonger dan 50 jaar;

• twee eerstegraadsverwanten of één eerstegraads- en één tweedegraadsverwante gediagnos-
ticeerd met borstkanker op elke leeftijd;

• één eerste- of tweedegraadsverwante met borstkanker op elke leeftijd en één eerste- of 
tweedegraadsverwante met ovariumkanker op elke leeftijd en minstens één van de verwan-
ten is een eerstegraadsverwante;

• drie eerste- of tweedegraadsverwanten met gediagnosticeerde borstkanker op elke leeftijd.

De eerste graad omvat moeder, vader, broer, zus, zoon en dochter.

De tweede graad bestaat uit grootvaders, grootmoeders, kleinkinderen, ooms, tantes, nich-
ten, neven, halfbroers en halfzussen.

Andere familieleden zoals overgrootouders, achterkleinkinderen, achterneven en nichten, 
grootooms en tantes behoren tot de derde graad en zijn niet relevant voor dergelijke familiale 
anamnese.


