Het doel van Finding Them All is het
opsporen van alle patiënten met
erfelijke darmkanker. Meer informatie:

www.erfelijkekanker.nl

Checklist Finding Them All

Erfelijke darmkanker
S.v.p. invullen voor elke nieuwe patiënt met
darmkanker jonger dan 70 jaar.
Vul in of kruis aan:

PATIËNTENSTICKER

Geslacht:

Naam:

Geboortedatum:

Straat:

Telefoon:

Postcode:

Verz. nr.:

Plaats:

BSN:

Naam arts:

vrouw

man

Ingevuld formulier verzenden naar (s.v.p. ook als u niet verwijst):
Radboudumc
Klinische Genetica, huispost 836
Tel: 024 – 361 39 46
Secretariaat Familiaire Tumoren
Fax: 024 – 366 87 74
Postbus 9101
erfelijkheid@radboudumc.nl
6500 HB NIJMEGEN
www.erfelijkekanker.nl

Afdeling:
Ziekenhuis:
Datum:
Stap 1 – Leeftijd diagnose

 ga naar Verwijzing

Onder de 40 jaar

Darmkanker < 70 jaar

Diagnoseleeftijd darmkanker:

Van 40 tot 70 jaar
 ga naar stap 2
Stap 2 – Immunohistochemisch onderzoek (IHC) of microsatelliet instabiliteit (MSI)
Normale kernkleuring óf geen MSI aangetoond geen reden voor verwijzing*
Darmkanker 40 – 70 jaar
Uitslag IHC of MSI (zie PA-verslag):
Afwezige kernkleuring MSH2 en/of MSH6
 ga naar Verwijzing
óf MSI aangetoond
Afwezige kernkleuring MLH1 en/of PMS2, en daarnaast:
Wel MLH1-hypermethylering

 geen reden voor verwijzing*

Geen MLH1-hypermethylering

 ga naar Verwijzing

IHC óf MSI niet verricht

 ga naar stap 3**

* tenzij bijvoorbeeld > 10 adenomen onder de 60 jaar of > 20 adenomen onder de 70 jaar
of zeer belaste familieanamnese (zie www.erfelijkekanker.nl)
** verwijs indien patiënt tussen 40-50 jaar

Stap 3 – Familieanamnese

Geen reden voor verwijzing

Darmkanker 50 – 70 jaar en IHC of MSI niet verricht

Is op basis van familieanamnese en/of op basis
van polyposis verwijzing naar een klinisch
geneticus geïndiceerd en waarmee is dit
bepaald?

Verwijzing geïndiceerd, bepaald met:
Zakkaartje***

 ga naar Verwijzing

Verwijstest (online of app)***

 ga naar Verwijzing

Anders

 ga naar Verwijzing

*** zie www.erfelijkekanker.nl

Verwijzing Klinische Genetica

Opmerkingen / Reden verwijzing

Zie ingevulde stap 1 of 2
Meer dan 10 adenomen onder de 60 jaar

Reden:

Meer dan 20 adenomen onder de 70 jaar
Anders (geef reden in het vak hiernaast)

Spoedtraject (binnen 5 werkdagen) mogelijk, mits directe consequenties
voor de operatie. Telefonisch overleg met een klinisch geneticus is
noodzakelijk (tel. 024-3613946).

Handtekening
verwijzer:
Dit ondertekende formulier is tevens verwijsbrief

Formulier afdrukken
versie 1

