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Pathogene mutatie in één van de geteste genen 

Interpretatie: 

*Pathogene mutatie in het BRCA1-gen. 

Bij patiënte werd een erfelijke aanleg voor borst- en eierstokkanker aangetoond. Soms wordt om 

deze reden het type chemotherapie aangepast. Bij eenzijdige borstkanker kan (indien van 

toepassing) in plaats van een borstbesparende ingreep worden overwogen preventief de gehele 

borst te verwijderen. Ook kan de optie worden geboden van het operatief verwijderen van beide 

borsten; voor oudere patiënten geeft deze ingreep echter geen overlevingswinst. Na het afronden 

van de oncologische behandeling en controles komt patiënte tot en met de leeftijd van 75 jaar in 

aanmerking voor extra borstcontroles. Tevens komt patiënte in aanmerking voor het preventief 

verwijderen van de eierstokken en eileiders vanaf de leeftijd van 35 jaar. U wordt geadviseerd 

patiënte te verwijzen naar de klinisch geneticus voor het verder bespreken van de consequenties van 

deze uitslag voor haarzelf en haar familieleden. De klinisch geneticus zal zorg dragen voor verwijzing 

van patiënte naar de gynaecoloog. 

*Pathogene mutatie in het BRCA2-gen. 

Bij patiënte werd een erfelijke aanleg voor borst- en eierstokkanker aangetoond. Soms wordt om 

deze reden het type chemotherapie aangepast. Bij eenzijdige borstkanker kan (indien van 

toepassing) in plaats van een borstbesparende ingreep worden overwogen preventief de gehele 

borst te verwijderen. Ook kan de optie worden geboden van het operatief verwijderen van beide 

borsten; zeker voor oudere patiënten geeft deze ingreep echter geen overlevingswinst. Tevens komt 

patiënte in aanmerking voor het preventief verwijderen van de eierstokken en eileiders vanaf de 

leeftijd van 40 jaar. U wordt geadviseerd patiënte te verwijzen naar de klinisch geneticus voor het 

verder bespreken van de consequenties van deze uitslag voor haarzelf en haar familieleden. De 

klinisch geneticus zal zorg dragen voor verwijzing van patiënte naar de gynaecoloog. 

*Pathogene mutatie in het PALB2-gen 

Bij patiënte werd een erfelijke aanleg voor borstkanker aangetoond. Op basis van deze uitslag komt 

patiënte volgens de richtlijn niet in aanmerking voor het preventief  verwijderen van de gezonde 

borst, maar komt zij (na de geplande operatie en het afronden van de oncologische controles) wel in 

aanmerking voor extra controles van het overgebleven borstweefsel tot en met de leeftijd van 75 

jaar. Er is geen duidelijk verhoogd risico op eierstokkanker voor een vrouw met een mutatie in het 

PALB2-gen. U wordt geadviseerd patiënte te verwijzen naar de klinisch geneticus voor het verder 

bespreken van de consequenties van deze uitslag voor haarzelf en haar familieleden. 

*c.1100delC mutatie in het CHEK2-gen (heterozygoot) 

Bij patiënte werd een erfelijke risicofactor voor borstkanker aangetoond.  Op basis van deze uitslag 

komt patiënte volgens de richtlijn niet in aanmerking voor het preventief  verwijderen van de 

gezonde borst, maar komt zij (na de geplande operatie en het afronden van de oncologische 

controles) wel in aanmerking voor extra controles van het overgebleven borstweefsel. Er is geen 
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duidelijk verhoogd risico op eierstokkanker voor een vrouw met deze mutatie in het CHEK2-gen. U 

wordt geadviseerd patiënte te verwijzen naar de klinisch geneticus voor het verder bespreken van de 

consequenties van deze uitslag voor haarzelf en haar familieleden. 

*c.1100delC mutatie in het CHEK2-gen (homozygoot) 

Bij patiënte werd een erfelijke aanleg voor borstkanker aangetoond. Zij heeft tweemaal de erfelijke 

CHEK2-risicofactor voor borstkanker. Bij eenzijdige borstkanker kan (indien van toepassing) in plaats 

van een borstbesparende ingreep worden overwogen preventief de gehele borst te verwijderen. Ook 

kan de optie worden geboden van het operatief verwijderen van beide borsten. Er is geen duidelijk 

verhoogd risico op eierstokkanker voor een vrouw met deze mutatie in het CHEK2-gen. U wordt 

geadviseerd patiënte te verwijzen naar de klinisch geneticus voor het verder bespreken van de 

consequenties van deze uitslag voor haarzelf en haar familieleden. 

 

 

 

 


