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Ik ben drager 

van een erfelijke 

mutatie, wat nu ? 

Wat betekent een 

kiembaan mutatie 

voor mijn ziekte ? 

Hoe wordt een 

BRCA mutatie 

opgespoord ? 

Kan het erfelijk 

zijn ? 



Kan het 

erfelijk zijn ? 



x 

Kan het erfelijk zijn ?  



Genetische schade is een kenmerk van kanker  



é maar daarom  nog niet  erfelijk  



Risicofactoren ovariumcarcinoma  

Å Verhogen risico  

ïVroege menarche, late menopauze 

ïNullipariteit 

ïToename leeftijd 

ïErfelijk syndroom (10% genmutatie) 

 

Å Verlagen risico  

ïOrale anticonceptie 

ïzwangerschappen 

ïSterilisatie 

ïAdnex extirpatie (incl tuba) 

 

 



Normal  

 cell  

Benign 

cancer cell  

Primary tumor  

Metastasis  

mutation 

mutation 

mutation 

Genetische schade in de kanker cel 



Kiembaan mutatie  Somatische mutatie  

ÅAanwezig in alle cellen 

ÅErfelijk 

ÅVeroorzaakt erfelijke 

syndromen 

ÅEnkel aanwezig in de 

tumor 

ÅNiet erfelijk - 

sporadisch 

ÅLater ontstaan tumor 

OUDER 





Kiembaanmutaties ovariumcarcinoma  

 

ÅBRCA 1     3% 

ÅBRCA2    6% 

ÅLynch syndroom:    1% 

ÅSporadisch:    90% 

 

 

ÅBRCA1 gen (chromosoom 17) 

ÅBRCA2 gen (chromosoom 13) 
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Somatische  mutaties  



Hoe wordt een BRCA 

mutatie opgespoord?  



Wanneer nakijken op erfelijkheid ?  

ÅAlle nieuwe patiënten met  

ïEpitheliaal ovariucarcinoma 

ïTubacarcinoma 

ïPrimair peritoneaal carcinoma 

 

ÅBorderline ovariumtumoren niet !  

ÅVroeger < 50 jaar  



OPA traject  

 

1) Is er een reden voor verwijzing naar een klinisch 

geneticus? (voor gevolgen familie) 

 

2) Is dit ovariumcarcinoom gevoelig voor PARP remmers?   

(voor therapiekeuze) 

 

 







Wat betekent de 

ontdekking van een 

kiembaan  mutatie 

voor mijn ziekte?  



BRCA : verhoogde platinum  sensitiviteit  



Ledermann et al., Lancet Oncology 2014 

Olaparib  as a maintenance therapy for platinum -

sensitive relapsed HGSOC  
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