
“ Nooit eerder vroeg 
iemand goed door.  
Niemand!” 
Nora (31)

“Toch twijfelde mijn klinisch 
geneticus. Ze vond dat er 
onvoldoende rode vlaggen 
waren. Want, zo zei ze: er 
komt geen eierstokkanker 
in de familie voor, geen 
dubbelzijdige 
borstkanker 
en geen 
mannelijke 
borstkanker.” 
Ook na overleg 
met haar 
collega’s komt 
ze tot de conclusie dat er 
onvoldoende aanleiding is 
om Nora te testen. Twee 
maanden gaan er voorbij. 
Dan bekijkt een collega-
geneticus Nora’s dossier 
en komt na het lezen tot 
een andere afweging. Ze 

besluit dat ze haar bloed 
wél wil onderzoeken. Nora 
wordt getest en zeven 
zenuwslopende weken gaan 
voorbij. “Toen ik te horen 
kreeg dat ik BRCA1 had, 

voelde ik alleen 
maar opluchting. 
Mijn man zei: 
hoe kun je zo 
rustig blijven? 
Maar sinds ik 
het weet, is de 
tijdbom voor 

mijn gevoel gaan tikken. 
Tachtig procent kans op 
borstkanker klinkt voor mij als 
‘zeker weten’. Het is wachten 
op welke foto het raak is. 
De artsen adviseren mij om 
een tijdje onder controle 
te blijven, maar ik heb mijn 

“Het is een 
tikkende tijd-

bom. Welke foto 
is het raak?” 

keuze al gemaakt. Dubbele 
mastectomie. Ik heb mijn 
moeder veel te jong verloren 
aan borstkanker. Ik heb het 
proces gezien en dat wil ik 
niet voor mijn dochter” Door 
het adequaat doorvragen van 
haar huisarts en de collega-
geneticus in het ziekenhuis 
weet Nora nu waar ze aan 
toe is. “Natuurlijk sta ik voor 
een hoop moeilijke keuzes, 
maar ik ben zo dankbaar 
dat ik die kan maken. 
Mijn huisarts kende mijn 
voorgeschiedenis niet en 
vroeg goed door naar mijn 
familie. Toen hij hoorde dat 
mijn moeder negenendertig 
was toen zij borstkanker 
kreeg, was dat voor hem 
genoeg reden om mij door te 

verwijzen. Ook toen ik hem 
vertelde dat mijn tante hier 
al negatief op getest was. Hij 
zei: dat betekent nog niet 
dat je moeder geen drager 
was van de genmutatie. 
Nooit eerder heeft iemand 
goed doorgevraagd en deze 
link gelegd. Niemand! Toen 
ik hem bedankte voor zijn 
doortastendheid zei hij: 
dat is mijn werk. 
Ja, maar het is mijn leven.” 

Kort na dit interview werd bij 

Nora borstkanker geconstateerd. 

Ze is behandeld en het gaat 

goed met haar. 
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Erfelijke aanleg 
voor kanker: zit
het in de familie?  

Een moeder met borstkanker, opa met longkanker, oma 
met darmkanker, tante met borstkanker en oom met 
darmkanker. Natuurlijk maakte Nora zich zorgen. Maar 
erfelijke aanleg voor borstkanker? Dat was uitgesloten, 
dacht Nora. Haar tante was immers negatief getest. Als haar 
oom darmkanker krijgt, gaat Nora toch naar haar huisarts. 
Die verwijst haar door naar de klinisch geneticus. Diagnose? 
Nora is drager van een mutatie in het BRCA1-gen. 

“Ik weet nu een halfjaar dat 
ik een erfelijke aanleg voor 
kanker heb. Toen ik het 
beslissende telefoontje kreeg, 
was de opluchting groot. Ik 
dacht: nu ligt de keuze bij 
mij. Ik kan er iets aan doen.” 
Het proces voorafgaand aan 
de uitslag was echter niet 
gemakkelijk. Na adequaat 
doorvragen van haar huisarts 
wordt Nora doorverwezen 

naar een klinisch geneticus 
in het ziekenhuis. Nora’s 
moeder kreeg voor haar 
veertigste borstkanker.  
Dit is voldoende reden  
om iemand door te sturen.  
“Met mijn stamboom onder 
mijn arm ben ik erheen 
gegaan. Ik had alle zieken  
in mijn familie opgeschreven 
en dat waren er toch wel 
behoorlijk wat.”            Z.O.Z.>                   

“Mijn klinisch geneticus twijfelde: 
ze zag onvoldoende rode vlaggen”

Nora (31)

Nora heeft de aanleg voor borstkanker van 
haar moeder geërfd. De kans dat ook Nora’s 

dochtertje drager is van de genmutatie is 
vijftig procent. 

Met deze  
doorverwijskaart  
heeft u altijd de 
richtlijncriteria  
paraat.

Bewaar  mij!


