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Achtergrond 

Ondanks de vele voordelen, kan genetische screening van invloed zijn op het psychologisch 

functioneren van de patiënt. Verschillende factoren kunnen meespelen, waaronder het kunnen 

omgaan met onzekerheden, sociale steun en de persoonlijkheid van de patiënt. Tot op heden is er 

echter weinig bekend over de impact van genetische screening op patiënten die een verhoogd 

risico lopen op een erfelijke hartaandoening, en hoe deze groep zich aanpast aan het 

screeningsproces. 

 

Doel van het onderzoek 

Het onderzoek heeft een viertal doelstellingen:  

1. Bepalen wat de impact van het testresultaat is op patiëntgerapporteerde uitkomsten, 

waaronder tevredenheid met de gezondheid, angst en depressie  

2. Onderzoeken of het type behandeling van patiënten met een positief testresultaat invloed heeft 

op patiëntgerapporteerde uitkomsten 

3. Onderzoeken van het verloop van het aanpassingsproces van de patiënten, vanaf het moment 

van verwijzing naar genetische screening tot vijf jaar later 

4. Bepalen of de zorgconsumptie  beïnvloed wordt door verschillende factoren 

 

Inclusie 

Patiënten en hun familieleden (allen 18 jaar of ouder), die worden verwezen voor genetische 

screening via de polikliniek Cardiologie, zullen worden benaderd om deel te nemen aan het 

onderzoek. Het gaat zowel om indexpatiënten als familieleden die nog niet genetisch gescreend 

zijn. De patiënten krijgen op 8 momenten een vragenboekje thuisgestuurd, zie onderstaand figuur. 

Beoogde inclusieperiode: 2 jaar 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

FOLLOW-UP in maanden 

Eerste bezoek aan de cardioloog 

– inclusie patiënt & evt. familie –  

  T0  T1      T2          T3                            T4                  T5                        T6                  T7

   

0   2        6        12                        24                            36                     48                  60

   

Einde onderzoek 
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Logistiek 

Specialist/genetisch consulent Madelein Hoogwegt (Erasmus MC/Tilburg University) 

- Kort onderzoek toelichten - Patiënten bellen definitieve participatie/informed consent 

- Benaderde patiënten doorgeven aan Madelein 

Hoogwegt 

- Toesturen vragenboekjes follow-up 

- Patiënteninformatie + vragenboekje baseline 

meegeven 

- Bijhouden klinische data 

 

 

Contactgegevens 

Drs. Madelein Hoogwegt (Erasmus MC/Tilburg University); m.t.hoogwegt@uvt.nl; 06-44199855 
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