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Onderwijs over genetica en genomics 

voor eerstelijns zorgverleners     Van zorgverleners in de eerste lijn wordt in toenemende mate verwacht dat zij in de dagelijkse praktijk genetische zorg verlenen. Dit vereist een goede voorberei-ding, vaardigheden en kennis die hen in staat stelt patiënten te helpen die vragen om informatie en advies op dit terrein. Er zijn aanwijzingen dat de specialistenop-leidingen en de hogere beroepsopleidingen in de gezondheidszorg (verloskunde-opleiding) en de sociale geneeskunde nog niet in staat zijn om aan deze wensen te voldoen. Verbeteringen in het geneticaonderwijs voor beroepen in de eerstelijns-gezondheidszorg zijn dan ook wenselijk, teneinde te kunnen garanderen dat zorg-verleners op de hoogte zijn en blijven van de snelle ontwikkelingen op het gebied van de genetica.   Het eerste deel van dit proefschrift is gericht op het vinden van aanknopings-punten van effectief geneticaonderwijs. Hiertoe is onderzoek gedaan naar de on-derwijsbehoeften van eerstelijnszorgverleners en is een prioritering opgesteld voor het verder ontwikkelen van geneticaonderwijs.  Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van een focusgroeponderzoek over de rol van genetica in de eerste lijn (huisartsgeneeskunde en verloskundigenzorg) en de be-staande behoefte aan onderwijs op dit gebied. In totaal namen 44 deelnemers deel aan drie typen focusgroepen: twee monodisciplinaire groepen bestaande uit res-pectievelijk huisartsen en verloskundigen en een multidisciplinaire groep be-staande uit eerstelijnsopleiders, klinisch genetici en patiëntvertegenwoordigers. Uit de resultaten kwamen de volgende behoeften als thema’s naar voren: (1) meer basiskennis genetica, (2) vaardigheden in het afnemen van een familieanamnese, (3) aandacht voor ethische dilemma’s en psychosociale aspecten op het gebied van de genetica, en (4) inzicht in de organisatie en de rol van klinisch genetische dien-sten. De deelnemers waren van mening dat genetica ongelukkigerwijs een onnodig beperkte rol heeft in de eerstelijnsgezondheidszorg, hetgeen samenhangt met de 
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ontoereikende kennis en vaardigheden van zorgverleners. Hoewel alle deelnemers aan de focusgroepen het belang van geneticaonderwijs onderschreven, leken de huisartsen zich sterker bewust te zijn van de urgentie van onderwijs dan de ver-loskundigen. De huisartsen legden ook meer nadruk op de ervaren kennistekorten. De onderzoeksresultaten gaven aan dat zorgverleners in de eerste lijn in Neder-land behoefte hebben aan en openstaan voor meer geneticaonderwijs, bijvoor-beeld in de specialisten- en masteropleidingen.  Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten van een Delphi-onderzoek met als doel con-sensus te bereiken over de prioritering van onderwerpen voor geneticaonderwijs voor huisartsen. Onderwerpen die voorgesteld werden als mogelijke leerdoelen werden geformuleerd volgens de kerncompetenties van het medisch onderwijs. Het onderzoek bestond uit drie rondes waaraan een heterogeen panel van des-kundigen (n=18) deelnam, bestaande uit zes praktiserende huisartsen met onder-zoekservaring, vijf huisartsenopleiders, vier klinisch genetici en drie vertegen-woordigers van patiëntenorganisaties. Het panel beoordeelde de genetica onder-wijsbehoeften van huisartsen met betrekking tot kennis, vaardigheden en attitu-des en stelde een top tien van onderwerpen samen. Alle panelleden namen deel aan alle rondes. De Kendall coëfficiënt van concordantie werd berekend om mate van overeenstemming over de top tien te bepalen (P<0.001). “Het herkennen van signalen die mogelijk wijzen op een erfelijke component van ziekte” stond op nummer 1 en werd gevolgd door “het evalueren van verwijsindicaties naar een klinisch genetisch centrum” en “kennis van de mogelijkheden en beperkingen van genetische testen”. Geconcludeerd werd dat de onderwijsprioriteiten die uit dit onderzoek naar voren kwamen als richtlijn konden dienen voor het ontwikkelen van geneticaonderwijs gericht op verbetering van het functioneren van de huisarts in de dagelijkse praktijk.  De resultaten van hoofdstuk 2 en 3 vormden de basis voor het ontwikkelen van nascholingsmodules over genetica voor huisartsen en leverden informatie op voor te ontwikkelen onderwijscasuïstiek. [Verder onderzoek betreffende prioriteiten voor geneticaonderwijs is nodig voor het ontwikkelen van onderwijs voor de masteropleidingen voor verloskundigen.]  Het tweede deel van dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling en evaluatie van drie onderwijsmodules: 1) een online nascholingsmodule (hoofdstuk 4), 2) een “live” nascholing (hoofdstuk 5), en 3) een website over genetica voor huisart-sen (www.huisartsengenetica.nl). Voor beide nascholingsmodules diende de onco-genetica als voorbeeld. In de huisartspraktijk is het opsporen van patiënten met een erfelijke aanleg voor kanker van het grootste belang voor het voorkomen van ziekte en sterfte (bijvoorbeeld beslissingen over vroege screening, genetische tes-ten en risicobeperkende pre-symptomatische maatregelen). In een geran-
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domiseerd gecontroleerd onderzoek (RCT) zijn beide nascholingen geëvalueerd op effectiviteit in het verbeteren van de oncogenetische kennis en professioneel ge-drag van huisartsen. Deze onderzoeken zijn voor zover wij weten de eerste geran-domiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCT’s) naar verbetering van de oncoge-netische kennis en het professioneel gedrag van huisartsen na deelname aan on-derwijsmodules.  In hoofdstuk 4 wordt een RCT beschreven betreffende de onderwijskundige uit-komsten van een online nascholingsmodule voor huisartsen. De uitkomsten zijn onderzocht op de eerste twee niveaus van het onderwijsevaluatiemodel van Kirk-patrick (tevredenheid en leerzaamheid). De module had tot doel artsen te voorzien van voldoende kennis en vaardigheden door middel van didactische presentaties, interactieve casuïstiek en ondersteunende instrumenten zoals informatie over regionale mogelijkheden voor verwijzing en consultatie. Doel van de module was dat huisartsen na de module in staat zouden zijn om: patiënten op te sporen met een erfelijke aanleg voor kanker; een stamboom op te stellen als instrument voor het opsporen van patiënten met een verhoogd risico op erfelijke vormen van kan-ker en dit te interpreteren; de meest voorkomende soorten erfelijke kanker (borst- en darmkanker) te beschrijven, evenals de genetische afwijkingen die daarbij een rol kunnen spelen; oncogenetische richtlijnen toe te passen bij het bepalen voor welke patiënten verwijzing al of niet zinvol is en te zoeken naar informatie op het internet; de mogelijkheden en beperkingen van oncogenetische testen uit te leg-gen; met patiënten te overleggen over periodiek onderzoek en risicobeperkende chirurgische opties voor patiënten met een erfelijke vorm van kanker.  Tussen september 2011 en maart 2012 werd de online module gericht op het verbeteren van oncogenetische kennis uitgezet en geëvalueerd onder huisartsen. Een interventiestudie met een controlegroep werd uitgevoerd met parallelle groe-pen en dataverzameling door middel van herhaalde metingen met kennistoetsen en vragenlijsten voorafgaande (pretest), direct na (posttest) en zes maanden (re-tentietest) na de interventie. Van de tachtig huisartsen die werden gerandomi-seerd naar interventiegroep en controlegroep namen 44 (20 in de interventie-groep en 24 in de controlegroep) deel aan alle metingen. Om de validiteit te verg-roten werden alleen huisartsen geselecteerd die gevestigd waren buiten de pro-vincies waarin huisartsen ook konden deelnemen aan de live nascholingsmodule (Noord-Holland en Limburg) (zie hoofdstuk 5). De resultaten gaven aan dat de huisartsen zeer tevreden waren over de nascholingsmodule. Drie tevredenheids-items hadden scores van 4.1-4.3 op een vijf-puntsschaal en de totaalscore bedroeg 7.9 op een tien-puntsschaal. De kennisverbetering gemeten met de post-test en de retentietest bedroeg respectievelijk 0,055 (P<0,05) en 0,079 (P<0,01) met medium effectgroottes (0,27 en 0,31). De deelnemers waardeerden de toepasbaarheid van de kennisaspecten in de praktijk (itemscores 3.3-3.8 op een vijf-puntsschaal). De 



SAMENVATTING 

181 

scores betreffende het zelfoordeel ten aanzien van herkenning van ziekte, verwij-zing naar een specialist en kennis over de mogelijkheden/beperkingen van geneti-sche testen waren min of meer neutraal (2.7-2.8 op een vijf-puntsschaal). De con-clusie was dat de evaluatie van de nascholing informatie opleverde voor de verde-re ontwikkeling van online modules voor genetische nascholing van huisartsen en kunnen zo mogelijk een bijdrage leveren aan het verbeteren van de patiëntenzorg. De online nascholingsmodule en het daarvoor ontwikkelde raamwerk kan dienen als voorbeeld voor andere specialismen, de basisartsopleiding en het biologieon-derwijs op middelbare scholen.   Hoofdstuk 5 beschrijft een RCT waarin onderzocht werd of een “live” ongenetische nascholingsmodule leidde tot een verbetering van de consultvaardigheden van huisartsen. De interventie in dit pragmatische geblindeerde, gerandomiseerde, gecontroleerde onderzoek bestond uit een vier uur durende training in: oncogene-tische consultvaardigheden (familieanamnese, bepaling van familiair/erfelijk risi-co en doelmatig verwijzen), attitude (medisch ethische kwesties) en klinische ken-nis voor eerstelijns consulten. De interventie liep tussen december 2011 en april 2012. De uitkomsten werden gemeten met behulp van scoringslijsten voor geob-serveerde contacten die door onaangekondigde gestandaardiseerde patiënten werden ingevuld en uit zelfbeoordelingvragenlijsten. Om logistieke redenen wer-den uitsluitend huisartsen geselecteerd die gevestigd waren in twee Nederlandse provincies (Noord Holland en Limburg) die niet deelnamen aan het evaluatieon-derzoek van de online module. Van de 88 gerandomiseerde huisartsen die zich in eerste instantie bereid toonden deel te nemen aan het onderzoek, vulden 56 alle vragenlijsten in (pre- posttest, en een retentiemeting op drie maanden na de inter-ventie). De belangrijkste consultvaardigheden die in de training aan de orde kwa-men, betroffen het herkennen van klinisch relevante informatie over verschillende soorten erfelijke kanker (borst/eierstok-, darm- en huidkanker) inclusief de genen betrokken bij oncogenetische syndromen en de gerelateerde erfelijkheidstesten; het herkennen van patiënten met verschijnselen die wijzen op een erfelijke vorm van kanker; het opstellen van een stamboom als instrument voor het opsporen van patiënten met een verhoogd risico; het bespreken van een mogelijk risico op fami-liaire en erfelijke vormen van kanker (b.v. regelmatige controles en risicobeper-kende chirurgische ingrepen) en daarmee samenhangende ethische kwesties; het opsporen van patiënten die in aanmerking komen voor verwijzing voor risicobe-paling en het zoeken naar relevante online verwijsinformatie online op basis van oncogenetische richtlijnen; het toelichten van de mogelijkheden en beperkingen van oncogenetische testen; en weten wanneer het zinvol is een klinisch geneticus te consulteren en/of daarnaar te verwijzen. Er werd een significante verbetering gevonden in deze consultvaardigheden direct na de interventie en na drie maan-den (regressiecoëfficiënt respectievelijk .34 en .28 met een medium effectgrootte) 
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lieten de resultaten een blijvende verbetering zien. Huisartsen waren tevreden over de module en gaven een positief oordeel over de praktische toepasbaarheid van de trainingsonderwerpen.  Hoofdstuk 6 betrof een onderzoek waarin met behulp van zelfrapportage werd onderzocht wat de lange termijneffecten (een jaar later) waren bij huisartsen die hadden deelgenomen aan de online en live nascholingsmodules. Daarnaast werden verwijscijfers opgevraagd bij de klinisch genetische centra en werd belangstelling voor en tevredenheid met de website huisartsengenetica.nl bepaald. Deelname aan de modules leidde tot een blijvende verbetering van oncogenetische competenties. De deelnemers gaven aan dat zij alerter waren op genetische problemen; 88% van de deelnemers aan de live training gaven aan dat zij patiënten vaker verwezen naar een klinisch genetisch centrum, terwijl dit gerapporteerd werd door 29% van de deelnemers aan de online oncogenetische training. De klinisch genetische cen-tra rapporteerden echter dat er een jaar na disseminatie van de onderwijsmodules geen significante verandering was in het aantal verwijzingen vergeleken met voor de training. Blijvende belangstelling voor en tevredenheid met de nieuwe huisart-senwebsite werden onderzocht door middel van een “pop-up” vragenlijst voor bezoekers aan de website. Slechts een klein aantal van de bezoekers (38 waaron-der 22 huisartsen) vulde de vragenlijst in gedurende de maand waarin het onder-zoek plaatsvond. Er werden echter hoge scores gegeven voor tevredenheid met de website en de relevantie van de website voor beslissingen over juiste verwijzin-gen. Het aantal bezoekers van de website nam toe waarbij de pagina over het op-stellen van een stamboom het meest geraadpleegd werd.   In Hoofdstuk 7 wordt een stapsgewijze route voorgesteld om te komen tot integra-tie van genetica in het elektronisch patiëntendossier (EPD) voor de huisartsen-praktijk en klinisch onderzoek. Dit zou de dringend noodzakelijke operationalisa-tie mogelijk kunnen maken van goed toegankelijke genetische kennis voor klinisch onderzoek en daarmee voor verbetering van de gezondheidszorg. De grootste urgentie geldt echter voor het bevorderen van genetisch alfabetisme door middel van training en onderwijs. De tweede stap betreft een verbetering van de moge-lijkheden om een familieanamnese zodanig te registreren dat zoekstrategieën gebruikt kunnen worden om patiënten met een verhoogd risico op te sporen. Voorgesteld wordt om codes aan het EPD toe te voegen uit de hoofdstukken “A21 Familiegeschiedenis van maligniteiten” en “A99 Ziektedrager niet verder beschre-ven” in de International Classification of Primary Care (ICPC) en om eenvoudige methodes te bieden voor registratie van de familiegeschiedenis evenals het bevor-deren en ondersteunen van codeervaardigheden. Voor EPD’s zijn mogelijkheden nodig om (nieuwe) gegevens over de familiegeschiedenis toe te voegen, zoals rela-ties tussen personen binnen dezelfde familie. Multidisciplinaire richtlijnen voor 
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verwijzing dienen helder te zijn en geen ruimte te laten voor verschillende inter-pretaties. Automatische berichten kunnen behulpzaam zijn voor huisartsen om patiënten te herkennen met een verhoogd risico die voldoen aan criteria voor verwijzing. Ter illustratie wordt een patiëntencasus beschreven met familiaire borstkanker met een BRCA1-mutatie.  
Tot besluit De resultaten van de onderzoeken die in dit proefschrift zijn beschreven, hebben geleid tot een beter inzicht in de inzichten van niet-genetische specialisten, zoals huisartsen en verloskundigen, omtrent de toegenomen rol van de genetica in de eerstelijnsgezondheidszorg. De bevindingen onderstrepen het belang van gene-tisch onderwijs. Verder onderzoek is nodig om vast te stellen welke verantwoorde-lijkheden zorgverleners in de eerste lijn zouden moeten krijgen ten aanzien van de genetica. De speciaal voor huisartsen ontworpen oncogenetische nascholingsmo-dules ondersteund door de Nederlandse genetica website huisartengenetica.nl lijken een goede en klinisch toepasbare methode om de oncogenetische competen-ties voor de dagelijkse huisartspraktijk te versterken en tevens een flexibel en doelmatig raamwerk te bieden ter ondersteuning van de ontwikkeling en uitvoe-ring van trainingsactiviteiten die uiteindelijk kunnen leiden tot een verbetering van de genetische zorgverlening.        


