
VU Research Portal

Genetic knowledge, opinions and self-perceived competence of non-genetic health
care providers
Baars, M.J.H.

2007

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Baars, M. J. H. (2007). Genetic knowledge, opinions and self-perceived competence of non-genetic health care
providers. [PhD-Thesis - Research and graduation internal, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/676b03b1-7142-4207-b690-2ca9e3c1ac42


 

           

 

 

 

 

 

Samenvatting 

 

NINE 



Chapter 9 

 124 

Genetische kennis, attitudes en vaardigheden onder artsen niet 

werkzaam op het terrein van de genetica 
 
De laatste decennia hebben snelle ontwikkelingen de relevantie van genetica in de 
geneeskunde veranderd. Ten gevolge hiervan zullen in de toekomst alle genetisch en 
niet genetisch gespecialiseerde artsen worden geconfronteerd met een toename in de 
vraag naar genetische testen. Niet genetisch gespecialiseerde artsen zullen mede 
daardoor een belangrijke rol spelen bij het aanvragen en interpreteren van genetische 
testen, bij het verwijzen van patiënten naar klinisch genetische centra, en bij het 
communiceren met patiënten over genetische vraagstukken. Om die reden wordt hun 
kennis van genetica een essentieel onderdeel van goede klinische praktijkvoering. 
Medisch professionele competentie is gebaseerd op het CanMeds-model en bestaat uit 
zeven competentiegebieden: medisch handelen, communicatie, samenwerking, 
organisatie, maatschappelijk handelen, kennis en wetenschap en professionaliteit. In dit 
proefschrift zijn verschillende aspecten op de competentie gebieden medisch handelen, 
communicatie, maatschappelijk handelen, en professionaliteit beschreven. De meeste 
aandacht in het onderzoek is besteed aan genetisch gerelateerde kennis, meningen ten 
aanzien van genetische testen en de eigen inschating van vaardigheden onder niet 
genetisch gespecialiseerde artsen, m.n basisartsen, huisartsen, gynaecologen en 
kinderartsen. 
 
Het huidige beleid en de praktijk in Nederland ten aanzien van medische 

genetische scholing in de studie, de medische beroepsopleidingen en na- 

en bijscholing van beroepsbeoefenaars 
De curricula van de acht medische faculteiten en de curricula van alle medische 
vervolgopleidingen werden onderzocht in 2002, om te onderzoeken of medische 
beroepsbeoefenaars in Nederland voldoende zijn onderwezen op het gebied van 
genetica. In Hoofdstuk 2 wordt de praktijk en het huidige onderwijsniveau op het 
gebied van genetica voor niet genetisch gespecialiseerde artsen beschreven. In de 
meeste medische faculteiten worden erg weinig uren aan genetische educatie besteed. 
Het vak genetica is relatief onzichtbaar doordat het is geïntegreerd in slechts een klein 
deel van andere blokken. Indien genetica is opgenomen in een ander blok, dan beslaat 
het maar een klein deel van de totale omvang van de leerstof voor dat blok (gemiddeld 
8%). Slechts drie van de 27 vervolgopleidingen voor medische specialisten en artsen 
voor verstandelijk gehandicapten, hebben formeel een genetisch onderwijs programma. 
Cursussen voor bij- en nascholing op het gebied van genetica worden zelden 
aangeboden. De opleiding voor verloskundigen bevat minimaal een genetisch 
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onderwijsprogramma van drie weken, en cursussen op genetisch gebied worden 
regelmatig aan praktiserende vroedvrouwen aangeboden. Concluderend kon gesteld 
worden dat er een gebrek aan aandacht voor genetica in de huidige medische curricula 
is. Er bleken geen algemene nationale gedefinieerde einddoelen te zijn voor genetisch 
onderwijs onder niet genetisch gespecialiseerde artsen in Nederland. 
 
De genetische kennis, de mening ten op zichte van genetische testen en 

hun eigen inschatting van vaardigheden onder huisartsen, gynaecologen 

en kinderartsen 
Hoofdstukken 3, 4 en 5 geven de resultaten weer van een vragenlijst onder huisartsen, 
gynaecologen en kinderartsen in Nederland. Steekproefsgewijs ontvingen 200 
huisartsen, 300 gynaecologen en 200 kinderartsen een vragenlijst. Daarnaast kregen alle 
65 kinderartsen die lid waren van de sectie erfelijke en aangeboren afwijkingen van de 
Nederlandse Vereniging voor Kinderartsen een vragenlijst. Voor de validatie van de 
kennisscore ontvingen ook alle geregistreerde klinisch genetici (n=58) een vragenlijst 
met alle kennisvragen (Hoofdstuk 3). Van de 200 huisartsen, 300 gynaecologen en 265 
kinderartsen werden behalve artsen die niet langer werkzaam waren, ook de 
gynaecologen die niet werkzaam waren op het gebied van de obstetrie uitgesloten. De 
respons percentages waren 64% voor de huisartsen (124/195), 69% voor de 
gynaecologen (198/285), en 72% voor kinderartsen (177/247). Aangezien er geen 
significante verschillen werden gemeten tussen de verschillende kinderartsen (lid van 
de werkgroep erfelijke en aangeboren afwijkingen vs. geen lid), werden deze groepen 
samengevoegd in de verdere analyses. Alleen die vragenlijsten waarvan minimaal 75% 
van alle vragen waren ingevuld werden gebruikt voor analyse. Verdere analyses zijn 
daarom gebaseerd op de antwoorden van 124 huisartsen, 197 gynaecologen en 176 
kinderartsen (Hoofdstukken 4 en 5). De resultaten van het kennisdeel van de 
vragenlijst (Hoofdstuk 3) is gebaseerd op de antwoorden van de respondenten die alle 
kennisvragen ingevuld hadden. Verdere analyses zoals beschreven in Hoofdstuk 3 zijn 
daarom gebaseerd op de antwoorden van 122 huisartsen, 187 gynaecologen en 164 
kinderartsen. In de validatie groep heeft 90% van de klinisch genetici (52/58) de 
vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. 
In Hoofdstuk 3 worden de resultaten beschreven van de genetische kennis en het 
bekend zijn met genetische testen onder artsen, als ook factoren die deze kennis 
beïnvloeden. De kennisscores van de huisartsen (gemiddeld 64% correcte antwoorden, 
61-66% [95% CI]), gynaecologen (gemiddeld 75% correcte antwoorden, 73-76% [95% 
CI]) en kinderartsen (gemiddeld 81% correcte antwoorden, 79-82% [95% CI]) waren 
lager dan die van de klinisch genetici in de validatie groep (gemiddeld 95% correcte 
antwoorden, 94-96% [95% CI]). De variatie in individuele scores was het hoogst onder 
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huisartsen; de 5e percentiel van de kennisscores van huisartsen, gynaecologen en 
kinderartsen, waren respectievelijk 40%, 52% en 62% correcte antwoorden, en de 95e 
percentiel van de kennisscores van huisartsen, gynaecologen en kinderartsen, was 
respectievelijk, 85%, 90% en 92% correcte antwoorden. Er bestond een specifiek 
gebrek aan kennis over DNA testen. Bijvoorbeeld, 74% van de huisartsen, 50% van de 
gynaecologen, en 46% van de kinderartsen wist niet of er een DNA test of 
biochemische test voor sikkelcel anemie bestaat. Belangrijke factoren die van positieve 
invoed waren op de kennisscore van de niet genetici waren, behalve specialisme ook: 
meer recent het artsexamen behaald, keuzeonderwijs in genetica gevolgd, en genetische 
counseling geven in de eigen praktijk. Concluderend bestaat er in het algemeen een 
duidelijk gebrek aan genetische kennis onder niet genetisch gespecialiseerde artsen.  
In hoofdstuk 4 worden de resultaten beschreven van het deel van de vragenlijst onder 
huisartsen, gynaecologen en kinderartsen betreffende hun opinies ten aanzien van 
genetisch testen en hun eigen inschatting van vaardigheden. 
De innovativiteit van de artsen (waarschijnlijkheid dat zij nieuwe genetische testen gaan 
aanbieden) werd onderzocht. In totaal antwoordden 35% van de huisartsen, 44% van 
de gynaecologen en 54% van de kinderartsen dat zij (zeer) waarschijnlijk voorspellende 
testen voor veel voorkomende, behandelbare aandoeningen routinematig zouden 
aanbieden. Ook al zouden hun collega’s dit nog niet doen. Als het sowieso 
routinematig wordt aangeboden, zou respectievelijk 94%, 96% en 96%, dit doen.  
Ongeveer 20% (17-27%) van alle artsen vond het terecht als ouders gebruik zouden 
maken van prenatale diagnostiek voor borstkanker, en ongeveer een derde tot de helft 
van de artsen (34-47%) vond dit terecht voor sikkelcel anemie. Bijna alle artsen (83-
97%) vond het terecht als ouders gebruik zouden maken van prenatale diagnostiek 
voor de spierdystrofie van Duchenne en voor cystic fibrosis (taaislijmziekte).  
Het merendeel van de artsen (67-92%) voelde zich (matig) goed in staat om te gaan 
met allerlei (toekomstige) test gerelateerde situaties. Van de artsen antwoordden 53% 
dat zij zelf een echtpaar zouden counselen over prenatale diagnostiek voorafgaand aan 
een verwijzing of in plaats van hen te verwijzen naar een klinisch genetisch centrum. 
Van deze artsen zou 19% hun persoonlijke opinie ten aanzien van prenatale 
diagnostiek aan het echtpaar kenbaar maken tijdens dit consult, en 7% zouden hun 
mening geven over het beëindigen van een zwangerschap. Ongeveer 10% van de artsen 
(8-11%) zouden zonder toestemming informatie over de uitkomst van een 
voorspellende test voor de ziekte van Huntington bespreken met de kinderen van een 
patiënt. 
Concluderend, was 46-65% van de artsen terughoudend met het aanbieden van 
genetische testen als dit nog niet routinematig gebeurt. In het algemeen waren 
kinderartsen het meest bereid tot het aanbieden van genetische testen, en waren 
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huisartsen het meest terughoudend. De mening van artsen over het gebruik maken van 
prenatale diagnostiek door ouders varieerde per ziektebeeld. Echter, de meeste artsen 
hadden dezelfde mening over het gebruik van prenatale diagnostiek door ouders, 
variërend van bijna allemaal terecht (voor de spierdystrofie van Duchenne) tot niet 
terecht (voor de ziekte van Alzheimer). De meeste artsen schatten hun eigen 
vaardigheden in als “goed”. Echter, ondanks deze inschatting, is meer onderwijs 
belangrijk omdat enkele “gouden standaarden” voor klinisch genetici, zoals non-
directiviteit, niet door alle huisartsen, gynaecologen en kinderartsen wordt gebruikt. Bij 
dit onderwijs zou met name aandacht moeten worden besteed aan een non-directieve 
manier van counselen (met name in de prenatale diagnostiek en ten aanzien van het 
beëindigen van een zwangerschap) en het bespreken van informatie over de uitkomst 
van een voorspellende test, zoals voor de ziekte van Huntington, alleen na 
toestemming van betrokkene. 
Een belemmering voor het implementeren van een preconceptioneel genetisch 
screeningsprogramma is een negatieve attitude van artsen ten aanzien van genetisch 
dragerschaponderzoek. In Hoofdstuk 5 wordt de kennis en houding van huisartsen, 
gynaecologen en kinderartsen ten opzichte van preconceptioneel cystic fibrosis (CF) 
dragerschaponderzoek, en de mogelijke factoren die deze houding beïnvloeden 
beschreven. In totaal is 63% van de huisartsen, 69% van de gynaecologen en 72% van 
de kinderartsen een voorstander van preconceptioneel CF dragerschaponderzoek, mits 
een echtpaar zelf om deze test vraagt. Van de huisartsen, gynaecologen en kinderartsen 
antwoordden, 16%, 19% en 25%, respectievelijk, dat zij voorstander zijn van het actief 
aanbieden van een CF dragerschaptest aan alle paren met kinderwens met een test 
sensitiviteit van 95%. Artsen staan dus positief tegenover preconceptioneel CF 
dragerschaponderzoek bij paren met kinderwens als zij hier zelf om vragen, maar zijn 
terughoudend wat betreft het routinematig aanbieden van een dergelijke test. Een 
positieve mening over het aanbieden van preconceptioneel CF dragerschaponderzoek 
was geassocieerd met: “de test sensitiviteit minder belangrijk vinden” (huisartsen, 
gynaecologen), “de kans op een kind met CF” (gynaecologen), “het geven van 
genetische counseling in hun eigen praktijk” (kinderartsen) en “geruststelling wanneer 
de dragerschaptest bij beide partners negatief is” (kinderartsen). 
 
De verandering in activiteiten en attitude van huisartsen met betrekking 

tot de genetisch counseling in een periode van 10 jaar (1989-1999) 
In Hoofdstuk 6 worden de resultaten beschreven van een vragenlijst onderzoek onder 
98 huisartsen, waarbij de verandering in de activiteiten en attitude van huisartsen ten 
opzichte van genetisch counselen tussen 1989 en 1999 werd onderzocht. In 1989 
ontving een steekproef van 124 huisartsen in de provincie Noord-Holland een 
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vragenlijst over dit onderwerp. Van deze huisartsen werden 98 artsen opnieuw 
aangeschreven in 1999, en 71 van hen heeft de originele vragenlijst opnieuw ingevuld 
en teruggestuurd (respons percentage 72%). Na vergelijking van de antwoorden van 
1999 en 1989 komt naar voren dat een groter percentage huisartsen genetische 
counseling geven indien een risicofactor voor het krijgen van een kind met een erfelijke 
en/of aangeboren afwijking, zoals het hebben van een eerder kind met een congenitale 
afwijking, aanwezig is. Zowel in 1989 als in 1999 maakten huisartsen zelden gebruik 
van de combinatie van mondelinge en schriftelijke voorlichting, zoals een afspraak in 
combinatie met het verstrekken van een brochure. Alleen de registratie van de 
risicofactor ‘het gebruik van medicatie’ nam toe over de jaren. In 1999 waren veel 
huisartsen nog steeds voorstanders van een directieve manier van counselen, en lijken 
ze te geloven dat het belangrijkste doel van genetische counseling het voorkomen van 
aangeboren en erfelijke aandoeningen is. Hoewel een hoger percentage huisartsen 
genetische counseling gaf of naar een klinisch geneticus verwees indien een risicofactor 
aanwezig was, was er maar weinig verbetering onder huisartsen om deze risicofactoren 
in kaart te brengen. 
 
Het voor de dagelijkse praktijk relevante genetische kennisniveau onder 

bijna afgestudeerde basisartsen 
Een computertoets werd ontwikkeld om te onderzoeken of het voor de praktijk 
relevante genetische kennisniveau voldoende is onder bijna afgestudeerde basisartsen, 
om te kunnen omgaan met de toenemende relevantie van de genetica in de 
geneeskunde. Deze computertoets werd gevalideerd in een groep van klinisch genetici, 
bijna afgestudeerde basisartsen en niet medische studenten (Hoofdstuk 7). De toets 
bestond uit 215 vragen, verdeeld over 3 categorieën: “noodzakelijke” kennis, 
“wenselijke” kennis en “te gespecialiseerde” genetische kennis. Door middel van 
Angoff procedures met klinische genetici en niet genetisch gespecialiseerde artsen werd 
de toets onafhankelijk beoordeeld. Uiteindelijk hebben 291 bijna afgestudeerde 
basisartsen van zeven van de acht medische faculteiten in Nederland deelgenomen. 
Zoals verwacht was de gemiddelde score voor “noodzakelijke” kennis (71.63%, 70.74–
72.52 [95% CI]) hoger dan voor “wenselijke” kennis (55.99%, 55.08–56.90 [95% CI]), 
en was de gemiddelde score “te gespecialiseerde” kennis (44.40%, 43.19–45.62 [95% 
CI]) het laagst. Volgens de criteria, zoals gedefinieerd door de ontwerpers van de toets, 
de klinisch genetici en de niet genetisch gespecialiseerde artsen, had slechts, 0%, 26% 
en 3%, respectievelijk, van de deelnemers voldoende “noodzakelijke” kennis. Uit deze 
resultaten blijkt dat bijna afgestudeerde basisartsen onvoldoende, voor de dagelijkse 
praktijk relevante, genetische kennis hebben. Veranderingen in de medische curricula 
zijn dan ook nodig om de genetische kennis onder medisch studenten te verbeteren 
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zodat zij in staat zijn om adequaat om te gaan met de toenemende relevantie van de 
medische genetica in de praktijk.  
 
Conclusies 
De resultaten van de studies zoals beschreven in dit proefschrift geven meer inzicht in 
het genetisch kennisniveau en mening en houding ten aanzien van genetische testen 
onder niet genetisch gespecialiseerde artsen. In het algemeen zijn huisartsen, 
gynaecologen en kinderartsen bereid om een patiënt voor te lichten over genetische 
testen, zouden zij een voorspellende test aanbieden als dit routinematig plaatsvindt, en 
schatten zij hun eigen vaardigheden in als adequaat. Enige terughoudendheid is 
noodzakelijk bij de implementatie van genetische testen door niet genetisch 
gespecialiseerde artsen, omdat de resultaten suggereren dat veel (toekomstige) niet 
genetisch gespecialiseerde artsen de noodzakelijke kennis en counselingsvaardigheden 
missen om goed te kunnen omgaan met de toenemende vraag van patiënten naar 
genetische testen. Om zoveel mogelijk patiënten, zowel nu als in de toekomst, te 
kunnen laten profiteren van de voordelen van de medische genetica, zou in het 
medisch onderwijs meer aandacht moeten worden besteed aan het tekort aan 
genetische kennis, de tendens voor het directief counselen en de intentie om informatie 
te bespreken over de uitkomst van een voorspellende test zonder toestemming van 
betrokkene. De ontwikkeling van na- en bijscholingsprogramma’s en veranderingen in 
de medische curricula van basis- en vervolopleiding zijn nodig om de (genetisch) 
medische zorg voor patiënten te verbeteren. 
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