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Steeds minder lichaamsbeweging en ongezondere voedingspatronen hebben geleid tot een toename 

van veelvoorkomende chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten en type 2 diabetes. Naast 

leefstijlfactoren spelen ook genetische factoren een rol in het ontstaan van deze ziekten. Er worden 

steeds meer genetische varianten gevonden die het risico op deze zogenaamde multifactoriële 

aandoeningen verhogen. De voorspellende waarde van deze genetische testen is echter gering. Een 

betere voorspeller is de familiegeschiedenis. Epidemiologische studies tonen aan dat het hebben van 

een positieve familiegeschiedenis een belangrijke risicofactor is voor het ontwikkelen van deze 

aandoeningen. Een positieve familiegeschiedenis weerspiegelt de complexe interactie van genetische 

aanleg, overeenkomstig gedrag en een gedeelde omgeving. Tot nu toe is in de preventie van veel 

voorkomende ziekten nog weinig aandacht besteed aan familiegeschiedenis. De familiegeschiedenis 

kan men uiteraard niet veranderen, maar informatie hierover kan wellicht worden gebruikt om mensen 

meer bewust te maken van hun verhoogde risico en daarmee een gezonde leefstijl te stimuleren. De 

vrees is echter dat nadruk op genetische aspecten van ziekten, zoals familiegeschiedenis, zou kunnen 

leiden tot fatalisme. Dit is de gedachte dat men zelf weinig kan doen om een ziekte te voorkomen. 
 Dit onderzoeksproject richtte zich op de rol van informatie over de familiegeschiedenis bij de 

preventie van veel voorkomende aandoeningen, waarbij diabetes type 2 als voorbeeld is genomen. 

Het doel van het onderzoek was (1) om het effect te bepalen van het geven van risico informatie over 

diabetes op basis van familiegeschiedenis op bewustwording van het risico en motivatie tot 

gedragsverandering, en (2) om de mogelijke positieve en negatieve effecten te verkennen van een 

risico voorspellende test op basis van familiegeschiedenis.  

 

Het onderzoeksproject bestond uit een aantal deelstudies. Deze zijn beschreven in de verschillende 

hoofdstukken van het proefschrift. Hoofdstuk 2 beschrijft een onderzoek waarin interviews zijn 

afgenomen bij mensen met een verhoogd risico op diabetes, met en zonder een familiegeschiedenis 

van diabetes. Er werd gevraagd naar opvattingen over het risico op en de controle over het krijgen 

van diabetes, als ook naar de rol van familiegeschiedenis bij het ontstaan van diabetes. Als oorzaak 

voor het krijgen van diabetes noemden de geïnterviewden vaak een combinatie van genetische 

factoren en gedrag. Sommige deelnemers hadden tegenstrijdige opvattingen wanneer zij een 

verklaring probeerden te vinden voor de oorzaak van diabetes binnen hun familie. Genetische aanleg 

als oorzaak werd vaak genoemd wanneer deelnemers zagen dat diabetes voor kwam binnen families 

(“het zit in de familie”), wat niet per se betekende dat het om veel familieleden ging. Hoewel veel 

mensen zich bewust waren van hun positieve familiegeschiedenis, associeerden zij dit niet altijd met 

een verhoogd risico voor henzelf. Zij maakten zich dan ook weinig zorgen over het krijgen van 

diabetes. Omgekeerd gaven mensen zonder familiegeschiedenis van diabetes vaak aan dat zij geen 

risico dachten te hebben, juist omdat diabetes niet in hun familie voorkomt. Deelnemers die 

voornamelijk een genetische aanleg zagen als oorzaak van diabetes, zagen weinig mogelijkheden om 

diabetes te voorkomen. Deze resultaten geven aan dat het goed zou zijn om in preventieprogramma’s 

(nog) meer aandacht te besteden aan het samenspel van de verschillende oorzaken en aan de 

mogelijkheden om het risico op diabetes te verlagen. 
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Hoofdstuk 3 beschrijft hoe mensen uit het algemene publiek, waaronder ook diabetes patiënten, 

dachten over de mogelijke positieve en negatieve effecten van voorspellende testen voor 

multifactoriële aandoeningen, zoals diabetes. Daarbij stonden twee testen centraal: een risicotest op 

basis van een vragenlijst over familiegeschiedenis en een DNA test. De opvattingen over beide testen 

werden uitgevraagd door middel van groepsgesprekken. Veel deelnemers vonden een vragenlijst over 

familiegeschiedenis een goede manier om mensen met een verhoogd diabetes risico in kaart te 

brengen en om mensen te motiveren tot gezonder gedrag. Anderen gaven echter aan dat het een 

beperkt instrument is, omdat er ook andere risicofactoren zijn voor het krijgen van diabetes en niet 

iedereen een familiegeschiedenis heeft of over informatie van zijn of haar familie beschikt. 

Deelnemers vonden ook dat de uitslag van een DNA test familierelaties zou kunnen verstoren. Een 

positieve uitslag van een DNA test zou volgens sommigen kunnen motiveren tot gezond gedrag. 

Deelnemers gaven echter andere verklaringen voor het motiverende effect van een risicotest op basis 

van een familiegeschiedenis dan op basis van een DNA test. Een nadeel van een DNA test voor 

diabetes vond men dat diabetes niet ernstig genoeg is voor een dergelijke test. Deelnemers 

verwachtten niet dat voorspellende testen het nemen van autonome beslissingen over de eigen 

gezondheid zou bemoeilijken. Ook verwachtten zij geen negatieve gevolgen voor psychisch 

welbevinden, inbreuk op de privacy of discriminatie op basis van test resultaten. Concluderend toont 

deze studie aan dat potentiele gebruikers, behoudens een aantal specifieke knelpunten, positieve 

effecten verwachten van de toepassing van deze twee voorspellende testen bij diabetes preventie. 

 

In hoofdstuk 4 is beschreven hoe goed één enkele vraag de familiegeschiedenis in kaart brengt (een 

veel gebruikte methode in de praktijk) voor hart- en vaatziekten en diabetes in vergelijking met een 

uitgebreide vragenlijst. Gegevens van twee gerandomiseerde studies, één uit Engeland (ADDFAM 

studie) en één uit Nederland (PreDiCT studie), zijn gebruikt om dit te onderzoeken. Het bleek dat de 

eenvoudige vragenlijst van één enkele vraag even goed mensen zonder familiegeschiedenis 

classificeerde als de uitgebreide vragenlijst. Echter, een aanzienlijk aantal personen met een positieve 

familiegeschiedenis werd zo gemist. Dit heeft gevolgen voor de bruikbaarheid van de ‘enkele vraag’ 

vragenlijst in de praktijk.  

 

Hoofdstuk 5 beschrijft een interventiestudie naar het effect van risico informatie gebaseerd op 

diabetes familiegeschiedenis op de opvattingen over de ziekte en zelf gerapporteerd 

gezondheidsgedrag. Deelnemers die in een persoonlijk gesprek expliciet informatie over hun 

familiegeschiedenis ontvingen gaven aan meer controle te hebben over het ontstaan van diabetes. 

Verder rapporteerden zij gezonder te zijn gaan eten in vergelijking met deelnemers die alleen 

algemene risico informatie ontvingen. De informatie had geen negatief effect op psychisch 

welbevinden van deelnemers. Deze studie liet zien dat informatie over familiegeschiedenis het gevoel 

van controle over het risico op diabetes verhoogde en niet leidde tot fatalisme, maar in geringe mate 

tot gezonder gedrag. 
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Hoofdstuk 6 rapporteert een interventiestudie (PreDiCT studie) waarin het effect van een online 

diabetes risicotest en aanvullende risico informatie gebaseerd op familiegeschiedenis werd 

onderzocht op de opvattingen over ziekte, het ervaren risico op ziekte en het risicoverlagend gedrag. 

Deelnemers in deze studie waren zowel mensen met als mensen zonder familiegeschiedenis. Het 

gebruik van een uitgebreide familiegeschiedenis vragenlijst en online informatie over diabetes 

familiegeschiedenis leidde tot minder zorgen over het risico om diabetes te ontwikkelen. Ook 

rapporteerden lager opgeleiden een verminderde vetinname. De studie liet echter geen verbetering 

zien in gezond gedrag in de totale groep deelnemers. Er waren geen aanwijzingen dat het 

benadrukken van familiegeschiedenis als risicofactor leidde tot valse geruststelling bij mensen die 

geen diabetes in de familie hebben. Het gebruik van een uitgebreide familiegeschiedenis vragenlijst 

resulteerde in een groter percentage mensen die een positieve familiegeschiedenis rapporteerde dan 

wanneer een enkele vraag werd gesteld. Er werd dus een groter aantal mensen geïdentificeerd met 

“sterk verhoogd risico” op diabetes.  

 

Hoe deelnemers aan de PreDiCT studie de diabetes risicotest met uitgebreide familiegeschiedenis 

vragenlijst hebben ervaren, en welke positieve of negatieve effecten voor gebruikers zij verwachtten 

staat beschreven in Hoofdstuk 7. Deelnemers die de diabetes risicotest en een uitgebreide vragenlijst 

voor familiegeschiedenis hadden ingevuld vonden dit nuttig en niet meer tijdrovend dan deelnemers 

die familiegeschiedenis met één enkele vraag hadden beantwoord. Ook wat betreft opvattingen over 

mogelijke negatieve aspecten was er geen verschil tussen beide groepen. Veel deelnemers waren 

bang dat verzekeringsmaatschappijen hen wellicht zouden gaan discrimineren op basis van de 

testuitslagen. Echter, weinig deelnemers dachten dat de testresultaten gevolgen zouden hebben voor 

de keuzevrijheid om de test te doen. Ook dacht slechts een kleine groep deelnemers dat de 

testresultaten zouden leiden tot minder verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid of 

medicalisering. Dit suggereert dat deelnemers zelf geen grote barrières ervaren voor het aanbieden 

van een diabetes risicotest met uitgebreide familiegeschiedenis vragenlijst. 

 

In het laatste hoofdstuk van het proefschrift zijn de belangrijkste bevindingen besproken. De resultaten 

van de verschillende studies geven aan dat een uitgebreide familiegeschiedenis vragenlijst het risico 

op diabetes beter in kaart brengt dan een enkele vraag, aangezien meer mensen een diabetes 

familiegeschiedenis rapporteren. Daarnaast blijkt dat mensen de uitgebreide vragenlijst niet als meer 

tijdrovend ervaren in vergelijking met één enkele vraag. Informatie over een diabetes 

familiegeschiedenis leidt mogelijk tot meer gedrag dat het risico op diabetes verlaagt, zoals gezondere 

voeding en meer beweging. Dit werd gevonden bij laag opgeleiden en wanneer de informatie werd 

toegelicht in een persoonlijk gesprek. Informeren over verhoogd risico op diabetes vanwege 

familiegeschiedenis had geen negatief effect op ervaren psychisch welbevinden, op de ervaren 

mogelijkheden om het risico te verlagen (en dus geen fatalisme) of op onderschatten van het eigen 

risico als er geen familiegeschiedenis was van diabetes (geen valse geruststelling). Concluderend kan 

worden gesteld dat familiegeschiedenis informatie een veelbelovend instrument is om in te zetten bij 

de preventie van veel voorkomende chronische aandoeningen, zoals type 2 diabetes. 


