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De berichten, commentaren en reacties in het Journaal 
richten zich op de wetenschappelijke en inhoudelijke kanten 
van het vak. Bijdragen van lezers zijn van harte welkom 
(redactie@nhg.org).

Hans van der Voort 
overleden

Na een langdurig ziekbed overleed 
Hans van der Voort op 26 juli jl. De 
lezers kennen hem van de columns 
die hij schreef voor H&W, waarin hij 
op luchtige toon beschreef wat er zoal 
mis was met de gezondheidzorg. In 
deze aflevering drukken we zijn laatste 
column af.
Oudere lezers herinneren hem als 
directeur van het NHG, waar hij mede 

aan de wieg stond van wat later het 
standaardenbeleid zou gaan heten. In 
het NHG-katern achterin deze H&W is 
een In memoriam aan hem gewijd.
Maar ook al vóórdat Hans directeur 
werd van het NHG publiceerde hij in dit 
tijdschrift, bijvoorbeeld over de relatie 
tussen huisartsen en specialisten 
(1975) en over de zegeningen van de 
gedragswetenschappen (1980). 
We zijn hem veel dank verschuldigd en 
zullen zijn bijdragen missen. ▪

Redactie Huisarts en Wetenschap

Familielid met 
colorectaal carcinoom

Het lijkt erop dat het hebben van een 
eerstegraads familielid met een colo-
rectaal adenoom de kans op het zelf 
krijgen van een colorectaal carcinoom 
vergroot, maar dat is nog niet overtui-
gend aangetoond.
 In Nederland start in 2013 een twee-
jaarlijks bevolkingsonderzoek naar 
dikke darmkanker. Personen van 55 tot 75 
jaar krijgen een zelftest, bij een positieve 
uitslag wordt een coloscopie aanbevo-
len. Screening op colorectaal carcinoom 
(CRC) is in de Verenigde Staten in volle 
gang onder personen zonder specifieke 
risicofactoren vanaf het vijftigste levens-
jaar, door fecesonderzoek, sigmoïdosco-
pie- of coloscopie. 
 De Amerikaanse auteurs van deze 
review wilden de vraag beantwoorden 
in hoeverre het hebben van een eerste-
graads familielid met een colorectaal 

adenoom het risico op CRC verhoogt. 
Deze vraag is relevant door de hoge pre-
valentie van dergelijke adenomen: onge-
veer 30% van de personen van 50 jaar en 
ouder hebben op z’n minst 1 adenoom. 
 De onderzoekers vonden 273 artike-
len waarvan ze er 12 includeerden. Tien 
patiëntcontroleonderzoeken gingen 
echter over de vraag of het risico op ade-
nomen verhoogd is bij personen met een 
eerstegraads familielid met CRC. Zo res-
teerden slechts twee dwarsdoorsnede-
onderzoeken, waarvan de validiteit en 
generaliseerbaarheid beperkt werden 
door de onderzoeksopzet. Bij het eerste 
onderzoek werd de proefpersonen wel 
gevraagd of ze familieleden met adeno-
men hadden, maar werden de antwoor-
den niet geverifiëerd. Daarbij betrof het 
alleen Japanse proefpersonen. Bij het 
tweede onderzoek was het gevonden ver-
schil in risico op CRC tussen de groepen 
niet significant; daarnaast werden ook 
personen met CRC in de familieanam-
nese ingesloten. Op basis van de resulta-

ten van deze twee onderzoeken lijkt het 
risico op CRC bij personen met eerste-
graads familieleden met een adenoom 
wel verhoogd. Een cohortonderzoek zou 
waarschijnlijk meer valide resultaten 
opleveren, maar daarvoor zouden veel 
proefpersonen nodig zijn. Een robuuster 
dwarsdoorsnedeonderzoek lijkt de maxi-
maal haalbare opzet bij deze vraag. 
 Een patiënt met een eerstegraads 
familielid met een colorectaal adenoom 
die vraagt of hijzelf een verhoogd risico 
op CRC heeft, moeten we het antwoord 
schuldig blijven. Op basis van deze syste-
matische review blijkt dat een verhoogd 
risico op CRC van een eerstegraads fa-
milielid van iemand met een colorectaal 
adenoom (nog) niet is aangetoond. ▪ 

Willemjan Slort

Imperiale TF, et al. Risk for colorectal cancer in 
persons with a family history of adenomatous 
polyps: a systematic review. Ann Intern Med 
2012;156:703-9.
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