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Tumor-First werkwijze

Tumor-First voorkeurswerkwijze in Nederland

Voordelen
➢ Efficiënter: combinatie erfelijkheid en therapie
➢ Minder verwijzingen naar klinisch geneticus: 

bespaart tijd en kosten
➢ Vermindert ongelijkheden in toegang tot 

erfelijkheidsonderzoek

→ Nationaal implementatieproject in Nederland



Tumor-First project

• Doel: nationale implementatie van de Tumor-First werkwijze
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Betrokken patiëntenorganisaties:
• Olijf
• Stichting erfelijke kanker Nederland (voorheen Oncogen)

Tumor-First projectteam



Implementatiestrategie

Zorgprofessionals
• Gynaecologisch oncologen
• Pathologen
• Klinisch genetici
• Laboratoriumspecialisten (LSKG/KMBP)

Via:
• Website/toolbox
• Experts
• Projectmanagers



Multidisciplinaire bijeenkomsten
Per centrum met alle disciplines de werkwijze stap voor stap doorlopen

Pathologen:
• Tumor DNA test aanvragen bij alle 

epitheliale ovariumcarcinomen

• Verwerkt tumor DNA test uitslag in 
PALGA 



Leidraad tumortesten

1. De kwaliteit van de Tumor-First test is gewaarborgd en is 
vergelijkbaar met een kiembaantest op bloed, waarbij alle genen 
worden geanalyseerd die t.b.v. familieonderzoek relevant zijn. 

2. De uitvoering van de Tumor-First test vindt alleen plaats binnen 
centra waarin een patholoog, klinisch moleculair bioloog in de 
pathologie (KMBP) en laboratoriumspecialist klinische genetica 
(LSKG) nauw samenwerken (UMC’s +NKI). 

3. Voor de rapportage van Tumor-first analyses worden landelijke 
normen vastgesteld en er wordt voldaan aan deze normen. 

www.tumorfirst.nl/leidraad

http://www.tumorfirst.nl/leidraad


Leidraad tumortesten

Aanvraag en inclusie tumormateriaal 

• Door (gynaeco)patholoog uitvoerend centrum en regionale 
ziekenhuizen

• Moment van diagnose ‘ovariumcarcinoom’ (indien geen opt-out en 
test niet eerder uitgevoerd)

• Uitgang materiaal kan variëren: ascites, biopten, resecties 
• Alle histologische subtypes (hoewel dit mogelijk op termijn kan 

worden ingeperkt)



Leidraad tumortesten

Verslaglegging

• In PALGA
• In de conclusietekst dient te worden opgenomen dat een Tumor-

First test is uitgevoerd en wat het klinisch relevante testresultaat is. 
• Sjabloonteksten beschikbaar

Met een (waarschijnlijk) pathogene variant Er is een [waarschijnlijk] pathogene 
BRCA1/BRCA2/BRIP1/PALB2/RAD51C/RAD51D variant in deze tumor gevonden. Omdat de 
analyse is uitgevoerd op tumor DNA kan dit zowel een somatische als kiembaan variant 
betreffen. Verwijzing naar een klinisch geneticus voor nader onderzoek naar een erfelijke 
aanleg wordt geadviseerd



Toekomstige activiteiten

Ondersteuning bieden bij implementatie (projectmanagers)

Monitoren implementatie:
- Uitkomst
- Proces

Rondzendingen m.b.t. de kwaliteit van de tumortest



Meer informatie

www.tumorfirst.nl
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