
 

Dag Mevrouw, Mijnheer, 

  
U hebt eerder een NIPT test gedaan bij GENDIA. 
  
We hopen dat dit allemaal goed is verlopen. 
  
Graag houden wij u op de hoogte van onze nieuwe testen. 

  
  
Op het NIPT aanvraag formulier gaf U aan dat in uw familie borst- en/of darmkanker voorkwam. 
  
GENDIA biedt nu een nieuwe KANKER RISICO TEST aan die screent op de meeste erfelijke risicos 
voor kanker, waaronder borst- en darmkanker. 

  
Meer dan 1 op 3 personen ontwikkelt gedurende het leven kanker en meer dan 1 op 5 personen 
sterft daaraan.  
De meeste kankers zijn niet erfelijk maar kanker van de borst, eierstok, baarmoeder, darm, maag, 
alvleesklier (pancreas), huid (melanoom) en prostaat vaak wel.  

Sommige mensen hebben een hoog risico op deze kankers door de aanwezigheid van een 
genvariant in hun erfelijk materiaal (DNA), welke door de KANKER RISICO TEST kan opgespoord 

worden.  
In het geval een genvariant gevonden wordt die een verhoogd risico op kanker meebrengt, kan een 
kanker screening en preventieplan opgesteld worden, zodat kanker kan voorkomen worden of in 
een vroeg stadium kan gediagnosticeerd worden. 
Tevens kan de KANKER RISICO TEST nagaan of uw kinderen of andere familieleden eveneens een 
verhoogd risico op één van bovenstaande kankers hebben. 
  

De voordelen van de KANKER RISICO TEST test tov de vroegere testen in de universitaire 
ziekenhuizen zijn :  
  
1.    Meer volledige test :  vrijwel alle genen die betrokken zijn bij erfelijke kankers worden 
geanalyseerd (30 genen) 
2.    Korte analyse tijd : 1 maand 

3.    Geen wachtlijst voor de consultatie 
4.    Goedkoop : 359 Euro (maar niet terugbetaald) 
5.    De test gebeurt buiten het ziekenfondssysteem, zodat er geen negatieve implicaties zijn naar 

uw hypotheek en levensverzekering toe 
6.    Analyse op speeksel dat thuis kan afgenomen worden 
7.    Elke volwassene komt in aanmerking onafgezien van persoonlijke en familiale 
ziektegeschiedenis 

  
Meer info over de test vindt U in de bijlage. 
  
Deze KANKER RISICO TEST kan U op 2 manieren aanvragen : 
  
1. U kan een speekselkit bij GENDIA aanvragen via info@gendia.net. Het speekselstaal kan U thuis 
zelf afnemen en U kan dan de kit samen met het ingevulde aanvraagformulier (in bijlage) naar 

GENDIA met de post opsturen. 
2. U kan een afspraak maken op onze consultatie in Antwerpen via info@gendia.net 
  
Voor meer info kan u bij GENDIA terecht via info@gendia.net. 
  
Beste groet, 

  
  
Dr Patrick Willems, kinderarts-klinisch geneticus 
Directeur GENDIA (GENetisch DIAgnostisch netwerk) 
  
Website: www.kankerscreening.net 
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