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1 Inleiding 
 
 
 
 
 
 

1.1 Doel van het onderzoek 
 
Ruim tien jaar na de start van het opsporingsprogramma voor Familiaire Hypercholeste-
rolemie (FH) en ruim vijf jaar na de eerste evaluatie door onderzoekers van het AMC 
(afdeling Sociale Geneeskunde), heeft het NIVEL opnieuw onderzoek gedaan naar de 
ervaringen met het programma en de maatschappelijke consequenties voor de deel-
nemers. Subsidiegever voor deze evaluatiestudie was het College voor zorgverzekeringen 
(CVZ). 
 
Doel van dit onderzoek is tweeledig, namelijk: inzicht krijgen in 1) de recente ervaringen 
van deelnemers met het opsporingsprogramma, en 2) de langere termijn gevolgen van 
deelname aan het opsporingsprogramma en het hebben van FH voor het afsluiten van 
verzekeringen. Uiteindelijk zal dit onderzoek resulteren in aanbevelingen voor verdere 
verbeteringen in de uitvoering van het screeningsprogramma en het voorkomen van 
problemen met het aanvragen van verzekeringen. 
 
 

1.2 Familiaire Hypercholesterolemie 
 
FH is een erfelijke aandoening van de vetstofwisseling, die kan leiden tot een sterke ver-
hoging van het cholesterol in het bloed. Het betreft een dominante, niet-geslachtsgebon-
den erfelijke aandoening die in de meeste westerse landen bij ongeveer 1 op de 400-500 
personen voorkomt (Brown en Goldstein, 2001; Lansberg et al., 2000; Defesche en 
Kastelein, 1998). FH is hiermee de frequentste erfelijke stofwisselingsziekte. In Neder-
land zijn er naar schatting 40.000 mensen met FH. De klinische praktijk laat zien dat 
personen met FH meestal niet op de hoogte zijn van hun ziekte. 
 
FH wordt veroorzaakt door een mutatie in het gen voor de Low Density Lipoprotein 
(LDL)-receptor, de receptor die LDL-cholesterol uit het bloed verwijdert. Door de 
mutatie wordt bij FH-patiënten slechts de helft van het normale aantal LDL-receptoren 
aangemaakt, waardoor de lever niet in staat is om voldoende LDL-deeltjes uit de bloed-
baan te verwijderen en het cholesterolgehalte in het bloed stijgt. Hierdoor hebben patiën-
ten met een diagnose FH bij een natuurlijk beloop een ernstig verhoogd risico op coronai-
re hartziekten en sterfte, met name op jonge leeftijd (Brown et al., 2001; Scientific 
Steering Committee on behalf of the Simon Broome Register Group, 1999). Behandeling 
met cholesterolsyntheseremmers (zogenaamde statines) en specifieke leefstijladviezen 
kan echter het risico op hart- en vaatziekten en vroegtijdige sterfte verlagen (Civeira, 
2004; Marks et al., 2003; Scientific Steering Committee on behalf of the Simon Broome 
Register Group, 1999). 
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De beschikbaarheid van genetische diagnostiek en een effectieve cholesterolverlagende 
therapie maakt screening in een populatie met een sterk verhoogde kans op FH zinvol. 
Sinds 1994 is er daarom in Nederland een landelijk opsporingsprogramma waarbij aan 
eerste- en tweedegraads familieleden van klinisch gediagnosticeerde FH-patiënten DNA-
onderzoek wordt aangeboden om de genmutatie aan te tonen. Het doel van dit familie-
onderzoek is om in een zo vroeg mogelijk stadium personen met FH te vinden en 
adequaat te behandelen.  
 
 

1.3 Het opsporingsprogramma 
 
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) subsidieert een landelijk 
meerjarenprogramma om de ongeveer 40.000 patiënten met FH in Nederland door middel 
van DNA-diagnostiek te identificeren (van der Meer et al., 2001; Latta, 2004). Dit op-
sporingsprogramma wordt sinds 1994 uitgevoerd door de Stichting Opsporing Erfelijke 
Hypercholesterolemie (StOEH, zie ook www.stoeh.nl). Aanvankelijk vond het 
screeningsprogramma op experimentele basis plaats (Umans-Eckenhausen et al., 1999). 
Medio 2001 heeft de Minister van VWS besloten het screeningsprogramma te inten-
siveren, om te proberen om binnen afzienbare tijd alle mensen met FH in Nederland te 
identificeren en onder behandeling te brengen (Opschaling familieonderzoek FH, 2001). 
Tot 2006 werd het programma gecoördineerd door het College voor zorgverzekeringen 
(CVZ) en sinds 1 januari 2006 is de coördinatie in handen van het RIVM (Centrum voor 
Bevolkingsonderzoek). 
 
De uitvoering van het opsporingsprogramma gaat als volgt. Bij een verdenking op FH, 
kan een arts DNA onderzoek aanvragen bij het laboratorium Vasculaire Geneeskunde in 
het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Wanneer door het laboratorium een 
mutatie wordt gevonden, neemt een Genetisch Field Worker (GFWer) contact op met de 
insturende arts om toestemming te vragen voor benadering van deze patiënt. Vervolgens 
wordt de zogenaamde indexpatiënt telefonisch benaderd door de GFWer. Zo wordt tevens 
gepoogd direct of indirect in contact te komen met familieleden (indien wilsbekwaam en 
16 jaar of ouder, of op verzoek van de ouders soms ook jongere kinderen). Allereerst 
wordt contact gezocht met eerste- en tweedegraads familieleden (zoals ouders, kinderen, 
broers en zusters), en vervolgens de overige familieleden. Nadat de StOEH een brief heeft 
gestuurd met een informatiefolder wordt binnen twee weken telefonisch contact opge-
nomen door de GFWer. Hierbij wordt een afspraak gemaakt voor een huisbezoek, onder 
andere voor bloedafname. Tijdens dit bezoek worden ook eventuele vragen beantwoord, 
de stamboom verder in kaart gebracht en een vragenlijst afgenomen. De testuitslag van 
het DNA-onderzoek wordt na 6-8 weken schriftelijk meegedeeld. Als er sprake is van een 
genmutatie zit er bij de brief een aantal informatiefolders. De deelnemer wordt geadvi-
seerd naar de huisarts te gaan en zich te laten verwijzen naar een zogenaamde lipiden-
polikliniek waar eventueel behandeling gestart kan worden. Bij het bezoek aan deze 
kliniek worden adviezen gegeven met betrekking tot dieet en andere maatregelen die het 
risico op hart- en vaatziekten verlagen. Verder worden regelmatige cholesterolcontroles 
gepland en eventueel een cholesterolverlagende behandeling met medicijnen ingezet. 
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De testuitslag wordt uitsluitend bij de StOEH geregistreerd en niet naar de huisarts door-
gestuurd. Wel ontvangt de patiënt indien er sprake is van een mutatie een brief die hij of 
zij aan de huisarts kan geven. Na ontvangst van de uitslag kan de patiënt met vragen 
terecht bij de huisarts, een lipidenpolikliniek of patiënten/belangenorganisaties zoals de 
Stichting Bloedlink (patiëntenorganisatie erfelijke hart- en vaatziekten). De StOEH ver-
wijst personen met vragen door naar hun arts of deze instanties. 
 
De bereidheid om deel te nemen aan het opsporingsprogramma blijkt groot, maar toch 
weigert 10 procent deelname omdat ze DNA onderzoek ‘eng’ vinden, om religieuze 
redenen, of omdat ze bang zijn voor de gevolgen zoals bijvoorbeeld problemen bij het 
afsluiten van een levens- of arbeidsongeschiktheidsverzekering (van der Elst, 2005). 
 
 

1.4 Relevante ontwikkelingen in wet- en regelgeving en verzekerbaarheid 
 
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten het opsporings-
programma te financieren op grond van de AWBZ en heeft daarbij de voorwaarde gesteld 
dat deelnemers geen nadelige gevolgen mogen ondervinden met betrekking tot de toe-
gang tot arbeid en verzekeringen. Om mensen met een erfelijke aandoening, waaronder 
FH, bescherming te bieden bij het afsluiten van verzekeringen, is specifieke wet- en 
regelgeving ontwikkeld en zijn in de loop der jaren diverse afspraken gemaakt met 
verzekeraars. 
 
Sinds 1990 is een zogenaamd Erfelijkheidsmoratorium opgesteld door overheid en 
verzekeraars waarin is afgesproken dat aspirant-verzekerden voor een levensverzekering 
of een arbeidsongeschiktheidsverzekering onder een bepaald bedrag de resultaten van 
erfelijkheidsonderzoek niet hoeven te vermelden. Boven deze zogenaamde ‘vragengrens’ 
gelden de beperkingen van het vraagrecht van verzekeraars niet. Voor een levens-
verzekering lag deze vragengrens aanvankelijk bij 200.000 gulden, maar deze werd in 
1995 verhoogd naar 300.000 gulden en in 2001 naar 320.000 gulden (circa 160.000 euro). 
Bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen gold sinds 1995 een grens van 60.000 gulden 
voor het eerste jaarrisico en 40.000 gulden vanaf het tweede jaar, maar sinds 1 januari 
2006 zijn deze grenzen verhoogd naar respectievelijk 60.000 en 40.000 gulden (32.000 en 
22.000 euro). 
 
Vanaf 1998 is de Wet op de Medische Keuringen (WMK) van kracht geworden die 
verzekeraars beperkingen oplegt in het stellen van vragen aan aspirant-verzekerden, en 
regels stelt voor medische keuringen die worden verricht in verband met het aangaan of 
wijzigen van een dienstbetrekking, een pensioen- of levensverzekering of een verzekering 
wegens arbeidsongeschiktheid (Wet Medische Keuringen, 1998). Verzekeraars mogen bij 
aanvragen voor verzekeringen onder de hiervoor genoemde bedragen in de gezondheids-
verklaringen níet vragen naar erfelijkheidsonderzoek en ernstige onbehandelbare ziekten, 
én niet naar eerdere weigeringen of afwijkende voorwaarden bij andere verzekeringen. 
Ook mogen er geen medische keuringen worden gevraagd voor verzekeringen die via de 
werkgever worden afgesloten (zoals pensioen- of WAO-gat verzekeringen). Een eerste 
evaluatie van de WMK wees echter uit dat aspirant-verzekerden slecht op de hoogte zijn 
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van de rechten die de WMK hun verleent (Zorgonderzoek Nederland (ZON), 2001). 
 
In 2000 rees bij het ministerie van VWS de vraag of de Wet Medische Keuringen mensen 
met FH wel voldoende bescherming bood bij het afsluiten van een pensioen-, levens- of 
arbeidsongeschiktheidsverzekering. Immers, er waren aanwijzingen dat mensen met FH 
bij het afsluiten van een verzekering te maken kregen met premieverhoging of uitsluiting. 
Vervolgens is advies gevraagd aan de Gezondheidsraad, en die concludeerde eind 2001 
dat de WMK de FH-dragers maar beperkte bescherming biedt, en dat de wet nog veel 
onduidelijkheden bevatte (Gezondheidsraad, 2001). De raad stelde vast dat FH een 
ernstige maar behandelbare aandoening is, en dat verzekeraars in het geval van FH onder 
de vraaggrens wel informatie kunnen opvragen om een nauwkeurige risicoclassificatie te 
kunnen toepassen. De Gezondheidsraad concludeerde voorts dat de werkwijze van ver-
zekeraars onvoldoende transparant is ten aanzien van hun risicoschatting bij FH, en stelde 
de vraag of deze wel gebaseerd is op de actuele stand van de wetenschap. 
 
Uiteindelijk is in 2003 een afspraak gemaakt tussen het Verbond van Verzekeraars, de 
StOEH, Stichting Bloedlink en de overheid dat patiënten met FH bij de beoordeling voor 
een acceptatie bij een verzekering op gelijke gronden beoordeeld moeten worden als elke 
andere persoon. De inschatting van cardiovasculaire risicofactoren behoort gelijk te zijn 
aan de inschatting bij mensen zonder een mutatie. Dit betekent dus dat mensen met FH 
wel tegen problemen aan kunnen lopen in geval van een verhoogd cholesterolgehalte en 
de aanwezigheid van de klassieke cardiovasculaire risicofactoren (zoals roken en een 
verhoogde bloeddruk of quetelet-index), of doordat er bijvoorbeeld hart- en vaatziekten 
voorkomen in de familie. Maar het hebben van FH alleen, zonder bijkomende risico-
factoren, mag geen gevolgen hebben voor de verzekerbaarheid en premiehoogte. Oftewel: 
een risicoclassificatie door verzekeraars op basis van FH-dragerschap alleen, is onvol-
ledig wanneer men daar geen andere factoren bij betrekt (Homsma et al., 2004). Voor 
personen die zijn opgespoord via de StOEH moet tevens worden bedacht dat het hier 
meestal gaat om asymptomatische dragers die niet altijd een verhoogd cholesterolgehalte 
hebben (slechts 15-20% van de opgespoorde patiënten heeft onbehandeld een normale of 
matig verhoogde LDL-cholesterol concentratie) (Umans-Eckenhausen et al., 2001; Ten 
Asbroek et al., 2001; Marang-van de Mheen et al., 2000). 
 
 

1.5 Evaluatie van het opsporingsprogramma 
 
Om de gevolgen van het familieonderzoek naar FH in kaart te brengen, is in 1997 een 
eerste evaluatiestudie gestart. In 2000 verscheen het bijbehorende evaluatierapport 
‘Screening op Familiaire Hypercholesterolemie in Nederland’ over de ervaringen van 
deelnemers en de maatschappelijke gevolgen van deelname aan het opsporingsprogram-
ma (Marang-van de Mheen et al., 2000). Uit de evaluatie bleek dat deelname aan het 
opsporingsprogramma over het algemeen als positief werd ervaren (Marang-van de 
Mheen et al., 2000; Van Maarle et al., 2001). Deelname aan het programma bleek vooral 
ingegeven door gevoelens van solidariteit met de eigen familie, en was niet voor iedereen 
volledig op vrijwilligheid gebaseerd. Vooral oudere deelnemers handelden uit een gevoel 
van verantwoordelijkheid ten aanzien van de kinderen en andere familieleden. De uit-
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voering van het opsporingsprogramma kon volgens de deelnemers nog wel op een aantal 
punten worden verbeterd. Zo vond 11% dat de benaderingswijze beter kon, 15% vond dat 
ze vooraf onvoldoende informatie hadden ontvangen, en 11% vond dat de manier waarop 
de testuitslag werd gegeven nog kon worden verbeterd. 
 
In de studie naar maatschappelijke gevolgen kwam naar voren dat een aanzienlijk deel 
(37%) problemen ondervond bij het afsluiten van verzekeringen, ongeacht het choles-
terolgehalte. Deze bevinding betrof echter maar 17 personen, omdat de evaluatie een 
korte periode betrof (1 tot 5 jaar na opsporing) en niet veel deelnemers (slechts 23%, 
n=46) in die tussentijd hadden geprobeerd een verzekering af te sluiten. De evaluatie 
resulteerde in het advies om deelnemers aan de screening goed te informeren over de Wet 
Medische Keuringen, over wat wel en niet aan de verzekeraar gemeld hoeft te worden, en 
verzekeraars te voorzien van informatie over de laatste wetenschappelijke inzichten 
(Marang-van de Mheen et al., 2002; Marang-van de Mheen et al., 2000; Van Maarle et 
al., 2000). 
 
 

1.6 Vraagstellingen van het onderzoek 
 
Het huidige evaluatieonderzoek bestond uit twee doelonderzoeken, met als 
vraagstellingen: 
 

1. 'Wat zijn de ervaringen van deelnemers met het opsporingsprogramma 
voor FH?' 

  Hoe wordt de uitvoering van het opsporingsprogramma door de 
benaderden ervaren, wat vinden deelnemers belangrijke aspecten van het 
opsporingsprogramma, en zijn er verbeteringen mogelijk in de uitvoering 
van het programma en de nazorg?' 

 
2.  'Wat zijn de gevolgen van deelname aan het opsporingsprogramma en het 

hebben van FH voor het afsluiten van verzekeringen?' 
Hierbij gaat het om de ervaringen van mensen met FH bij het afsluiten van 
verzekeringen, nadat zij aan het opsporingsprogramma hebben deelgenomen. 
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2 Methode 
 
 
 
 
 
Het onderzoek naar de gevolgen van de deelname aan het opsporingsprogramma 
Familiaire Hypercholesterolemie bestond uit twee delen. Enerzijds werden de ervaringen 
met het opsporingsprogramma in 2005 geëvalueerd onder mensen die recent gescreend 
waren. Deze evaluatie werd uitgevoerd met twee vragenlijsten: een 
‘ervaringenvragenlijst’ en een ‘belangvragenlijst’ (conform de QUOTE-systematiek 
(Sixma et al., 1998; Sixma et al., 1998). Anderzijds werden de gevolgen van de 
deelnemers voor het aanvragen van verzekeringen gemeten met een 
‘verzekeringenvragenlijst’ bij FH-patiënten die gescreend werden tussen 1994 en 1998.  
 
Deze drie vragenlijsten zijn opgesteld aan de hand van focusgroepgesprekken (zie verslag 
hiervan in bijlage 1), de inbreng van de auteurs en op basis van de gebruikte vragenlijsten 
in eerder onderzoek naar psychosociale en maatschappelijke gevolgen van de FH-
screening (Marang-van de Mheen et al., 2002; Marang-van de Mheen et al., 2000; van 
Maarle et al., 2000). Tevens werden de vragenlijsten beoordeeld door de leden van de 
Deskundigencommissie Opsporing Erfelijke Hypercholesterolemie (DOEH), het Breed 
Platform voor Verzekerden en Werk en de Stichting Bloedlink (patiëntenorganisatie 
erfelijke hart- en vaatzieken). Iedere vragenlijst werd afgesloten met vragen naar achter-
grondkenmerken en medische gegevens, met vragen over gezondheid, cardiovasculaire 
incidenten en risicofactoren. In de onderstaande paragrafen worden de methoden van 
dataverzameling en –analyse voor de twee deelonderzoeken afzonderlijk besproken. 
 
 

2.1 Ervaringen met het opsporingsprogramma 
 

2.1.1 Vragenlijsten 
 
Ervaringenvragenlijst 
De vragenlijst over de ervaringen van de deelnemers met het opsporingsprogramma kent 
een chronologische opbouw: van het eerste contact met de StOEH en de verpleegkundige 
(GFWer), met vragen over de benaderingswijze en informatievoorziening, tot aan de 
testuitslag, gevolgd door vragen naar de algemene mening over het opsporingsprogram-
ma. De ervaringen en meningen zijn gemeten met een 4-puntsschaal (‘ja’, ‘eigenlijk wel’, 
‘eigenlijk niet’ of ‘nee’; of van ‘ruim voldoende’ tot ‘volstrekt onvoldoende’), en soms 
met een dichotome schaal (‘ja’ of ‘nee’). Een overzicht van deze vragen, gerubriceerd in 
betekenisvolle categorieën (zie paragraaf 2.1.3. en 3.1.3.), is in dit rapport opgenomen als 
bijlage 2. Tenslotte bevat de vragenlijst een gedeelte met vragen over achtergrondgege-
vens, zoals leeftijd, geslacht en opleidingsniveau, en een aantal medische vragen over de 
FH-status en risicofactoren voor hart- en vaatziekten.  
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Belangvragenlijst 
Naast ervaringen is gevraagd naar het belang dat deelnemers toekennen aan de verschil-
lende (kwaliteits)aspecten van het opsporingsprogramma. Voor deze afzonderlijke be-
langvragenlijst zijn waar mogelijk de vragen van de eerste drie delen van de ervaringen-
vragenlijst vertaald naar een belangvraag (dit betreft de ervaringsitems 2-4, 6-12 en 14-
25). Zo hoort bij elke ervaringenvraag een vraag over hoe belangrijk de deelnemer het 
betreffende item vindt op een 4-puntsschaal (‘niet belangrijk’, ‘eigenlijk wel belangrijk’, 
‘belangrijk’ en ‘van het allergrootste belang’). Met de antwoorden op de belangitems 
kunnen, in combinatie met de bijbehorende ervaringscores, zogenaamde verbeterscores 
berekend worden (zie verder paragraaf 2.1.3.). Ook aan de belangvragenlijst zijn 
algemene vragen over achtergrond- en medische kenmerken toegevoegd. De items van de 
belangvragenlijst zijn te vinden in bijlage 3 (in dezelfde rubrieken en volgorde als de 
corresponderende ervaringsitems in bijlage 2). 
 
 

2.1.2 Steekproef en benaderingswijze 
 
Voor het onderzoek naar de ervaringen met het opsporingsprogramma leverde de StOEH 
een adressenbestand aan met alle mensen die in de eerste helft van 2005, tussen 1 januari 
2005 en 1 juli 2005, zijn gescreend op FH (n=1856). Dit bestand werd verdeeld in FH-
positieve en FH-negatieve personen, en uit deze twee groepen werden evenwichtige 
steekproeven van circa 600 deelnemers getrokken. Naast de FH-status was alleen het 
geslacht van de gescreende personen bij de onderzoekers bekend. 
 
Van alle FH-positieve personen (n=661) werden 595 personen benaderd met de er-
varingenvragenlijst. Aan de resterende 66 personen werd de belangvragenlijst verstuurd. 
Van de FH-negatieve personen (n=1195) werd voor de ervaringenvragenlijst een steek-
proef van 608 personen getrokken. Uit de resterende 587 personen werd voor de belang-
vragenlijst vervolgens een steekproef getrokken van 113 personen. In totaal zijn er zo-
doende 1203 personen aangeschreven met de ervaringenvragenlijst en 179 personen met 
de belangvragenlijst. Een overzicht van de steekproeftrekking is te vinden in figuur 2.1. 
Twee weken na de verzending van de vragenlijsten werd een herinneringsbrief gestuurd 
naar de personen die op dat moment de vragenlijst nog niet retour hadden gezonden. 
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Totale populatie: 1856 

2  FH+: 661 1  FH-: 1195 

Figuur 2.1 Steekproeftrekking voor de ervaringen- en belangvragenlijst 
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608 

Onderzoek 
Belang: 

1203 Ervaringen 
vragenlijsten verzonden 

179 Belang 
vragenlijsten verzonden

2.1.3 Statistische analyses 
 
Ervaringenvragenlijst 
Allereerst werd met een non-respons analyse bekeken of de non-respondenten verschil-
den van de mensen die de vragenlijst wel hebben teruggestuurd, voor wat betreft FH-
status en geslacht. Voor de non-respons analyse werd gebruik gemaakt van een chi-
kwadraat toets en een vereist significantieniveau van p<0,05. 
De analyse van de ervaringenvragenlijst startte met het omcoderen van alle negatief ge-
formuleerde items (zie bijlage 2), zodat alle hoge ervaringscores voor gunstige ervaringen 
staan. Vervolgens werden schaalanalyses uitgevoerd voor de items 2 t/m 36 (met 
uitzondering van item 5 over de wachttijd voor de thuisafspraak) om de items onder te 
verdelen in verschillende thema’s en betekenisvolle schalen. Allereerst werden hiervoor  
factoranalyses uitgevoerd (met Varimax rotatie, waarbij factorlading minimaal 0,40 
moesten zijn en Eigenvalue >1). En om de homogeniteit van schalen te bepalen zijn 
betrouwbaarheidsanalyses uitgevoerd (hierbij is 0,60 als ondergrens voor Cronbach’s 
alpha gehanteerd). 
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Gemiddelde ervaringscores zijn berekend op itemniveau en zijn, met uitzondering van de 
items over de ’persoonlijke beleving’ (item 26-36), vervolgens gerangschikt van meest 
positieve ervaring naar meest negatieve ervaring. 
 
In subgroepanalyses werd gekeken naar de relatie tussen de diverse ervaringscores en de 
FH-status, het geslacht, de leeftijd en het opleidingsniveau van de respondenten. Deze 
onafhankelijke variabelen werden gekozen om aanbevelingen te kunnen doen over onder-
delen van het opsporingsprogramma ten behoeve van specifieke subgroepen. Het oplei-
dingsniveau werd onderverdeeld in drie categorieën: laag (geen onderwijs tot en met 
VMBO), gemiddeld (MAVO tot en met VWO) en hoog (HBO en universitair). Als af-
hankelijke variabelen werden, waar mogelijk, schaalscores gebruikt. Indien een item niet 
binnen een bepaalde schaal viel, werd dit ‘losse item’ als afhankelijke variabele gebruikt. 
De subgroepanalyses zijn uitgevoerd met lineaire regressieanalyse (methode Enter). De 
variabelen FH-status, geslacht, leeftijd en opleidingsniveau werden hierbij tegelijk als 
onafhankelijke variabelen in het model opgenomen, zodat deze variabelen voor elkaar ge-
corrigeerd zijn. Aangezien er in totaal 20 afhankelijke variabelen getoetst werden (vier 
schaalscores en 16 losse items) in een model met steeds dezelfde vier onafhankelijke 
variabelen, is er gekozen voor een correctie voor meervoudige vergelijkingen en is der-
halve het vereiste significantieniveau verlaagd naar p<0,01.  
Alle statistische analyses zijn uitgevoerd met SPSS 11.5. 
 
Belangvragenlijst 
Per item werd een gemiddelde belangscore berekend. Tevens werd de relatie tussen de 
belangscores en de FH-status, het geslacht, de leeftijd en het opleidingsniveau onderzocht 
volgens dezelfde methode als hierboven beschreven voor de ervaringscores. 
Ook werden de belangscores gebruikt voor het berekenen van verbeterscores (zie hier-
onder). 
 
Verbeterscores 
Op basis van de ervaringscores (antwoorden op de ervaringenvragenlijst) en de belang-
scores (antwoorden op de belangvragenlijst), is bekeken welke aspecten van het op-
sporingsprogramma voor verbetering in aanmerking komen. Door de fractie ‘suboptimale 
ervaringen’ (antwoorden ‘nee’ en ‘eigenlijk niet’, of ‘onvoldoende’ en ‘volstrekt onvol-
doende’) te vermenigvuldigen met de betreffende belangscore (van 1 ‘niet belangrijk’ tot 
4 ‘van het allergrootste belang’), worden zogenaamde verbeterscores verkregen die 
kunnen variëren van 0 tot 4.1

 
Een hoge verbeterscore betekent dat vanuit deelnemersperspectief hoge prioriteit moet 
worden gegeven aan verbetering van dit aspect van het opsporingsprogramma. Bij een 
optimale situatie waarin maximaal 10% van de kwaliteit tekortschiet en bij een gemid-
delde belangscore van 3,0 (’belangrijk’), hoort een verbeterscore van 0,3. Grofweg kan 
vervolgens worden gesteld dat er bij een verbeterscore van >0,3 verbeterpotentieel is. 
 
 
                                                      
1 Opgemerkt dient te worden dat er ook alternatieve manieren bestaan om verbeterscores te berekenen. Een overzicht 

hiervan is te vinden in het rapport van Sixma et al. (Sixma et al., 1998). 
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2.2 Problemen met de aanvraag van verzekeringen 
 
 

2.2.1 Verzekeringenvragenlijst 
 
De verzekeringenvragenlijst meet de gevolgen van de deelnemers voor het aanvragen van 
verzekeringen, waaronder ziektekostenverzekeringen, levensverzekeringen, (aanvullende) 
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, individueel pensioen en aanvullende nabestaanden 
verzekeringen. De vragenlijst bestaat uit drie delen: vragen over verzekeringen, gezond-
heidsverklaringen en medische keuringen (zie bijlage 4). De vragenlijst is aangevuld met 
een aantal medische vragen over cardiovasculaire incidenten, risicofactoren en gezond-
heid, en vragen over achtergrondgegevens zoals leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. 
 
 

2.2.2 Steekproef en benaderingswijze 
 
Voor dit deelonderzoek leverde de StOEH een adressenbestand met alle FH-positieve 
personen, die gescreend werden tussen 1994 en 1998. In deze periode werden in totaal 
2066 FH-positieve personen gescreend, maar voor dit onderzoek zijn alleen de mensen 
aangeschreven die op het moment van de screening tussen de 20 en 55 jaar oud waren 
(n=1159) (zie ook figuur 2.2). Deze leeftijdsgrens is gekozen omdat verwacht werd dat 
het aanvragen van verzekeringen vooral voor deze leeftijdsgroep relevant is. 
Het aangeleverde adressenbestand bevatte wellicht veel verouderde adressen van de 
deelnemers op het moment van de screening. Daarom werd voor het verzenden van de 
vragenlijsten eerst de actualiteit van het adressenbestand gecontroleerd met 
www.detelefoongids.nl, en werden adressen zonodig geactualiseerd. 
 
Twee weken na de verzending van de vragenlijsten werd een herinneringsbrief gestuurd 
naar de personen die op dat moment de vragenlijst nog niet retour hadden gezonden. Van 
de personen waarvan de vragenlijst onbestelbaar retour kwam, werd het nieuwe adres 
opgevraagd bij de betreffende gemeente waarna zo mogelijk een vragenlijst naar het 
nieuwe adres werd gestuurd. 
 
 
Figuur 2.2 Benaderde populatie voor de verzekeringenvragenlijst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

of >55 jaar: 907 
Leeftijd bij screening <20 jaar 

Totale populatie 
deelnemers: 2066 

(gescreend in 1994-1998) 

Aangeschreven: 1159 
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2.2.3 Statistische analyses 
 
De statistische analyses vonden plaats op twee niveaus: op deelnemersniveau (met het 
aantal personen dat een verzekering heeft aangevraagd en daarbij problemen heeft 
ondervonden), en op verzekeringsniveau (met het totale aantal aanvragen per type 
verzekering, en de frequentie van problemen per soort verzekering). De resultaten zijn 
daarbij zoveel mogelijk uitgesplitst naar de verschillende soorten verzekeringen. 
De beschrijvende analyses zijn uitgevoerd met SPSS 11.5. 
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3 Resultaten 
 
 
 
 
 
 

3.1 Ervaringen met het opsporingsprogramma 
 

3.1.1 Respons 
 
Ervaringenvragenlijst 
Van de 1203 verzonden ervaringenvragenlijsten werden er 680 ingevuld retour gestuurd, 
wat een respons opleverde van 56,5% (zie figuur 3.1). Van 446 benaderden (37,1%) is 
onbekend waarom de vragenlijst niet werd teruggestuurd. De voornaamste redenen voor 
non-respons, in zoverre bekend, waren: weigeringen (1,9%), ‘te jong om een vragenlijst 
in te vullen’ (leeftijd < 18 jaar; in 1,5%), verhuizingen (1,0%), en woonachtig in het 
buitenland (1,0%). 
 
Belangvragenlijst 
Van de 179 verzonden belangvragenlijsten werden 92 vragenlijsten ingevuld retour 
gestuurd, wat een respons opleverde van 51,4% (zie figuur 2.3). Van 74 personen 
(41,3%) is onbekend waarom de vragenlijst niet werd teruggestuurd. Slechts 13 personen 
hadden hun reden van non-respons bekend gemaakt. De genoemde redenen waren: 
woonachtig in het buitenland (n=5), ‘te jong om een vragenlijst in te vullen’ (leeftijd < 18 
jaar; n=4), weigeringen (n=3) en verhuizing (n=1). 
 
 
Figuur 3.1 Respons ervaringen- en belangvragenlijst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non-respons: 
Reden onbekend: 
Woonachtig in buitenland: 
<18 jaar: 
Wil niet meedoen: 
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3.1.2 Kenmerken onderzoekspopulatie en non-respons analyse 
 
Ervaringenvragenlijst 
De kenmerken van de respondenten van het ervaringenonderzoek staan in tabel 3.1. De 
680 deelnemers hadden een gemiddelde leeftijd van 45 jaar, 59% was vrouw en er waren 
evenveel FH-positieve als FH-negatieve deelnemers. Onder de non-responders waren 
significant minder vrouwen (49%, p<0.001). De FH-status was bij de non-responders 
hetzelfde verdeeld als bij de deelnemers (49% FH+ en 51% FH-). 
 
 
Tabel 3.1 Kenmerken respondenten van het ervaringen- en belangonderzoek 
 
 Ervaringen

(n = 680)
Belang

(n = 92)
Leeftijd (gemiddelde ± s.d.) 45 ± 18 49 ± 17
 
Geslacht (%) 
Man 41 41
Vrouw 59 59
 
FH-status (%) 
Positief 50 39
Negatief 50 61
 
Opleidingsniveau (%) 
Laag 36 32
Gemiddeld 41 44
Hoog 23 24
 
 
Belangvragenlijst 
In tabel 3.1 staan ook de kenmerken van de deelnemers aan het belangonderzoek. Van de 
92 personen was de gemiddelde leeftijd 49 jaar, 59% was vrouw en 39% had FH. Onder 
de non-respondenten waren relatief minder vrouwen (49%) en minder personen met een 
positieve FH-status (34%), maar deze verschillen waren niet statistisch significant. 
 
 

3.1.3 Ervaringscores 
 
Algemeen 
Op basis van schaalanalyses (factor- en betrouwbaarheidsanalyses) en inhoudelijke over-
wegingen zijn de items van de ervaringenvragenlijst in vier hoofdthema’s ondergebracht: 
1) Procedure, 2) Informatie en communicatie over het programma, 3) Contact met de ver-
pleegkundige, en 4) Persoonlijke beleving. Binnen de drie laatstgenoemde thema’s 
konden vier betrouwbare subschalen onderscheiden worden, namelijk:  

- informatie na de uitslag (item 21-25; α = 0,67) uit Informatie en communicatie 
over het programma; 

- bejegening (item 9-12; α = 0,80) over het Contact met de verpleegkundige; 
- tevredenheid (item 26, 31, 33-36; α = 0,66) en autonomie (item 28-30; α = 0,64) 

uit de categorie Persoonlijke beleving. 
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De uiteindelijke (sub)thema’s en schalen van de ervaringenvragenlijst, met de 
bijbehorende items, staan vermeld in bijlage 2. 
 
Positieve en negatieve ervaringen 
In deze paragraaf worden de ervaringen met het opsporingsprogramma (ervaringscores) 
besproken. De antwoorden op de ervaringsvragen lopen van 1 tot 4, waarbij 4 staat voor 
de meest positieve ervaring. De ervaringscores en het percentage negatieve ervaringen 
(antwoorden ‘nee’ en ‘eigenlijk niet’) staan voor alle ervaringsitems in tabel 3.2 ge-
rangschikt van meest positief naar minst positief. In bijlage 5 staan de ervaringen ook nog 
eens per thema weergegeven. De deelnemers aan het bevolkingsonderzoek zijn met name 
positief over de bejegening door de verpleegkundige (items 9-12), blijkend uit de hoge 
ervaringscores (tussen 3,91 en 3,95) en minder dan 2% negatieve ervaringen. Ook de 
ervaring met de informatie vooraf over bloedafname was positief (item 16).  
 
 
Tabel 3.2 Ervaringen met het opsporingsprogramma; geordend van meest positieve 

naar minst positieve ervaringen op basis van de ervaringscore  
 
  Ervaringscore % Negatieve 

ervaringen
Item 9 
 

De verpleegkundige die bloed bij mij afnam nam voldoende tijd 
voor mij 

3,95 0,5%

Item 16 Uit de informatie die ik vooraf gekregen heb, begreep ik wel dat 
er bloed zou worden afgenomen 

3,93 1,7%

Item 12 De verpleegkundige die bloed bij mij afnam gaf voldoende 
gelegenheid tot vragen stellen 

3,92 0,9%

Item 10 De verpleegkundige die bloed bij mij afnam stelde mij op mijn 
gemak 

3,91 1,3%

Item 11 De verpleegkundige die bloed bij mij afnam toonde aandacht en 
interesse 

3,91 0,6%

Item 15 Tijdens het gesprek met de verpleegkundige begreep ik goed 
waarom ik benaderd ben 

3,87 2,9%

Item 17 Ik vond het prima om de uitslag per post te ontvangen 3,87 3,7%
Item 6 Ik had te weinig inspraak in het tijdstip van de afspraak* 3,83 3,8%
Item 20 Ik weet dat de testuitslag bij de StOEH is geregistreerd 3,83 5,3%
Item 21 De informatie die bij de uitslag is gegeven, is begrijpelijk 3,83 3,1%
Item 7 Ik kreeg genoeg ruimte voor vragen 3,81 4,9%
Item 8 Ik kreeg te weinig uitleg over het doel van de afspraak* 3,81 4,2%
Item 14 Ik had graag meer uitleg aan de telefoon gehad* 3,72 5,5%
Item 4 De tijd tussen het eerste contact per telefoon en thuisafspraak 

was te lang* 
3,66 7,6%

Item 24 Nadat ik de testuitslag had gekregen, bleef ik met vragen zitten* 3,61 11,7%
Item 2 Kreeg u voldoende informatie van de verpleegkundige van de 

StOEH? 
3,60 1,2%

Item 18 Ik had de uitslag liever persoonlijk per telefoon of afspraak 
ontvangen* 

3,58 11,7%

Item 25 Ik wist waar ik met mijn vragen terecht kon na het 
opsporingsprogramma 

3,52 14,7%

Item 13 Ik was liever eerst door mijn familie benaderd* 3,46 16,6%
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- vervolg tabel 3.2 - 
  Ervaringscore % Negatieve 

ervaringen
Item 19 Ik zou liever willen dat de testuitslag naar de huisarts gestuurd 

wordt* 
3,43 18,5%

Item 3 Was het foldermateriaal wat u van de StOEH kreeg goed te 
begrijpen? 

3,41 1,2%

Item 22 Na het krijgen van de testuitslag was er voldoende gelegenheid 
tot het stellen van vragen 

3,36 20,0%

Item 23 Mijn huisarts kon mij goed uitleggen wat de testuitslag 
betekende 

3,01 32,8%

 
* Negatief geformuleerde items, waarvan de scores zijn omgepoold (de negatieve ervaringen staan hier voor 

ja/eigenlijk wel). 
 
 
De uitleg van de testuitslag door de huisarts scoorde het laagste (3,01). Bijna een derde 
(32,8%) van de deelnemers vond dat de huisarts dit (eigenlijk) niet goed kon uitleggen. 
Twintig procent van de deelnemers vond dat er na de testuitslag onvoldoende gelegenheid 
was tot het stellen van vragen, 18,5% wilde liever dat de testuitslag naar de huisarts wordt 
gestuurd, en ruim 10% van de mensen bleef na de testuitslag met vragen zitten. Achteraf 
gezien was bijna 17% toch liever door de eigen familie benaderd, en had 12% de testuit-
slag liever persoonlijk per telefoon of afspraak (en niet per brief) willen ontvangen. 
Ook de informatievoorziening liet nog te wensen over. Hoewel slechts 1,2% het (uitge-
breide) foldermateriaal en/of de informatie van de verpleegkundige onvoldoende of onbe-
grijpelijk vond, gaven toch veel deelnemers aan dat ze meer of duidelijker informatie 
wilden ontvangen. Bijna 19% van de deelnemers wilde meer informatie krijgen over de 
gevolgen van FH voor het afsluiten van verzekeringen, 13-14% wilde meer informatie 
over wat FH betekent voor de eigen gezondheid en/of de kinderen, 12% wilde meer uitleg 
over wat er met het bloed gedaan zou worden, en 11% wenste meer uitleg over het doel 
en nut van het opsporingsprogramma. Van het foldermateriaal scoorde met name de 
folder van het Verbond van verzekeraars slecht: ruim 7% van alle respondenten vond 
deze folder onduidelijk. 
 
Persoonlijke beleving 
Het algemene oordeel en de mening over het opsporingsprogramma, kortweg genaamd de 
persoonlijke beleving, werd gemeten met 11 items die konden worden onderverdeeld in 
drie onderwerpen: autonomie, onrust en tevredenheid. Het percentage positieve en nega-
tieve ervaringen van deze items staan per onderwerp vermeld in tabel 3.3. 
De items met het hoogste percentage positieve ervaringen waren ‘Ik ben blij dat ik heb 
meegedaan (98,3%)’ en ‘Ik zou het mijn familieleden aanraden mee te doen (97,8%). Het 
item ‘Toen ik de informatiefolder thuis gestuurd kreeg, heb ik mij ongerust gevoeld’ had 
het hoogste percentage negatieve ervaringen (21,0%). Een groot deel van de mensen gaf 
aan dat ze het zichzelf achteraf zouden verwijten als ze niet hadden meegedaan en ze bij-
voorbeeld later een hartinfarct zouden krijgen (20,1%). Verder zag zeker één op de tien 
deelnemers op tegen het afnemen van bloed (11,1%), en evenzoveel deelnemers zouden 
er waarschijnlijk vanaf zien om weer mee te doen aan een dergelijk opsporingsprogram-
ma voor een behandelbare erfelijke aandoening. 
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Tabel 3.3 Persoonlijke beleving van deelnemers aan het opsporingsprogramma: 
positieve en negatieve ervaringen 

 
  % Positieve 

ervaringen 
% Negatieve 

ervaringen
a) Autonomie  
28 In de keuze wel of niet mee te doen voelde ik mij vrij 94,4% 5,6%
29 Ik voelde me door de verpleegkundige een beetje gedwongen hieraan mee 

te doen* 
96,3% 3,7%

30 Ik vond het moeilijk benaderd te worden zonder dat ik daar zelf om 
gevraagd had* 

95,6% 4,4%

   
b) Onrust  
27 Toen ik de informatiefolder thuis gestuurd kreeg, heb ik mij ongerust 

gevoeld* 
79,0% 21,0%

32 Ik zag op tegen het afnemen van het buisje bloed* 88,9% 11,1%
   
c) Tevredenheid  
26 Ik was blij gevraagd te worden mee te doen aan het opsporingsprogramma 

naar FH 
94,0% 6,0%

31 Ik was benieuwd te weten of ik wel/niet FH heb 91,7% 8,3%
33 Ik zou het mezelf blijven verwijten als ik niet zou meedoen en bijvoorbeeld 

later een hartinfarct krijg* 
79,9% 20,1%

34 Ik ben blij dat ik heb meegedaan 98,3% 1,7%
35 Ik zou het mijn familieleden aanraden mee te doen 97,8% 2,2%
36 Ik zou in het vervolg ook meedoen aan opsporingsprogramma’s voor 

andere behandelbare aandoeningen 
89,8% 10,2%

 
* Negatief geformuleerde items, waarvan de scores zijn omgepoold. 
1 Antwoorden ‘ja’ en ‘eigenlijk wel’ (behalve bij de negatief geformuleerde items: nee/eigenlijk niet). 
2 Antwoorden ‘nee’ en ‘eigenlijk niet’ (behalve bij de negatief geformuleerde items: ja/eigenlijk wel). 
 
 
Subgroepanalyses 
De ervaringen met het opsporingsprogramma werden in relatie met de FH-status, het 
geslacht, de leeftijd en het opleidingsniveau van deelnemers bekeken middels subgroep-
analyses. De resultaten van de lineaire regressie analyses staan vermeld in tabel 3.4 en 
zullen hierna per thema besproken worden. Alleen de statistisch significante relaties 
(p<0,05) zijn in de tabel vermeld. 
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Tabel 3.4 Relaties tussen FH-status, geslacht, leeftijd en opleiding van de deelnemers 
en hun ervaringen met het opsporingsprogramma. Resultaten van lineaire 
regressie analyses (ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten, B), waarbij 
alleen significante verbanden zijn weergegeven 

 
Items FH+ Geslacht

(vrouw)
Leeftijd Opleiding

I Procedure     
13 Ik was liever eerst door mijn familie benaderd* (i.p.v. brief) -0,222  
04 De tijd tussen het eerste contact per telefoon en thuis-

afspraak was te lang* 
 0,111†

20 Ik weet dat de testuitslag bij de StOEH is geregistreerd 0,.005 
 
II Informatie en communicatie over het programma 
02 Kreeg u voldoende informatie van de verpleegkundige van 

de StOEH? 
 0,.087†

03 Was het foldermateriaal wat u van de StOEH kreeg goed te 
begrijpen? 

 0,117‡

  
IV Persoonlijke beleving  
32 Ik zag op tegen het afnemen van het buisje bloed* 0,187 0,013 
 Tevredenheid (schaal met 6 items) -0,130  

 
* Van deze negatief geformuleerde items zijn de scores voor de analyses omgepoold, zodat de richting van 

de verbanden andersom moet worden geïnterpreteerd (positieve B duidt steeds op positieve ervaringen). 
† Significant verschil tussen hoge en lage opleiding. 
‡ Significant verschil tussen hoge of gemiddelde opleiding versus lage opleiding. 
 
 
Procedure 
Het thema Procedure ging over de benaderingswijze, het maken van een afspraak met de 
verpleegkundige, en (registratie van) de testuitslag (zie bijlage 5). De significante relaties 
tussen de ervaringscores binnen dit thema en de FH-status en achtergrondkenmerken van 
respondenten (geslacht, leeftijd en opleiding) staan in tabel 3.4. Ervaringen met de 
benaderingwijze laten een negatieve relatie zien met geslacht. Vrouwen hebben minder 
goede ervaringen met de benaderingswijze per brief dan mannen; zij gaven vaker de 
voorkeur aan een benadering door een familielid. Hoog opgeleiden hebben betere 
ervaringen met de tijd tussen het eerste contact per telefoon en de thuisafspraak; laag 
opgeleide personen vonden deze tijd eerder te lang. Tot slot bleken oudere deelnemers 
beter op de hoogte van het feit dat de testuitslag door de StOEH wordt geregistreerd. 
 
Informatie en communicatie over het programma 
Het thema Informatie en communicatie over het programma gaat over de informatie van 
de StOEH en de verpleegkundige, communicatie over de uitslag, en de schaal ‘informatie 
na de uitslag’ (zie bijlage 5). De statistisch significante relaties van de ervaringscores 
binnen dit thema met de uiteindelijke FH-status en achtergrondkenmerken van 
respondenten staan in tabel 3.4. Alleen opleiding vertoont een significante relatie met de 
informatie en communicatie aspecten. Hoger opgeleiden zijn positiever over de 
informatie van de verpleegkundige en de duidelijkheid van het foldermateriaal van de 
StOEH. Lager opgeleide deelnemers beoordelen deze twee bronnen van informatie over 
het algemeen iets negatiever. 
 

22 Gevolgen van deelname aan het opsporingsprogramma voor Familiaire Hypercholesterolemie, NIVEL 2006 



Contact met de verpleegkundige 
Aspecten die betrekking hebben op het contact met de verpleegkundige zijn onder-
verdeeld in items over de communicatie en de schaal ‘bejegening’ (zie bijlage 5). Er 
waren geen statistisch significante relaties tussen de FH-status en achtergrondkenmerken 
van de deelnemers en hun ervaringen met de verpleegkundige. 
 
Persoonlijke beleving 
Het thema Persoonlijke beleving bestaat uit de schalen ‘tevredenheid’ en ‘autonomie’ en 
de twee losse items over onrust (zie bijlage 5). De significante relaties van de 
ervaringscores binnen dit thema met de FH-status en achtergrondkenmerken van 
deelnemers staan in tabel 3.4. De ervaringscore op de vraag naar ongerustheid naar 
aanleiding van het afnemen van een buisje bloed (item 32) laat een significante relatie 
zien met de FH-status en leeftijd van respondenten. Personen zonder FH en jongere 
deelnemers zagen meer op tegen de bloedafname dan de FH-positieve deelnemers en 
ouderen. Verder werd alleen nog een significante relatie gevonden tussen de tevredenheid 
over het opsporingsprogramma en de uiteindelijke FH-status van deelnemers. Daarbij 
waren FH-positieve deelnemers, in vergelijking met degenen die FH-negatief bleken te 
zijn, minder tevreden over het opsporingsprogramma. 
 
 

3.1.4 Belangscores 

Belangrijkste en minst belangrijke aspecten 
Alle belangscores staan per thema weergegeven in bijlage 6. In tabel 3.5 staan de 10 be-
langrijkste en 10 minst belangrijke items of aspecten van het opsporingsprogramma op 
volgorde vermeld. De belangrijkste items waren: informatie over de gevolgen van de 
ziekte voor uw gezondheid (score 3,41), informatie over wat het betekent voor uw 
kinderen als u FH zou hebben (3,39) en begrijpelijke informatie bij de uitslag (3,26). 
Het minst belangrijke item had betrekking op de manier waarop de testuitslag werd mee-
gedeeld (score 2,20), gevolgd door ‘een duidelijke folder van het Breed Platform voor 
Verzekerden en Werk’ (score 2,30) en de eerste benadering per brief (score 2,33). 
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Tabel 3.5 De 10 belangrijkste en 10 minst belangrijke aspecten van het opsporings-
programma volgens de deelnemers 

 
Belangscore

10 belangrijkste items  
Item 1 Informatie over de gevolgen van de ziekte voor uw gezondheid 3,41
Item 2 Informatie over wat het betekent voor uw kinderen als u FH zou hebben 3,39
Item 24 Dat de informatie die bij de uitslag is gegeven begrijpelijk is 3,26
Item 8 Een duidelijke folder van de Stichting Bloedlink ‘Hoe blijft u langer gezond met erfelijk 

hoog cholesterol?’ 
3,22

Item 23 Dat de testuitslag bij de huisarts bekend is 3,15
Item 27 Dat u na de testuitslag weet waar u met uw vragen naar toe kan 3,15
Item 25 Dat er na het krijgen van de testuitslag voldoende gelegenheid is voor het stellen van vragen 3,15
Item 13 Voldoende ruimte voor vragen bij het huisbezoek 3,13
Item 14 Voldoende uitleg over het doel van de afspraak 3,12
Item 26 Dat uw huisarts kan uitleggen wat de testuitslag betekent 3,10
 
10 minst belangrijke items 
Item 21 Dat u de uitslag per post ontvangt en niet persoonlijk per telefoon of tijdens een afspraak 2,20
Item 9 Een duidelijke folder van het Breed Platform voor Verzekerden en Werk 2,30
Item 16 Dat de eerste benadering per brief is 2,33
Item 10 Een duidelijke folder van het verbond van verzekeraars 2,37
Item 4 Informatie over hoe het bloed prikken gedaan wordt 2,45
Item 6 Informatie over de vergoeding van het DNA-onderzoek 2,60
Item 15 Dat de duur tussen het eerste contact per telefoon en de thuisafspraak niet te lang is 2,60
Item 17 Dat u meteen bij het eerste contact geïnformeerd wordt over de bloedafname 2,68
Item I3 Informatie over de gevolgen van de ziekte bij het afsluiten van een verzekering 2,75
Item 12 Voldoende ruimte voor vragen aan de telefoon 2,77
 
 
Subgroepanalyses 
In subgroepanalyses werd de relatie van FH-status, het geslacht, de leeftijd en het op-
leidingsniveau met de belangscores bekeken. De resultaten van de lineaire regressie 
analyses staan vermeld in tabel 3.6. Alleen de statistisch significante relaties zijn in de 
tabel vermeld. 
 
 
Tabel 3.6 Relaties tussen FH-status en achtergrondkenmerken van deelnemers en de 

belangscores. Resultaten van lineaire regressie analyses 
(ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten B) 

 
Items FH+ Geslacht

(vrouw)
Leeftijd Opleiding

1-6 Informatie door de verpleegkundige van de StOEH n.s. 0,377 n.s. n.s.
21 Dat u de uitslag per post ontvangt en niet persoonlijk per telefoon 

of tijdens een afspraak 
n.s. 0,019 n.s.

 
n.s. dit verband is niet significant p>0,05 
 
 
Vrouwen vinden de informatie van de verpleegkundige belangrijker dan mannen. De 
manier waarop de testuitslag wordt meegedeeld, vinden oudere mensen belangrijker dan 
jongeren. Blijkbaar geven ouderen sterker de voorkeur aan een schriftelijke testuitslag, 
via de post, dan aan een mondelinge mededeling (telefonisch of tijdens een afspraak). 
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3.1.5 Verbeterscores 
 
Voor het bereken van de verbeterscores is gebruik gemaakt van zowel de ervaringscores 
als de belangscores door de fractie ‘suboptimale kwaliteit’ (antwoorden ‘nee’ en 
‘eigenlijk niet’ op de items van de ervaringenvragenlijst) te vermenigvuldigen met de 
betreffende belangscore. De resultaten van alle verbeterscores staan in bijlage 7. 
In tabel 3.7 staan alle items vermeld die verbeterpotentieel vertonen, met een 
verbeterscores >0,3 (d.w.z. gemiddeld ‘belangrijke’ aspecten waarbij in tenminste 10% 
van de gevallen sprake was van suboptimale kwaliteit). De items met de hoogste 
verbeterscores betroffen de uitleg van de testuitslag door de huisarts, de gelegenheid tot 
het stellen van vragen na het krijgen van de testuitslag, en het feit dat de testuitslag niet 
naar de huisarts wordt gestuurd. 
 
 
Tabel 3.7 Items met verbeterpotentieel (verbeterscore > 0,3) 
 
Items# Verbeterscore
Item 23 Mijn huisarts kon mij goed uitleggen wat de testuitslag betekende 1,02 
Item 22 Na het krijgen van de testuitslag was er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen 0,63 
Item 19 Ik zou liever willen dat de testuitslag naar de huisarts gestuurd wordt* 0,58 
Item 13 Ik was liever eerst door mijn familie benaderd* 0,48 
Item 25 Ik wist waar ik met mijn vragen terecht kon na het opsporingsprogramma 0,46 
Item 24 Nadat ik de testuitslag had gekregen, bleef ik met vragen zitten* 0,34 

 
# De nummers corresponderen met de itemnummers in de Ervaringenvragenlijst 
* Negatief geformuleerde items in de Ervaringenvragenlijst; ervaringscores zijn omgepoold voor de analyses 
 
 

3.1.6 Algemene opmerkingen ervaringenvragenlijst 
 
Aan het einde van de ervaringenvragenlijst was het voor de deelnemers mogelijk om 
algemene opmerkingen te maken over het opsporingsprogramma. In totaal hebben 190 
personen (27,9% van alle deelnemers) hier gebruik van gemaakt. De opmerkingen kon-
den in vier onderwerpen verdeeld worden. Eén derde van de opmerkingen had betrekking 
op de beantwoorde vragen in de vragenlijst, 29% had negatieve opmerkingen of klachten 
over het opsporingsprogramma, 26% had positieve opmerkingen over het 
opsporingsprogramma, en 10% had (toelichtende) opmerkingen over de vragenlijst. 
De meest voorkomende kritische kanttekeningen of klachten over het 
opsporingsprogramma gingen over: 
1. de rol van de huisarts binnen het opsporingsprogramma (20% van de klachten); 
2. beperkte informatie vooraf of na deelname aan het opsporingsprogramma (18% van de 

klachten); 
3. het (te) laat ontvangen van de testuitslag (16% van de klachten). 
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3.2 Ervaringen met het aanvragen van verzekeringen 
 

3.2.1 Respons 
 
Van de 1159 benaderde personen hebben er 513 mensen de verzekeringenvragenlijst 
retour gestuurd, wat een repons opleverde van 44,3% (zie figuur 3.2). Binnen deze 
respondenten waren er ook tien personen die aangaven de vragenlijst niet ingevuld te 
hebben vanwege het feit dat ze geen verzekering aan hadden gevraagd of dat ze geen 
problemen hadden gehad. Aangezien deze informatie toch van groot belang is voor de 
totale noemer, zijn deze personen aan de responsgroep toegevoegd. 
Na de eerste zending werden 128 van de 1159 vragenlijsten onbestelbaar retour gezonden 
(11,0%). Van 78 personen kon vervolgens het nieuwe adres achterhaald worden via de 
betreffende gemeente, waarna opnieuw de vragenlijst opgestuurd werd naar het nieuwe 
adres. Van 45 personen kon het adres niet (op tijd) achterhaald worden. 
Bij 565 personen is het onbekend waarom de vragenlijst niet is teruggestuurd (48,7%). 
De voornaamste redenen van non-respons waren: het nieuwe adres van verhuisden kon 
niet (tijdig) achterhaald worden (3,9%), weigeringen (1,3%) en overlijden (1,0%). 
 
 
Figuur 3.2 Respons verzekeringenvragenlijst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aangeschreven: 1159 

Respons: 513 
(44,3%) 

Non-respons: 
Reden onbekend: 
Wil niet meedoen: 
Overleden 
Verhuisd naar het buitenland: 
 
Nieuwe adres niet achterhaald: 
Te late reactie van de gemeente: 
Naam niet gevonden in GBA: 
Geen reactie van de gemeente: 

 
565 
015 
012 
009 
 
 
023 
012 
010 + 
045 
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3.2.2 Kenmerken onderzoekspopulatie en non-respons analyse 
 
De onderzoekspopulatie bestond voor 53% uit vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 
48 jaar. Een kwart van de deelnemers was hoog opgeleid. De non-responders waren ge-
middeld jonger (44 jaar) dan de respondenten (p<0,01). Verder waren er onder de non-
responders minder vrouwen (51%), maar dit verschil was niet statistisch significant. 

 
 

3.2.3 Resultaten verzekeringenvragenlijst 
 
In deze paragraaf zullen de resultaten van de verzekeringenvragenlijst besproken worden, 
onderverdeeld in twee delen, namelijk ‘Verzekeringen’ en ‘Gezondheidsverklaring en 
medische keuring’. In beide delen zullen de ervaringen uitgesplitst worden naar de diver-
se verzekeringstypen. 
 
 
1. Verzekeringen 

Ervaringen met het aanvragen van verzekeringen 
Van de 513 deelnemers aan dit onderzoek hebben 217 personen (42%) een nieuwe ver-
zekering aangevraagd nadat ze gescreend zijn op FH in de voorafgaande 7 tot 11 jaar 
(tussen 2004 en eind 2005). In totaal hebben deze 217 personen 315 verzekeringen 
aangevraagd. Sommige deelnemers hadden dus meerdere verzekeringen aangevraagd. 
Het was bij het invullen van de vragenlijst niet mogelijk om per persoon meerdere 
aanvragen te vermelden van eenzelfde type verzekering, waardoor de analyses op 
verzekeringsniveau op allemaal verschillende personen betrekking hebben (en de noemer 
van het aantal specifieke aanvragen steeds overeenkomt met het aantal personen). 
 
Informatie over afsluiten van verzekeringen 
De informatie over mogelijke gevolgen van de testuitslag voor het afsluiten van verze-
keringen was voor 67% van de deelnemers voldoende tot ruim voldoende, 25% vond de 
informatie onvoldoende en 8% vond de informatie volstrekt onvoldoende. Kennelijk had 
één derde meer informatie willen krijgen over de gevolgen van FH voor het afsluiten van 
een verzekering (ter vergelijking: in het ‘ervaringenonderzoek’ in 2005 gold dit voor 19% 
van de deelnemers).  
Van de 217 deelnemers die een verzekering hebben aangevraagd, bleken slechts drie per-
sonen (1%) op de hoogte te zijn van het Erfelijkheidsmoratorium en 6% was op de hoogte 
van de Wet Medische Keuringen. 
 
Kosten deelname aan opsporingsprogramma 
De kosten van het genetisch onderzoek werden volgens 55% van de gescreende personen 
destijds volledig vergoed door de ziektekostenverzekeraar. In 13% van de gevallen werd 
het genetisch onderzoek volgens de respondenten niet vergoed, en bij 3% gedeeltelijk. 
Bijna een derde van de respondenten (29%) had dit item niet ingevuld, en deze 149 
deelnemers wisten achteraf kennelijk niet meer of het DNA-onderzoek werd vergoed. 
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Problemen met verzekeringen 
In tabel 3.8 staan de aantallen aangevraagde verzekeringen per verzekeringstype met het 
aantal aanvragen dat tot problemen heeft geleid. De meest aangevraagde verzekeringen 
waren levensverzekeringen, ziektekostenverzekeringen en arbeidsongeschiktheids-
verzekeringen. 
 
 
Tabel 3.8 Aantal aangevraagde verzekeringen en problemen met aanvragen 
 
Soort verzekering Aantal aangevraagde 

verzekeringen
Aantal aanvragen 

met problemen
Percentage 

problematische 
aanvragen

Levensverzekering 115 48 42%
Ziektekostenverzekering 106 41 39%
Arbeidsongeschiktheidsverzekering 052 16 31%
Aanvullende nabestaande verzekering 011 4 36%
Individueel pensioen 008 5 63%
Onbekend 023
 
Totaal 315 114 36%
 
 
Door 87 deelnemers werden in totaal 114 verzekeringsaanvragen met problemen 
gerapporteerd over de periode 1994-2005. Van de 217 personen, die na de FH-screening 
een nieuwe verzekering hadden aangevraagd, heeft dus 40% (87 van de 217 personen) 
problemen ondervonden in de periode (7 tot 11 jaar) na deelname aan de screening. 
 
Van de 315 aangevraagde verzekeringen leverden 114 aanvragen problemen op (36%). In 
tabel 3.8 staat per verzekeringstype het percentage problematische aanvragen vermeld. 
Aanvragen van individueel pensioen leidden zelfs in de meerderheid van de gevallen tot 
problemen (in 63%), maar deze verzekering werd slechts acht keer aangevraagd. De 
meeste problemen ontstonden met levensverzekeringen (42%) en ziektekosten-
verzekeringen (39%). In totaal werden 15 verzekeringsaanvragen geweigerd (5% van alle 
aanvragen). De meeste weigeringen kwamen voor bij de aanvraag van een 
ziektekostenverzekeringen (12 van de 15 geweigerde aanvragen). 
 
In de periode voor de Wet Medische Keuringen, in 1994-1998, leken er meer problemen 
te zijn met het aanvragen van verzekeringen (39%) dan in de periode na 1998 (34%). Dit 
verschil was echter niet statistisch significant (p=0,47). 
 
Hierna zullen de meest voorkomende problemen en de redenen van deze problemen apart 
besproken worden voor de drie meest aangevraagde verzekeringen: levensverzekering, 
ziektekostenverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het was mogelijk om in 
de vragenlijst per aangevraagde verzekering meerdere problemen en redenen voor het 
ontstaan van de problemen aan te kruisen. 
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Levensverzekeringen 
Bij 48 (42%) van de 115 aangevraagde levensverzekeringen was er een probleem. In 
tabel 3.9 staan de meest voorkomende problemen bij het aanvragen van een levensver-
zekering. Het grootste probleem was het betalen van een hogere premie dan leeftijds-
genoten (24%). Andere veel voorkomende problemen zijn een (onverwachte) medische 
keuring (12%) en toestemming moeten geven voor inzage van de medische gegevens 
(10%).  
 
In tabel 3.10 staan de meest voorkomende redenen voor de problemen bij het aanvragen 
van een levensverzekering, zoals opgegeven door de verzekeraars en gerapporteerd door 
respondenten. Wanneer een probleem ontstond bij het aanvragen van een levensver-
zekering, werd als belangrijkste reden vermeld ‘het hebben van FH’ (in 60% van de 
probleemgevallen). Bij 19 van deze 29 personen (66%) werd het hebben van FH als enige 
reden voor de problemen genoemd; bij de andere personen werden ook concrete risico-
factoren voor hart- en vaatziekten, (zoals een verhoogd cholesterolgehalte of familiaire 
belasting), of het hebben van hart- en vaatziekten vermeld. Een verhoogd cholesterol-
gehalte (33%) en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten (31%) waren ook veel 
genoemde redenen voor de problemen met een levensverzekering, gevolgd door het 
daadwerkelijk hebben van hart- en vaatziekten (13%) en het medicijngebruik (8%). 
 
 
Tabel 3.9 Meest voorkomende problemen bij het aanvragen van een levensverzekering 
 
Problemen Aantal 

problemen
% van 
aantal 

aanvragen 
(n=115) 

% van 
problematische 

aanvragen 
(n=48)

Betalen van een hogere premie dan leeftijdsgenoten 28 24% 58%
Een onverwachte medische keuring 14 12% 29%
Toestemming moeten geven voor inzage van medische gegevens 12 10% 25%
Een uitsluiting in de polis 6 5% 13%
Weigering van een verzekering 1 1% 2%
 
 
Tabel 3.10 Redenen voor de problemen bij het aanvragen van een levensverzekering; 
 aantal en percentage aanvragen met problemen (n=48) 
 
Redenen Aantal
Het hebben van FH 29 (60%)
Het cholesterolgehalte 16 (33%)
Het hebben van een verhoogd risico om hart- en vaatziekten te krijgen 15 (31%)
Het hebben van hart- en vaatziekten 6 (13%)
Het medicijngebruik 4 (8%)
 
 
In 28 van de 48 probleemgevallen (58%) was het te verzekeren bedrag onder de 160.000 
euro en bij 9 personen (19%) boven de 160.000 euro. Bij de andere problematische aan-
vragen was het te verzekeren bedrag onbekend of wilde de personen de vraag niet beant-
woorden. 
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Ziektekostenverzekeringen 
Van de 106 aangevraagde ziektekostenverzekeringen ontstonden er bij 41 aanvragen 
(39%) tussen 1994 en eind 2005 een probleem. De meest voorkomende problemen staan 
in tabel 3.11. Meestal ging het om het moeten betalen van een hogere premie dan 
leeftijdsgenoten (16%), gevolgd door het aanbieden van een standaardpakketpolis in 
plaats van een andere ziektekostenverzekering (15%) of een weigering van de 
verzekering (11%). 
 
De vijf meest voorkomende redenen voor de problemen bij de aanvraag van een ziekte-
kostenverzekering staan vermeld in tabel 3.12. Indien er een probleem ontstond, was de 
belangrijkste reden hiervoor het hebben van FH (44%), gevolgd door het medicijngebruik 
(32%) en het cholesterolgehalte (29%). 
 
Twaalf van de 18 personen (67%) die FH als reden voor de problemen opgaven, noemden 
FH als énige reden voor het ontstaan van de problemen. De andere personen hadden naast 
het hebben van FH ook risicofactoren voor hart- en vaatziekten (zoals een verhoogd 
cholesterolgehalte en familiaire belasting), of het daadwerkelijk hebben van hart- en 
vaatziekten ingevuld. 
 
 
Tabel 3.11 Meest voorkomende problemen bij het aanvragen van een ziektekosten-

verzekering 
 
Problemen Aantal 

problemen
% van 
aantal 

aanvragen 
(n=106) 

% van 
problematische 

aanvragen
(n=41)

Betalen van een hogere premie dan leeftijdsgenoten 17 16% 42%
Aanbieden van een standaardpakketpolis in plaats van een andere 
ziektekostenverzekering 

16 15% 39%

Weigering van een verzekering 12 11% 29%
Toestemming moeten geven voor inzage van medische gegevens 5 5% 12%
Een uitsluiting in de polis 2 2% 5%
 
 
Tabel 3.12 Redenen voor de problemen bij het aanvragen van een ziektekosten-

verzekering; aantal en percentage aanvragen met problemen (n=41) 
 
Redenen Aantal
Het hebben van FH 18 (44%)
Het medicijngebruik 13 (32%)
Het cholesterolgehalte 12 (29%)
Het hebben van een verhoogd risico om hart- en vaatziekten te krijgen 7 (17%)
Het hebben van hart- en vaatziekten 3 (7%)
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Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 
Bij 16 van de 52 aanvragen (31%) van een particuliere arbeidsongeschiktheidsver-
zekering zijn er problemen ontstaan. De meest voorkomende problemen staan vermeld in 
tabel 3.13. Als er een probleem was, ging het meestal om een uitsluiting in de polis (12%) 
of het betalen van een hogere premie dan leeftijdsgenoten (8%). 
 
De meest genoemde redenen voor problemen bij de aanvraag van een arbeidsongeschikt-
heidsverzekering staan in tabel 3.14. De belangrijkste reden is het hebben van FH (63%), 
gevolgd door het cholesterolgehalte (20%) en het hebben van of een verhoogd risico op 
hart- en vaatziekten te krijgen (elk 13%).  
 
Tien personen noemden het hebben van FH als reden voor de problemen bij de aanvraag 
van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. In zes gevallen (60%) was FH de enige reden 
voor het ontstaan van problemen bij de aanvraag. De andere vier personen hadden ook 
(risicofactoren voor) hart- en vaatziekten ingevuld. 
 
 
Tabel 3.13 Meest voorkomende problemen bij het aanvragen van een arbeidsongeschikt-

heidsverzekering 
 
Problemen Aantal 

problemen
% van aantal 

aanvragen
(n=115)

% van 
problematische 

aanvragen
(n=16)

Een uitsluiting in de polis 6 12% 38%
Betalen van een hogere premie dan leeftijdsgenoten 4 8% 25%
Een medische keuring 2 4% 13%
Toestemming moeten geven voor inzage van medische gegevens 2 4% 13%
Weigering van een verzekering 1 2% 6%
 
 
Tabel 3.14 Redenen voor de problemen bij het aanvragen van een arbeidsongeschikt-

heidsverzekering; aantal en percentage aanvragen met problemen (n=16) 
 
Redenen Aantal
Het hebben van FH 10 (63%)
Het cholesterolgehalte 3 (20%)
Het hebben van een verhoogd risico om hart- en vaatziekten te krijgen 2 (13%)
Het hebben van hart- en vaatziekten 2 (13%)
Het hebben van een andere ernstige of chronische aandoening 2 (13%)
 
 
Bij vijf van de 16 problematische aanvragen (31%) lag het te verzekeren bedrag onder de 
vraaggrens van 30.000 euro in het eerste jaar en 20.000 gulden in het tweede jaar. Bij vier 
personen (25%) lag het te verzekeren bedrag hierboven en bij de rest van de personen was 
dit onbekend of wilde de persoon deze vraag niet beantwoorden. 
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Protest tegen de beslissing van de verzekeringsmaatschappij 
Van de 87 personen die na de deelname aan het opsporingsprogramma een probleem 
hadden met een verzekeringsaanvraag, heeft éénderde (n=29) geprotesteerd tegen de 
beslissing van de verzekeringsmaatschappij. Dit had in 15 gevallen (52%) een positief 
effect. Tevens werd door twee personen (2%) een juridisch advies ingewonnen. 
Zeventien personen (20%) hebben na problemen bij de aanvraag van een verzekering de 
verzekering opnieuw aangevraagd bij een andere verzekeringsmaatschappij. Dit heeft in 
de meerderheid van de gevallen (77%) wederom tot problemen geleid bij de aanvraag. 
 
 
2. Gezondheidsverklaring en medische keuring 
 
Hieronder zullen de resultaten besproken worden van de vragen over gezondheidsverkla-
ringen en eventuele medische keuringen die zijn uitgevoerd. Aangezien de individuele 
pensioensvoorzieningen en de aanvullende nabestaande verzekering weinig aangevraagd 
zijn, worden alleen de resultaten van de levensverzekeringen, ziektekostenverzekeringen 
en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in detail beschreven. 
 
In tabel 3.15 staan het aantal gezondheidsverklaringen en medische verklaringen, uitge-
splitst naar verzekeringstype. Bij de helft van alle aanvragen moest van de verzekerings-
maatschappij een gezondheidsverklaring worden ingevuld, en bij 16% vond een medische 
keuring plaats. In absolute én relatieve zin kwamen gezondheidsverklaringen en medische 
keuringen bij levensverzekeringen het meest voor (respectievelijk bij 71% en 28%). Ook 
bij particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kwamen relatief veel medische 
keuringen voor (bij 21% van de aanvragen). 
 
Bij 119 van de 159 ingevulde gezondheidsverklaringen (75%) werd deelname aan het 
opsporingsprogramma van de StOEH en/of het hebben van FH gemeld. In 22% van alle 
gezondheidsverklaringen werd door de aanvragers ‘spontaan’ melding gemaakt van de 
FH-mutatie, zonder dat specifiek naar deelname aan bevolkingsonderzoek of een erfelijke 
aandoening werd gevraagd. 
 
 
Tabel 3.15 Aantal gezondheidsverklaringen en medische verklaringen per aangevraagd 

verzekeringstype 
 
Soort verzekering Aantal aangevraagde 

verzekeringen
Gezondheids-

verklaring
Gezondheidsverklaring 

en Medische keuring
Levensverzekering 115 82 (71%) 32 (28%)
Ziektekostenverzekering 106 53 (50%) 5 (5%)
Arbeidsongeschiktheidsverzekering 052 18 (35%) 11 (21%)
Aanvullende nabestaande verzekering 011 2 (18%) 1 (9%)
Individueel pensioen 008 4 (50%) 1 (13%)
Onbekend 023  
  
Totaal 315 159 (50%) 50 (16%)
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Levensverzekering 
Van de 82 personen die bij de aanvraag van een levensverzekering een gezondheids-
verklaring moesten invullen, heeft 75% gemeld dat ze FH hebben en 29% dat ze deel-
namen aan het bevolkingsonderzoek van de StOEH. In de gezondheidsverklaring voor 
levensverzekeringen werd niet gevraagd naar deelname aan een bevolkingsonderzoek. 
Wel werd er gevraagd naar het bestaan van een erfelijke aandoening (62%) en een even-
tuele eerdere weigering bij een verzekering (22%). Bij een eerdere weigering, moest in de 
helft van de gevallen tevens een reden hiervoor opgegeven worden. 
 
Naast het invullen van de gezondheidsverklaringen moesten 32 personen ook een medi-
sche keuring ondergaan. In de helft van de gevallen was het te verzekeren bedrag lager 
dan 160.000 euro. Bij 19 van de 32 (59%) personen was de reden voor een medische 
keuring het feit dat er problemen werden vermeld in de gezondheidsverklaringen. Bij 
28% was de aanleiding de hoogte van het te verzekeren bedrag en voor 13% was de reden 
onbekend. Bij de medische keuring heeft 25% melding gemaakt van deelname aan het 
bevolkingsonderzoek, en 72% meldde het hebben van FH. 
 
Ziektekostenverzekering 
Bij de helft van de aanvragen voor een ziektekostenverzekering moest een gezondheids-
verklaring ingevuld worden. Van deze 53 personen meldde 23% deelname aan het bevol-
kingsonderzoek van de StOEH, en 77% meldde FH te hebben. In de gezondheidsver-
klaringen werd volgens respondenten 32 keer (60%) gevraagd naar het bestaan van een 
erfelijke aandoening, 17 maal (32%) naar een eerdere weigering bij een verzekering, en 
één maal (2%) naar deelname aan een bevolkingsonderzoek. Als gevraagd werd naar een 
eerdere weigering, moest vaak (bij 53%) ook de reden van weigering vermeld worden. 
 
Naast de gezondheidsverklaring moesten vijf personen (5%) ook een medische keuring 
ondergaan. (Vanwege dit geringe aantal zal hier verder niet op worden ingegaan). 
 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
Bij de aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is door 18 personen een 
gezondheidsverklaring ingevuld. Daarbij werd door 28% melding gemaakt van deelname 
aan het bevolkingsonderzoek van de StOEH, en 78% vermelde de FH-mutatie. In de 
gezondheidsverklaring werd bij 12 van de 18 personen (67%) gevraagd naar het bestaan 
van een erfelijke aandoening, bij 39% werd gevraagd naar een eerdere weigering bij een 
andere verzekeraar, en bij 6% naar deelname aan een bevolkingsonderzoek. Bij eerdere 
weigeringen moest meestal (in 86%) ook de reden van weigering gegeven worden. 
 
Van de personen die een gezondheidsverklaring hebben ingevuld, moesten er 11 tevens 
een medische keuring ondergaan. Het te verzekeren bedrag lag bij 4 van de 11 (36%) 
onder de grens van 32.000 euro in het eerste jaar en 22.000 euro in het tweede jaar. De 
meest voorkomende reden (46%) van deze keuring was de eerder aangegeven problemen 
in de gezondheidsverklaring. In 27% van de gevallen was de reden de hoogte van het te 
verzekeren bedrag. Door zes personen (55%) werd bij de medische keuring melding 
gemaakt van de deelname aan het bevolkingsonderzoek van de StOEH, en veruit de 
meeste personen (91%) meldden het hebben van FH. 
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Advies 
Bij 21 van de 315 aangevraagde verzekeringen (7%) werd voorafgaand aan het invullen 
van de gezondheidsverklaring advies gevraagd over welke informatie er gegeven moest 
worden aan de verzekeringsmaatschappijen. Dit advies werd meestal aan de huisarts 
gevraagd (in 10 gevallen, oftewel 48%), gevolgd door de behandelend specialist (43%), 
een verzekeringsadviseur of assurantie-tussenpersoon (38%), en familie (10%). Geen van 
de respondenten gaf aan gebruik te hebben gemaakt van mogelijkheden voor advies van 
het Breed Platform Verzekerden en Werk (Helpdesk Gezondheid Werk en Verzekering, 
of het Kennispunt Keuringen voor Werk en Verzekeringen), de StOEH, de 
patiëntenorganisatie Stichting Bloedlink, advocaten of een bureau voor rechtshulp. 
 

34 Gevolgen van deelname aan het opsporingsprogramma voor Familiaire Hypercholesterolemie, NIVEL 2006 



4 Algemene samenvatting en discussie 
 
 
 
 
 
 
De gevolgen van deelname aan het opsporingsprogramma voor Familiaire Hyper-
cholesterolemie (FH) van de StOEH werden in 2005 geëvalueerd aan de hand van twee 
deelonderzoeken met als vraagstellingen: 
 
 1. 'Wat zijn de ervaringen van deelnemers met het FH opsporingsprogramma?' 
  
 2. 'Wat zijn de gevolgen van deelname aan het opsporingsprogramma 
  en het hebben van FH voor het afsluiten van verzekeringen?' 
 
Hieronder volgt een samenvatting van de bevindingen en representativiteit van de twee 
deelonderzoeken. Daarbij zullen de belangrijkste resultaten van het onderzoek waar 
mogelijk worden vergeleken met bevindingen uit ander onderzoek en een eerdere 
evaluatie van het opsporingsprogramma (Marang-van de Mheen et al., 2000). 
 
 

4.1 Ervaringen met het opsporingsprogramma 
 
De ervaringen van de deelnemers aan het opsporingsprogramma voor Familiaire Hyper-
cholesterolemie (FH) werden geëvalueerd onder mensen die in 2005 zijn gescreend op 
FH. Hiertoe zijn twee vragenlijsten ontwikkeld, een ‘ervaringenvragenlijst’ en een 
‘belangvragenlijst’. Hiermee konden de ervaringen van deelnemers, hun wensen en 
verwachtingen ten aanzien van het opsporingsprogramma, en mogelijkheden voor 
verbetering van het programma worden vastgesteld. 
 
Persoonlijke beleving en ervaringen 
Over het algemeen is de mening van deelnemers over het opsporingsprogramma positief. 
Vrijwel iedereen (98%) was blij dat ze aan de opsporing hadden deelgenomen en zou het 
de familieleden ook aanraden. Veruit de meeste deelnemers gaven aan dat hun deelname 
aan de opsporing volledig op vrijwilligheid was gebaseerd. Toch was er ook onrust naar 
aanleiding van de informatiefolder en de bloedafname, en 10% van de deelnemers zou 
waarschijnlijk niet meedoen aan opsporingsprogramma’s voor andere behandelbare aan-
doeningen. 
 
De specifieke ervaringen wezen uit dat de deelnemers het contact met de verpleegkundige 
of GFWer het meest positief beoordeelden. Anderzijds waren de ervaringen met de be-
trokkenheid van de huisarts en de nazorg minder positief. De informatievoorziening blijkt 
op een aantal gebieden tekort te schieten. Deelnemers wensen vooral meer informatie 
over de gevolgen van FH voor het afsluiten van verzekeringen, over wat FH betekent 
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voor de eigen gezondheid en/of de kinderen, over wat er met het bloed wordt gedaan, en 
over het doel en nut van het opsporingsprogramma. 
 
Verschillen in beleving en ervaringen 
Mensen met een FH-mutatie waren achteraf iets minder tevreden over hun deelname aan 
het opsporingsprogramma dan de personen die geen FH bleken te hebben. Omdat er geen 
reden is om te veronderstellen dat mensen die uiteindelijk een FH-mutatie blijken te heb-
ben, anders zijn benaderd of bejegend tijdens de opsporing, moet een verklaring voor dit 
verschil worden gezocht in de persoonlijke gevolgen van FH voor het dagelijks leven. 
Voor wat betreft de concrete ervaringen vonden we wel enige samenhang met de achter-
grondkenmerken geslacht, leeftijd en opleiding. Vrouwen willen liever door hun eigen 
familieleden worden benaderd, in plaats van per brief. Ouderen zijn beter op de hoogte 
van het feit dat de testuitslag bij de StOEH wordt geregistreerd, zien minder op tegen de 
bloedafname. Tot slot waren laag opgeleide personen minder te spreken over de infor-
matie van de verpleegkundige en de folders. 
 
Wat vinden deelnemers belangrijk? 
Uit de belangscores blijkt dat deelnemers vooral veel belang hechten aan een goede infor-
matievoorziening over de gevolgen van FH voor de eigen gezondheid en kinderen. Het 
minst belangrijk vonden deelnemers de manier waarop de testuitslag werd meegedeeld, 
een duidelijke folder van het Breed Platform voor Verzekerden en Werk, en dat de eerste 
benadering per brief is.  
 
Verbetermogelijkheden voor het opsporingsprogramma 
De verbetermogelijkheden voor het opsporingsprogramma blijken vooral te liggen op het 
gebied van de informatievoorziening, de opvang na de testuitslag en de nazorg. Hierbij 
lijkt een belangrijke rol weggelegd voor de huisarts. Veel deelnemers vinden dat de 
testuitslag standaard naar de huisarts moet worden gestuurd. Deelnemers verwachten een 
duidelijke uitleg bij de testuitslag, maar vinden nog (te) vaak dat de huisarts dit niet kan 
geven. Aangezien recentelijk een landelijke richtlijn en een NHG-standpunt zijn 
verschenen over de diagnostiek en behandeling van familiaire hypercholesterolemie 
(Walma et al., 2006; Walma en Wiersma, 2006), valt te verwachten dat huisartsen in de 
komende jaren beter bekend zullen zijn met FH. 
 
Na bekendmaking van de testuitslag moet er volgens de deelnemers meer gelegenheid 
komen voor het stellen van vragen. De informatie die tijdens en na deelname aan het 
opsporingsprogramma wordt verstrekt, zou daarbij vaker moeten gaan over de gevolgen 
van FH voor het afsluiten van verzekeringen, over wat FH betekent voor de eigen 
gezondheid en de kinderen, over wat er met het bloed wordt gedaan, en over het doel en 
nut van het opsporingsprogramma. 
 
Representativiteit van het onderzoek 
De respons op de ervaringenvragenlijst en de belangvragenlijst was in beide gevallen 
redelijk hoog (respectievelijk 57% en 51%), wat de representativiteit van de studie ten 
goede komt. De non-respondenten van de belangvragenlijst verschilden qua geslacht en 
FH-status niet van de respondenten. Er waren wel relatief meer vrouwen die de 
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ervaringenlijst invulden, maar het is onwaarschijnlijk dat dit de representativiteit van de 
resultaten nadelig heeft beïnvloed aangezien er nauwelijks verschillen zijn gevonden 
tussen de mannelijke en vrouwelijke respondenten.  
 
Het feit dat het ervaringenonderzoek in 2005 werd uitgevoerd onder een groep mensen 
die recentelijk hadden deelgenomen aan het opsporingsprogramma, uiterlijk na 6 maan-
den, heeft als voordeel dat de antwoorden op de vragenlijst een betrouwbaar beeld kun-
nen geven van de feitelijke ervaringen. 
 
Al met al zijn er geen aanwijzingen dat de bevindingen van deze evaluatiestudie zijn 
vertekend, en lijken de resultaten een representatief beeld te geven van de ervaringen met 
het opsporingsprogramma. Toch moet hier een kanttekening bij worden geplaatst. Het is 
aannemelijk dat meerdere personen uit eenzelfde familie hebben deelgenomen aan het 
onderzoek, waardoor de reacties van individuele respondenten niet geheel onafhankelijk 
van elkaar hoeven te zijn en de mening van enkele (grotere) families oververtegen-
woordigd zou kunnen zijn in het onderzoek. Vanwege de anonimiteit van het onderzoek 
was het echter niet mogelijk om voor de invloed van familierelaties te corrigeren (met 
multilevel analyse). Daarom moet rekening worden gehouden met een vertekening van de 
resultaten door familierelaties en bij oververtegenwoordiging van grote families. 
 
Veranderingen in de tijd 
De ervaringenvragenlijst in dit evaluatieonderzoek is mede gebaseerd op vragen uit een 
eerder onderzoek naar psychosociale gevolgen van het opsporingsprogramma in het kader 
van de vorige evaluatie (van Maarle et al., 2001). In deze studies zijn deels dezelfde 
vragen gebruikt, waardoor een vergelijking over de tijd mogelijk is. Zo kan een globale 
indruk worden verkregen van welke onderdelen van het opsporingsprogramma verbeterd 
dan wel verslechterd zijn sinds 1998. Een vergelijking kan gemaakt worden voor de vol-
gende onderwerpen: benaderingswijze, informatie van de StOEH en de verpleegkundige, 
autonomie en onrust. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het aandeel deelnemers met 
een FH-mutatie in het huidige onderzoek iets groter was (50% versus 32% in 1998), en 
dat de gebruikte antwoordschaal in 2005 (4-puntsschaal) niet geheel overeenkomt met die 
in de eerdere evaluatie (3-puntsschaal: ‘eens’, ‘neutraal’ en ‘oneens’).  
 
De ervaringen met de benaderingswijze en de informatie voorafgaande aan de screening 
lijken in 2005 positiever dan in 1998. Toentertijd vond nog 11% dat de benaderingswijze 
beter kon en 15% had vooraf meer willen weten. Nu gaf zo’n 8% aan liever eerst door 
familie te worden benaderd (i.p.v. per brief, gevolgd door telefonisch contact met de 
verpleegkundige) en minder dan 6% had van te voren graag meer uitleg van de 
verpleegkundige gehad. Maar verder waren de deelnemers aan het opsporingsprogramma 
in 2005 ongeveer net zo tevreden over de informatie en communicatie van de StOEH en 
de verpleegkundige of GFWer als de deelnemers in 1998. Ook voor wat betreft de 
autonomie lijken er nauwelijks of geen veranderingen te zijn. De ongerustheid van 
deelnemers naar aanleiding van de toegezonden informatiefolder lijkt daarentegen wel te 
zijn toegenomen; in 2005 waren drie keer zoveel deelnemers ongerust na toezending van 
de folder als in 1998 (van 7% in 1998 naar 21% in 2005). 
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Samenvattend wijzen deze vergelijkingen uit dat er sinds 1998 volgens deelnemers maar 
weinig is veranderd in de uitvoering van het opsporingsprogramma. Wel lijken de 
benaderingswijze en de informatievoorziening in 2005 iets beter te zijn dan in 1998. 
Desalniettemin nam de ongerustheid naar aanleiding van de StOEH-informatiefolder toe. 
 
 

4.2 Ervaringen met het aanvragen van verzekeringen 
 
De gevolgen van het hebben van FH voor het aanvragen van verzekeringen werden in 
2005 gemeten met een ‘verzekeringenvragenlijst’. Hiervoor zijn FH-positieve personen 
benaderd die tussen 1994 en 1998 aan de screening hadden deelgenomen. Van de 513 
respondenten had 42% (217 personen) één of meerdere verzekeringen aangevraagd in de 
voorgaande 7 tot 11 jaar. De meeste aanvragen betroffen levensverzekeringen, ziekte-
kostenverzekeringen en particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Eén derde van 
alle aanvragen (36%) leverde problemen op. De meeste problemen ontstonden bij levens-
verzekeringen (42% van 115 aanvragen) en ziektekostenverzekeringen (39% van 106 
aanvragen), waarbij het vooral om een hogere premie ging. Bij de levensverzekeringen 
hadden de meeste probleemgevallen (58%) betrekking op aanvragen onder de vraaggrens 
van 160.000 euro.  
 
Redenen voor de problemen hadden vooral te maken met het hebben van FH, gevolgd 
door het cholesterolgehalte en – bij ziektekostenverzekeringen – het medicijngebruik. In 
meer dan 60% van de problematische aanvragen leek FH zelfs de énige reden te zijn voor 
het ontstaan van de problemen bij de aanvragen, en speelden risicofactoren zoals een 
verhoogd cholesterol of het daadwerkelijk hebben van hart- en vaatziekten klaarblijkelijk 
geen rol. Dit gegeven is opmerkelijk gezien de afspraken in 2003 met het Verbond van 
Verzekeraars, waarin werd gesteld dat het hebben van FH alleen, zonder bijkomende 
risicofactoren, geen gevolgen mag hebben voor de verzekerbaarheid en de premiehoogte. 
Wel moet hierbij natuurlijk worden bedacht dat het merendeel van de problematische 
aanvragen betrekking had op de periode voor 2003. 
 
Van de 87 personen die problemen hadden ervaren met het aanvragen van verzekeringen, 
had één derde geprotesteerd tegen de beslissing van de verzekeringsmaatschappij en dit 
leidde in zeker de helft van de gevallen tot een positief resultaat. In ongeveer één op de 
vijf probleemgevallen werd elders opnieuw een verzekering aangevraagd, maar dit leidde 
meestal weer tot problemen. 
 
Informatie en (juridisch) advies 
Eén op de drie respondenten (33%) in dit deelonderzoek had naar eigen zeggen 
onvoldoende informatie ontvangen over de gevolgen van FH voor het afsluiten van 
verzekeringen. Daarmee lijkt de informatiebehoefte bij mensen die circa 10 jaar geleden 
op FH zijn gescreend duidelijk groter dan bij personen die recent hebben deelgenomen 
aan de opsporing (waarvan 19% de informatie over gevolgen voor de verzekerbaarheid 
onvoldoende vond). Dit kan wijzen op gebrekkige(r) informatie in het verleden, of op een 
toegenomen informatiebehoefte bij een groep die daadwerkelijk met deze gevolgen te 
maken heeft gehad.  
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Uit dit deelonderzoek blijkt dat mensen met FH die een verzekering willen aanvragen, tot 
op heden nog veel mogelijkheden voor informatie, advies en juridische ondersteuning 
onbenut laten. Het is daarom van belang om mensen met FH goed te informeren over hun 
rechten en mogelijkheden, bijvoorbeeld als het gaat om protest aantekenen bij problemen 
met verzekeraars. Hierbij kunnen de Helpdesk Gezondheid Werk en Verzekeringen, of 
het Kennispunt Keuringen voor Werk en Verzekeringen van het Breed Platform 
Verzekerden en Werk (BPV&W) een belangrijke rol vervullen. Hier kunnen mensen 
terecht voor specifieke informatie over de rechten en plichten bij het aanvragen van 
verzekeringen, gezondheidsverklaringen en medische keuringen. Zo kunnen mensen met 
FH beter geïnformeerd worden over wat zij wel en niet moeten vermelden aan 
verzekeraars, over wat verzekeraars tegenwoordig wel en niet mogen vragen, en het 
bestaan van een zogenaamde modelgezondheidsverklaring (zie ook www.bpv.nl). De 
StOEH en de Stichting Bloedlink zijn daarbij de aangewezen organisaties om mensen met 
FH verder te verwijzen en ze zonodig te wijzen op de mogelijkheid van juridische 
ondersteuning van bijvoorbeeld een advocaat of een bureau voor rechtshulp. 
 
Vergelijking met ander onderzoek en veranderingen in de tijd 
De gevolgen van FH voor het afsluiten van verzekeringen stonden ook centraal in de 
eerdere studie naar de maatschappelijke gevolgen van deelname aan het opsporings-
programma (van Maarle et al., 2000; Marang-van de Mheen et al., 2000). De evaluatie 
van toen had echter betrekking op een relatief kleine groep en een relatief korte periode, 
één tot vijf jaar na de opsporing, waardoor destijds nog niet veel deelnemers (23%, n=46) 
in de tussentijd hadden geprobeerd een verzekering af te sluiten. Door het onderzoek in 
2005 te herhalen, was het mogelijk om de problemen bij de aanvraag van verzekeringen 
beter (met meer mensen, over een langere periode) in kaart te brengen.  
 
Uit de huidige studie blijkt inderdaad dat inmiddels (zeven tot 11 jaar na de screening) 
meer mensen ervaring hebben met het aanvragen van een verzekering (42%). Maar het 
percentage ‘problematische aanvragen’ lijkt over de afgelopen jaren niet te verschillen 
van wat in de eerdere studie werd gevonden, namelijk 36% versus 37% in de vorige 
evaluatie. Bovendien bleek uit beide evaluatiestudies dat het hebben van FH 
doorslaggevend was voor de problemen (en niet een verhoogde cholesterolgehalte), dat 
circa driekwart van de deelnemers in gezondheidsverklaringen melding maakt van 
deelname aan het opsporingsprogramma en FH, en dat protest vaak leidde tot herziening 
en acceptatie van de aangevraagde verzekering.  
 
Samenvattend kan worden gesteld dat er voor mensen met FH in vergelijking met vijf 
jaar geleden geen duidelijke verandering te bespeuren is als het gaat om de problemen die 
zij ervaren bij het aanvragen van verzekeringen. Specifieke wet- en regelgeving (Wet 
Medische Keuringen), afspraken met verzekeraars, en voortschrijdend inzicht in de 
effectiviteit van de behandeling van FH, hebben sinds de start van het 
opsporingsprogramma in die zin nog geen duidelijke vruchten afgeworpen. 
 
Representativiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek 
In de opzet en voorbereidingen van dit deelonderzoek naar de gevolgen van FH, is veel 
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aandacht besteed aan de actualiteit van het oorspronkelijke adressenbestand, om te voor-
komen dat een potentieel interessante doelgroep (mensen die levensverzekeringen hebben 
aangevraagd bij een hypotheek) niet bereikt zou worden. Toch kwam 11% van de eerste 
zending vragenlijsten ongeopend retour vanwege verhuizingen. De adressen van deze 
personen werden opgevraagd bij de gemeenten, waarna opnieuw vragenlijsten werden 
verstuurd, maar uiteindelijk konden toch nog 45 personen niet (tijdig) worden benaderd. 
Vermoedelijk ligt het aandeel verhuisden in de onderzoekspopulatie nog hoger dan die 
11%, omdat niet alle verkeerd geadresseerde post retour werd gezonden. Daardoor is het 
aannemelijk dat er nog meer potentiële (levens)verzekeringsaanvragen gemist zijn. 
Omdat er echter geen redenen zijn om te veronderstellen dat deze ‘gemiste’ personen bij 
uitstek een verhoogde kans hebben op problemen met verzekeringen, is het 
onwaarschijnlijk dat deze (selectieve) uitval de resultaten van het onderzoek heeft 
vertekend. Wel is door de kleinere onderzoekspopulatie de betrouwbaarheid van de 
resultaten wellicht iets afgenomen. En ondanks dat aan dit onderzoek naar de gevolgen 
van FH voor de verzekerbaarheid in absolute en relatieve zin meer mensen deelnamen die 
een verzekering hadden aangevraagd dan in het eerdere onderzoek van van Maarle et al., 
bleef het aantal problemen met aanvragen in het onderzoek beperkt (van Maarle et al., 
2000). Hierdoor was het lastig om per type verzekering de resultaten nauwkeurig uit te 
splitsen naar soort probleem en onderliggende redenen, zonder dat dit ten koste ging van 
de betekenisvolheid en betrouwbaarheid van de resultaten. Het blijft dan ook moeilijk om 
op het niveau van de afzonderlijke soorten verzekeringen harde conclusies te trekken. 
 
Uit de non-respons analyses bleek overigens dat de responsgroep gemiddeld circa vier 
jaar ouder was dan degenen die niet deelnamen aan het onderzoek. Er was geen verschil 
in sexe tussen de twee groepen. Gezien het leeftijdsverschil geeft het onderzoek 
misschien een kleine overschatting van het aantal aanvragen, en misschien zelfs van het 
aantal probleemgevallen, omdat een relatief oudere onderzoeksgroep (merendeels 
veertigers en vijftigers) waarschijnlijk iets vaker verzekeringen heeft aangevraagd en 
mogelijk ook vaker te maken had met gezondheidsklachten en risicofactoren. Naast deze 
selectieve respons vanwege een grotere betrokkenheid bij het onderwerp, kan in het 
onderzoek ook sprake zijn geweest van zogenaamde ‘recall bias’, omdat problematische 
aanvragen vermoedelijk beter worden onthouden en gerapporteerd. Daardoor is het aantal 
probleemgevallen misschien licht overschat. Tegelijkertijd is het ook denkbaar dat de 
mensen die problemen hadden met verzekeraars juist minder bereid waren om 
persoonlijke gegevens te verstrekken, ook al betrof het deelname aan wetenschappelijk 
onderzoek.  
 
Al met al zijn er zowel redenen om te veronderstellen dat het aantal verzekerings-
aanvragen en problemen in dit onderzoek zijn overschat, als dat sprake is van onderschat-
tingen. Belangrijkste is dat eventuele beperkingen ten aanzien van de representativiteit 
van het onderzoek ook voor het voorgaande onderzoek van Van Maarle et al. gelden (van 
Maarle et al., 2000) (vanwege de vergelijkbare methode), zodat een vergelijking van ge-
gevens over de tijd goed mogelijk is. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 
 
 
 
 
 
 

5.1 Ervaringen met het opsporingsprogramma 
 
Conclusies 
De ervaringen met het opsporingsprogramma voor Familiaire Hypercholesterolemie in 
2005 zijn over het algemeen positief. Toch was 10-20% van de deelnemers in 2005 op 
enig moment ongerust, en niet iedereen voelde zich helemaal vrij in de keuze voor deel-
name. Ook zou één op de 10 deelnemers waarschijnlijk niet meedoen aan een opsporings-
programma voor andere behandelbare aandoeningen. 
 
Uit het huidige onderzoek blijkt dat deelnemers aan het opsporingsprogramma van de 
StOEH vooral tevreden over de manier waarop ze benaderd zijn door de verpleegkundige. 
De informatievoorziening, de opvang na de testuitslag en de nazorg zijn daarentegen 
punten die voor verbetering vatbaar zijn. Hierbij lijkt een concrete rol te zijn weggelegd 
voor de huisarts.  
 
Sinds 1998 lijken er – vanuit het perspectief van deelnemers – geen grote veranderingen 
te zijn geweest in de uitvoering van het opsporingsprogramma. Deelnemers van toen en 
nu hadden vergelijkbare ervaringen met de informatie en communicatie omtrent de test-
uitslag, en met hun autonomie of vrijwilligheid inzake deelname. Wel lijken de bena-
deringswijze en informatievoorziening over het algemeen iets beter te zijn dan in 1998. 
Daarentegen was de ongerustheid bij deelnemers in 2005 na het toezenden van de infor-
matiefolder door de StOEH juist groter dan in 1998. 
 
Aanbevelingen 
Hieronder staan de belangrijkste aanbevelingen die volgen uit het onderzoek, ter ver-
betering van het opsporingsprogramma: 
 
a) De huisarts dient meer betrokken te worden bij het opsporingsprogramma. Zo zou de 

testuitslag naar de huisarts gestuurd kunnen worden en kan de huisarts beter 
geïnformeerd te worden over het opsporingsprogramma en de betekenis van FH, 
zodat deze vervolgens betere uitleg kan geven aan de deelnemers. 

 
b) Er dient meer aandacht geschonken te worden aan informatie na de testuitslag. Deel-

nemers blijven nu te vaak met vragen zitten, vinden dat er onvoldoende gelegenheid 
is tot het stellen van vragen, of weten niet waar ze met hun vragen terecht kunnen. 

 
c) De informatie die tijdens en na deelname aan het opsporingsprogramma wordt 

verstrekt, zou meer moeten ingaan op de gevolgen van FH voor het afsluiten van 
verzekeringen, over wat FH betekent voor de eigen gezondheid en de kinderen, over 
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wat er met het bloed wordt gedaan, en over het doel en nut van het 
opsporingsprogramma. 

 
d) Bij de informatievoorziening dient meer rekening te worden gehouden met lager 

opgeleiden; de folders en informatie moeten duidelijker en eenvoudiger worden 
geformuleerd. De mondelinge toelichtingen en uitleg van de verpleegkundige, tijdens 
het huisbezoek zouden ook beter afgestemd kunnen worden op het kennis- en 
opleidingsniveau van de deelnemers. 

 
e) Duidelijke en gedoseerde informatie moet de ongerustheid bij deelnemers 

terugdringen. De verpleegkundige en de huisarts kunnen hierbij een belangrijke rol 
vervullen als eerste aanspreekpunt en contactpersoon, voor mondeling informatie en 
toelichtingen bij vragen.  

 
f) De manier van benadering kan verder verbeterd worden. Zo zou de benadering ook 

via de familie kunnen gaan, in plaats van (uitsluitend) direct telefonisch contact. 
 
g) Tot slot zou vervolgonderzoek, of het monitoren van het opsporingsprogramma, zich 

meer kunnen richten op de opvang en informatievoorziening na de testuitslag, de 
wachttijd voor de testuitslag, en de specifieke rol van de huisarts. Het gebruik van 
identieke vragen en antwoordmogelijkheden verdient daarbij aanbeveling, om goede 
vergelijkingen in de tijd mogelijk te maken. 

 
 

5.2 Ervaringen met het aanvragen van verzekeringen 
 
Conclusies 
Sinds de start van het opsporingsprogramma heeft ruim éénderde (40%) van de mensen 
met FH die een verzekering wilden afsluiten daarbij problemen ondervonden. Tussen 
1994 en eind 2005 leverde één op de drie verzekeringsaanvragen van mensen met FH 
problemen op. Daarmee verschilt het percentage problematische verzekeringsaanvragen 
sinds 1994 niet van de 37% die in een vorige evaluatiestudie werd gevonden. Wel zijn er 
aanwijzingen dat het de goede kant op gaat. De resultaten van de huidige studie laten 
namelijk de trend zien dat er in de periode 1994-1998, voor de Wet Medische Keuringen, 
iets meer problemen waren met aanvragen (39%) dan in de periode na 1998 (34%). Maar 
vooralsnog moet worden geconcludeerd dat ondanks specifieke wet- en regelgeving en 
afspraken met verzekeraars de problemen met het aanvragen van verzekeringen voor 
mensen met FH de laatste jaren niet zichtbaar minder zijn geworden. 
 
Het hebben van FH bleek in de afgelopen jaren doorslaggevend te zijn voor de problemen 
met verzekeringen. Dit is in strijd met de afspraken van de overheid met verzekeraars in 
2003 waarin werd gesteld dat het hebben van FH alleen, zonder bijkomende risicofacto-
ren, geen gevolgen mag hebben voor de verzekerbaarheid en de premiehoogte. Hierbij 
moet wel worden opgemerkt dat het merendeel van de gerapporteerde problematische 
aanvragen betrekking had op de periode voor 2003. Nader onderzoek moet uitwijzen of 
deze afspraken daadwerkelijk navolging krijgen. 
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Protesteren tegen een beslissing van een verzekeraar blijkt vaak te resulteren in her-
ziening en acceptatie van de aangevraagde verzekering. Maar mensen met FH die een 
verzekering willen aanvragen, laten nog veel mogelijkheden voor informatie, advies en 
juridische ondersteuning onbenut. Het is daarom van belang om mensen met FH beter te 
informeren over hun rechten en mogelijkheden ten aanzien van het aanvragen van ver-
zekeringen. 
 
Aanbevelingen 
De belangrijkste aanbevelingen van dit deelonderzoek zijn: 
 
a) Verzekeraars moeten goed worden gewezen op de in 2003 gemaakte afspraken 

omtrent FH, en ze moeten voortdurend op de hoogte worden gesteld van de meest 
recente wetenschappelijke inzichten en de behandelmogelijkheden van FH, zodat 
aanvaarde risicoschattingen ten grondslag liggen aan de beslissingen van 
verzekeraars. 

 
b) Mensen met FH kunnen beter geïnformeerd worden over de mogelijke gevolgen van 

de FH-mutatie voor het afsluiten van verzekeringen. Deze informatie kan gefaseerd 
worden aangeboden: zowel tijdens als direct na deelname aan het 
opsporingsprogramma, maar ook na verloop van tijd (bijvoorbeeld na 1 of 2 jaar) als 
meer mensen te maken krijgen met het aanvragen van verzekeringen.  

 
c) De StOEH en de Stichting Bloedlink hebben een belangrijke taak in mensen de weg 

te wijzen naar informatiebronnen en adviesorganen die aanvragers van verzekeringen 
met raad en daad terzijde kunnen staan. Zij zouden dit actiever kunnen aanbieden. 
Maar ook huisartsen en specialisten, naar wie veel deelnemers zich in de loop van de 
tijd wenden, moeten weten waar mensen met FH voor specifieke adviezen en 
ondersteuning terecht kunnen.  

 
d) Mensen met FH moeten beter geïnformeerd worden over wat zij wel en niet aan ver-

zekeraars dienen te melden. 
 
e) Tot slot is vervolgonderzoek nodig om vast te stellen of de specifieke wet- en 

regelgeving en afspraken met verzekeraars uiteindelijk, op langere termijn, ook echt 
leiden tot het gewenste resultaat in termen van minder problemen met verzekeringen. 
Dit onderzoek zou bijvoorbeeld over vijf jaar kunnen worden herhaald, waarbij de 
onderzoeksgroep kan worden uitgebreid met – of zelfs uitsluitend kan worden gericht 
op - personen die na 1998 aan het opsporingsprogramma hebben deelgenomen. Een 
actueel adressenbestand is een belangrijke voorwaarde voor een goede respons en de 
betrouwbaarheid van dit vervolgonderzoek. Hiervoor zullen dan ook (voor)tijdig 
administratieve inspanningen moeten worden verricht, zodat het achterhalen van de 
juiste adressen de uiteindelijke dataverzameling niet in de weg staat. 
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Bijlage 1 Verslag focusgroepgesprekken 
 
 
 
 
 
 
Werving deelnemers 
Er zijn twee focusgroepen georganiseerd voor personen die aan het opsporingsprogram-
ma hadden deelgenomen, als bron van informatie voor de te ontwikkelen vragenlijsten. 
De focusgroepen hadden tot doel om een beeld te krijgen van welke meningen en ideeën 
er leven onder de deelnemers met betrekking tot de twee vraagstellingen:  
1) ervaringen met het opsporingsprogramma, en 
2) gevolgen voor het afsluiten van verzekeringen.  
 
Voor de eerste vraagstelling werden mensen uitgenodigd die in 2004 aan het opsporings-
programma deelnamen, enerzijds via een oproep op de website van de StOEH en de 
stichting Bloedlink (patiëntenvereniging) en anderzijds met gerichte uitnodigingsbrieven 
aan deelnemers van het opsporingsprogramma. De oproepen op de websites leverden 
geen reacties op. Vervolgens is aan 150 deelnemers uit de provincies Noord-Holland, 
Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland een uitnodigingsbrief gestuurd. Dit leverde drie 
participanten op. 
 
Voor de tweede vraagstelling werden mensen uitgenodigd bij wie de diagnose FH is ge-
steld, en die sinds de diagnose pogingen hebben ondernomen om een verzekering af te 
sluiten (levensverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering). Aan 372 deelnemers in 
de leeftijdgroep van 20 tot 55 jaar en uit het hele land is een uitnodigingsbrief gestuurd. 
Van de 372 genodigden hebben er 81 (22 %) gereageerd door middel van het terugsturen 
van het antwoordstrookje of door te bellen. Er werden 47 (13 %) brieven ongeopend 
geretourneerd. Geen van de genodigden wilde deelnemen aan de focusgroep. Van de 81 
personen die reageerden gaven 39 (48 %) aan geen verzekering te hebben aangevraagd 
sinds de diagnose FH, 16 (20 %) hadden dit wel geprobeerd maar geen problemen onder-
vonden, en 26 (32 %) konden om andere redenen niet deelnemen aan de focusgroep. 
Ook voor deze focusgroep zijn oproepen geplaatst op de website van de stichting Bloed-
link, en de StOEH. Maar ook deze berichten op de websites leverden helaas geen deel-
nemers op (er zijn geen reacties gekomen op deze oproepen). 
 
Verslag focusgroepsgesprek over ervaringen met het opsporingsprogramma 
Aan de focusgroepsdiscussie over ervaringen met het opsporingsprogramma namen drie 
mensen deel, allen waren zij FH-positief bevonden bij het opsporingsprogramma: 
Mevrouw A, middelbare leeftijd, wist vóór het opsporingsprogramma dat er bij haar een 
mutatie aanwezig was voor Familiaire Hypercholesterolemie. Zij had al eerder deel-
genomen aan wetenschappelijk onderzoek. Voor haar was de uitnodiging tot het op-
sporingsprogramma dus geen verrassing. 
Mevrouw B, ongeveer 65 jaar, wist voordat zij de brief van het opsporingsprogramma 
ontving niet dat FH binnen haar familie voorkwam. De uitnodiging voor het 
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opsporingsprogramma kwam voor haar volledig onverwacht. 
De heer C, middelbare leeftijd, wist van familieleden dat er FH was geconstateerd en dat 
hij te zijner tijd een uitnodiging zou krijgen voor het opsporingsprogramma. Het kwam 
dus niet onverwacht. 
 
Tijdens het gesprek hebben we de verschillende fasen van het programma besproken en 
kwamen de volgende aspecten aan de orde: 

- Procedure: uitnodiging per brief, afspraak maken met de verpleegkundige, 
huisbezoek, het verkrijgen van de testuitslag. 

- Bejegening door de verpleegkundige 
- Informatieverstrekking 

 
Over het algemeen waren deze drie personen zeer positief over de werkwijze van het 
opsporingsprogramma. Er kwam alleen lovende kritiek. Negatieve punten werden niet 
genoemd. Tijdens het gesprek is nagegaan welke punten belangrijk waren voor de deel-
nemers. Daarbij kwamen de volgende aspecten naar voren: 

- Goede informatieverstrekking door de verpleegkundige over wat het betekent FH 
te hebben. 

- Goede informatieverstrekking over verzekeringen.  
- Het bespreekbaar maken door de verpleegkundige over het benaderen van de 

kinderen voor deelname aan het opsporingsprogramma indien de deelnemer 
positief is bevonden. Wie neemt de eerste stap in de benadering van familieleden: 
de deelnemer zelf of de verpleegkundige (Genetic Field Worker) van de StOEH? 

- Het nakomen van afspraken door de verpleegkundige. 
- Verpleegkundige dient aardig te zijn, tijd te nemen en professioneel te zijn. 
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Bijlage 2 Ervaringenvragenlijst 
 
 
Thema’s, subthema’s en items (nummers corresponderen met vragen in de vragenlijst) 
 
I             Procedure 
a) De benaderingswijze: 
Item 13 Ik was liever eerst door mijn familie benaderd* 
b) Afspraak maken: 
Item 4 De tijd tussen het eerste contact per telefoon en thuisafspraak was te lang* 
Item 6 Ik had te weinig inspraak in het tijdstip van de afspraak* 
c) De testuitslag: 
Item 19 Ik zou liever willen dat de testuitslag naar de huisarts gestuurd wordt* 
Item 20 Ik weet dat de testuitslag bij de StOEH is geregistreerd 

II            Informatie en communicatie over het programma 
a) Informatie van de StOEH en de verpleegkundige 
Item 2 Kreeg u voldoende informatie van de verpleegkundige van de StOEH? 
Item 3 Was het foldermateriaal wat u van de StOEH kreeg goed te begrijpen? 
Item 15 Tijdens het gesprek met de verpleegkundige begreep ik goed waarom ik benaderd ben 
Item 16 Uit de informatie die ik vooraf gekregen heb, begreep ik wel dat er bloed zou worden afgenomen 
b) Communicatie over de uitslag 
Item 17 Ik vond het prima om de uitslag per post te ontvangen 
Item 18 Ik had de uitslag liever persoonlijk per telefoon of afspraak ontvangen* 
c) Informatie na de uitslag (schaal, α=0,67) 
Item 21 De informatie die bij de uitslag is gegeven, is begrijpelijk 
Item 22 Na het krijgen van de testuitslag was er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen 
Item 23 Mijn huisarts kon mij goed uitleggen wat de testuitslag betekende 
Item 24 Nadat ik de testuitslag had gekregen, bleef ik met vragen zitten* 
Item 25 Ik wist waar ik met mijn vragen terecht kon na het opsporingsprogramma 

III          Contact met de verpleegkundige 
a) Communicatie: 
Item 7 Ik kreeg genoeg ruimte voor vragen 
Item 8 Ik kreeg te weinig uitleg over het doel van de afspraak* 
Item 14 Ik had graag meer uitleg aan de telefoon gehad* 
b) Bejegening (schaal, α=0,80) 
Item 9 De verpleegkundige die bloed bij mij afnam nam voldoende tijd voor mij 
Item 10 De verpleegkundige die bloed bij mij afnam stelde mij op mijn gemak 
Item 11 De verpleegkundige die bloed bij mij afnam toonde aandacht en interesse 
Item 12 De verpleegkundige die bloed bij mij afnam gaf voldoende gelegenheid tot vragen stellen 

IV          Persoonlijke beleving 
a) Autonomie (schaal, α=0,64) 
Item 28 In de keuze wel of niet mee te doen voelde ik mij vrij 
Item 29 Ik voelde me door de verpleegkundige een beetje gedwongen hieraan mee te doen* 
Item 30 Ik vond het moeilijk benaderd te worden zonder dat ik daar zelf om gevraagd had* 

b) Onrust 
Item 27 Toen ik de informatiefolder thuis gestuurd kreeg, heb ik mij ongerust gevoeld* 
Item 32 Ik zag op tegen het afnemen van het buisje bloed* 

c) Tevredenheid (schaal, α=0,66) 
Item 26 Ik was blij gevraagd te worden mee te doen aan het opsporingsprogramma naar FH 
Item 31 Ik was benieuwd te weten of ik wel/niet FH heb 
Item 33 Ik zou het mezelf blijven verwijten als ik niet zou meedoen en bijvoorbeeld later een hartinfarct krijg* 
Item 34 Ik ben blij dat ik heb meegedaan 
Item 35 Ik zou het mijn familieleden aanraden mee te doen 
Item 36 Ik zou in het vervolg ook meedoen aan opsporingsprogramma’s voor andere behandelbare aan-

doeningen 
 
* Negatief geformuleerde items; de scores van deze items zijn voor de analyses eerst omgepoold. 
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Bijlage 3 Belangvragenlijst 
 
 
 
 
Thema’s, subthema’s en items (vragen in de Belangvragenlijst) 
 
I             Procedure 
a) De benaderingswijze: 
Item 16 Dat de eerste benadering per brief is 

b) Afspraak maken: 
Item 15 Dat de duur tussen het eerste contact per telefoon en de thuisafspraak niet te lang is 
Item 11 Inspraak van uzelf in het tijdstip van de afspraak met de verpleegkundige 
c) De testuitslag: 
Item 23 Dat de testuitslag bij de huisarts bekend is 
Item 22 Dat de testuitslag bij de StOEH wordt geregistreerd 

II            Informatie en communicatie over het programma 
a) Informatie van de StOEH en de verpleegkundige 
Item 1 Informatie over de gevolgen van de ziekte voor uw gezondheid 
Item 2 Informatie over wat het betekent voor uw kinderen als u FH zou hebben 
Item 3 Informatie over de gevolgen van de ziekte bij het afsluiten van een verzekering 
Item 4 Informatie over hoe het bloed prikken gedaan wordt 
Item 5 Informatie over wat er met het bloed gedaan zou worden 
Item 6 Informatie over de vergoeding van het DNA-onderzoek 
Item 7 Een duidelijk folder van het StOEH opsporingsprogramma 
Item 8 Een duidelijke folder van de Stichting Bloedlink ‘Hoe blijft u langer gezond met erfelijk hoog cholesterol?’
Item 9 Een duidelijke folder van het Breed Platform voor Verzekerden en Werk 
Item 10 Een duidelijke folder van het verbond van verzekeraars 
Item 17 Dat u meteen bij het eerste contact geïnformeerd wordt over de bloedafname 
b) Communicatie over de uitslag 
Item 21 Dat u de uitslag per post ontvangt en niet persoonlijk per telefoon of tijdens een afspraak 
c) Informatie na de uitslag 
Item 24 Dat de informatie die bij de uitslag is gegeven begrijpelijk is 
Item 25 Dat er na het krijgen van de testuitslag voldoende gelegenheid is voor het stellen van vragen 
Item 26 Dat uw huisarts kan uitleggen wat de testuitslag betekent 
Item 27 Dat u na de testuitslag weet waar u met uw vragen naar toe kan 

III          Contact met de verpleegkundige 
a) Communicatie: 
Item 12 Voldoende ruimte voor vragen aan de telefoon 
Item 14 Voldoende uitleg over het doel van de afspraak 
b) Bejegening 
Item 18 Dat de verpleegkundige voldoende tijd voor u neemt bij het huisbezoek 
Item 19 Dat de verpleegkundige u op uw gemak stelt bij het huisbezoek 
Item 20 Dat de verpleegkundige aandacht en interesse toont bij het huisbezoek 
Item 13 Voldoende ruimte voor vragen bij het huisbezoek 
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Bijlage 4 Verzekeringenvragenlijst 
 
 
 
I        Verzekeringen 
1. Heeft u voldoende informatie van StOEH gehad over de mogelijke gevolgen van de testuitslag voor wat 

betreft het afsluiten van verzekeringen? 
2. Heeft u de kosten voor het genetisch onderzoek vergoed gekregen van uw ziektekostenverzekeraar? 
3. Heeft u na deelname aan het bevolkingsonderzoek van de StOEH één of meerdere verzekeringen afge-

sloten of willen afsluiten? 
Antwoordcategorieën: 
Particuliere ziektekostenverzekering 
Levensverzekering 
Particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering 
Aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering 
Individueel pensioen 
Aanvullende nabestaande verzekering 
4. In welk jaar heeft u een verzekering aangevraagd of afgesloten? 
5. Bij welke verzekeringen heeft u problemen gehad bij het aanvragen? 
6. Waaruit bestonden deze problemen? 
Antwoordcategorieën: 
Een weigering van de verzekering 
Betalen van een hogere premie dan leeftijdsgenoten 
Een uitsluiting in de polis 
Geen premievrijstelling 
Een wachttijd waarin geen recht op vergoeding bestaat 
Een uitkering die beperkt is in duur 
Het aanbieden van een standaardpakketpolis in plaats van een andere ziektekostenverzekering 
Een medische keuring 
Toestemming moeten geven voor inzage van uw medische gegevens 
Toestemming moeten geven voor het opvragen van de uitslag van het bevolkingsonderzoek van de StOEH 
Anders 
7. Wat gaf de verzekeringsmaatschappij op als reden voor de problemen? 
Antwoordcategorieën: 
Het hebben van Familiaire Hypercholesterolemie 
Het ondergaan van erfelijkheidsonderzoek 
Het hebben van een genetische aandoening 
Het hebben van hart- en vaatziekten 
Het hebben van een andere ernstige of chronische aandoening 
De familiaire belasting 
Uw levensstijl 
Uw cholesterolgehalte 
Uw medicijngebruik 
Het hebben van een verhoogd risico om hart- en vaatziekten te krijgen  
Verzekeringstechnische redenen 
Anders 
8. Heeft u geprotesteerd tegen de beslissing van de verzekeringsmaatschappij ? 
8a. Zo ja, hoe heeft u geprotesteerd? 
8b. Heeft uw protest effect gehad? 
9. Heeft u juridisch advies ingewonnen? 
10a Heeft u geprobeerd om de verzekering opnieuw aan te vragen bij een andere verzekeringsmaatschappij?
10b Zo ja, heeft u toen opnieuw problemen gehad? 

11. Indien u problemen had met de aanvraag voor een levensverzekering, wat was de hoogte van het te 
verzekeren bedrag? 

12. Indien u problemen had met een aanvraag voor arbeidsongeschiktheidsverzekering, wat was de hoogte 
van het te verzekeren bedrag? 
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II       Gezondheidsverklaring 
13. Heeft u een gezondheidsverklaring moeten invullen van de verzekeringsmaatschappij? 
14. Heeft u melding gemaakt van uw deelname aan het bevolkingsonderzoek van de StOEH? 
15. Indien u Familiaire Hypercholesterolemie heeft, heeft u dat toen gemeld? 
16. Werd er in de gezondheidsverklaring specifiek gevraagd naar: 

Deelname aan bevolkingsonderzoek? 
Het bestaan van een erfelijke aandoening? 
Of u eerder geweigerd bent bij een verzekering? 
Zo ja, moest u daar een reden voor opgeven? 

17a. Heeft u voor het invullen van de gezondheidsverklaring advies gevraagd over welke informatie u moest 
geven aan een arts, deskundige of bij een instelling? 

17b. Zo ja, bij wie? 

III      Medische keuring 
18a. Heeft u naast een gezondheidsverklaring nog een medische keuring moeten ondergaan van de 

verzekeringsmaatschappij? 
18b. Zo ja, wat was de reden van de medische keuring? 

19. Indien het een aanvraag voor een levensverzekering betrof, wat was de hoogte van het te verzekeren 
bedrag? 

20. Indien het een aanvraag voor arbeidsongeschiktheidsverzekering betrof, wat was de hoogte van het te 
verzekeren bedrag? 

21. Heeft u bij de medische keuring melding gemaakt van uw deelname aan het bevolkingsonderzoek? 
22. Indien u Familiaire Hypercholesterolemie heeft, heeft u dat toen bij de medische keuring gemeld? 
23. Werd er bij de medische keuring gevraagd naar: 

Deelname aan bevolkingsonderzoek? 
Het bestaan van een erfelijke aandoening? 
Of u eerder geweigerd bent bij een verzekering? 
Zo ja, moest u daar een reden voor opgeven? 

24. Bent u op de hoogte van wat u kon verwachten bij het invullen van een gezondheidsverklaring of het 
ondergaan van een medische keuring (zoals staat in het erfelijkheidsmoratorium en de Wet op de 
Medische Keuringen)? 
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Bijlage 5 Ervaringscores en percentage negatieve 
ervaringen 

 
 
 
Ervaringscores (n = 680) (1 = slechtste kwaliteit; 4 = beste kwaliteit) 
 
Items Ervaring-

score 
% Negatieve 

ervaringen
I    Procedure   
a)  De benaderingswijze:   
13 Ik was liever eerst door mijn familie benaderd* 3.46 16.6%
b)  Afspraak maken:  
04 De tijd tussen het eerste contact per telefoon en thuisafspraak was te lang* 3.66 7.6%
06 Ik had te weinig inspraak in het tijdstip van de afspraak* 3.83 3.8%
c)  De testuitslag:  
19 Ik zou liever willen dat de testuitslag naar de huisarts gestuurd wordt* 3.43 18.5%
20 Ik weet dat de testuitslag bij de StOEH is geregistreerd 3.83 5.3%

II   Informatie en communicatie over het programma  
a)  Informatie van de StOEH en de verpleegkundige  
02 Kreeg u voldoende informatie van de verpleegkundige van de StOEH? 3.60 1.2%
03 Was het foldermateriaal wat u van de StOEH kreeg goed te begrijpen? 3.41 1.3%
15 Tijdens het gesprek met de verpleegkundige begreep ik goed waarom ik benaderd 

ben 
3.87 2.9%

16 Uit de informatie die ik vooraf gekregen heb, begreep ik wel dat er bloed zou 
worden afgenomen 

3.93 1.7%

b)  Communicatie over de uitslag  
17 Ik vond het prima om de uitslag per post te ontvangen 3.87 3.7%
18 Ik had de uitslag liever persoonlijk per telefoon of afspraak ontvangen* 3.58 11.7%
c)  Informatie na de uitslag 3.49 
21 De informatie die bij de uitslag is gegeven, is begrijpelijk 3.83 3.1%

22 Na het krijgen van de testuitslag was er voldoende gelegenheid tot het stellen van 
vragen 

3.36 20.0%

23 Mijn huisarts kon mij goed uitleggen wat de testuitslag betekende 3.01 32.8%
24 Nadat ik de testuitslag had gekregen, bleef ik met vragen zitten* 3.61 11.7%
25 Ik wist waar ik met mijn vragen terecht kon na het opsporingsprogramma 3.52 14.7%

III  Contact met de verpleegkundige  
a)   Communicatie:  
07 Ik kreeg genoeg ruimte voor vragen 3.81 4.9%
08 Ik kreeg te weinig uitleg over het doel van de afspraak* 3.81 4.2%
14 Ik had graag meer uitleg aan de telefoon gehad* 3.72 5.5%
b)   Bejegening 3.92 
09 De verpleegkundige die bloed bij mij afnam nam voldoende tijd voor mij 3.95 0.5%
10 De verpleegkundige die bloed bij mij afnam stelde mij op mijn gemak 3.91 1.3%
11 De verpleegkundige die bloed bij mij afnam toonde aandacht en interesse 3.91 0.6%
12 De verpleegkundige die bloed bij mij afnam gaf voldoende gelegenheid tot vragen 

stellen 
3.92 0.9%
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IV   Persoonlijke beleving  
a)   Autonomie 3.82 
28 In de keuze wel of niet mee te doen voelde ik mij vrij 3.80 5.6%
29 Ik voelde me door de verpleegkundige een beetje gedwongen hieraan mee te doen* 3.85 3.7%
30 Ik vond het moeilijk benaderd te worden zonder dat ik daar zelf om gevraagd had* 3.80 4.4%
b)  Onrust  
27 Toen ik de informatiefolder thuis gestuurd kreeg, heb ik mij ongerust gevoeld* 3.35 21.0%
32 Ik zag op tegen het afnemen van het buisje bloed* 3.67 11.1%
c)   Tevredenheid 3.69 
26 Ik was blij gevraagd te worden mee te doen aan het opsporingsprogramma naar FH 3.67 6.0%
31 Ik was benieuwd te weten of ik wel/niet FH heb 3.72 8.3%

33 Ik zou het mezelf blijven verwijten als ik niet zou meedoen en bijvoorbeeld later 
een hartinfarct krijg* 

3.32 20.1%

34 Ik ben blij dat ik heb meegedaan 3.89 1.7%
35 Ik zou het mijn familieleden aanraden mee te doen 3.89 2.2%
36 Ik zou in het vervolg ook meedoen aan opsporingsprogramma’s voor andere 

behandelbare aandoeningen 
3.64 10.2%

 
* Negatief geformuleerde items in de vragenlijst: scores zijn omgepoold voor de analyses. 
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Bijlage 6 Belangscores 
 
 
 
Belangscores (n=92) (1 = helemaal niet belangrijk; 4 = van het allergrootste belang) 
 
Items Belangscore
I    Procedure 
a)  De benaderingswijze: 
16 Dat de eerste benadering per brief is 2.33
b)  Afspraak maken: 
15 Dat de duur tussen het eerste contact per telefoon en de thuisafspraak niet te lang is 2.60
11 Inspraak van uzelf in het tijdstip van de afspraak met de verpleegkundige 2.86
c)  De testuitslag: 
23 Dat de testuitslag bij de huisarts bekend is 3.15
22 Dat de testuitslag bij de StOEH wordt geregistreerd 2.84

II   Informatie en communicatie over het programma 
a)  Informatie van de StOEH en de verpleegkundige 
01 Informatie over de gevolgen van de ziekte voor uw gezondheid 3.41
02 Informatie over wat het betekent voor uw kinderen als u FH zou hebben 3.39
03 Informatie over de gevolgen van de ziekte bij het afsluiten van een verzekering 2.75
04 Informatie over hoe het bloed prikken gedaan wordt 2.45
05 Informatie over wat er met het bloed gedaan zou worden 2.87
06 Informatie over de vergoeding van het DNA-onderzoek 2.60
07 Een duidelijk folder van het StOEH opsporingsprogramma 2.93
08 Een duidelijke folder van de Stichting Bloedlink ‘Hoe blijft u langer gezond met erfelijk hoog 

cholesterol?’ 
3.22

09 Een duidelijke folder van het Breed Platform voor Verzekerden en Werk 2.30
10 Een duidelijke folder van het verbond van verzekeraars 2.37
17 Dat u meteen bij het eerste contact geïnformeerd wordt over de bloedafname 2.68
b)  Communicatie over de uitslag 
21 Dat u de uitslag per post ontvangt en niet persoonlijk per telefoon of tijdens een afspraak 2.20
c)  Informatie na de uitslag 
24 Dat de informatie die bij de uitslag is gegeven begrijpelijk is 3.26
25 Dat er na het krijgen van de testuitslag voldoende gelegenheid is voor het stellen van vragen 3.15
26 Dat uw huisarts kan uitleggen wat de testuitslag betekent 3.10
27 Dat u na de testuitslag weet waar u met uw vragen naar toe kan 3.15

III  Contact met de verpleegkundige 
a)  Communicatie: 
12 Voldoende ruimte voor vragen aan de telefoon 2.77
14 Voldoende uitleg over het doel van de afspraak 3.12
b)  Bejegening 
18 Dat de verpleegkundige voldoende tijd voor u neemt bij het huisbezoek 3.04
19 Dat de verpleegkundige u op uw gemak stelt bij het huisbezoek 2.93
20 Dat de verpleegkundige aandacht en interesse toont bij het huisbezoek 3.02
13 Voldoende ruimte voor vragen bij het huisbezoek 3.13
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Bijlage 7 Verbeterscores 
 
 
 
Verbeterscores: fractie negatieve ervaringen x belangscore  
(0=geen verbeterpotentieel; 4=maximaal verbeterpotentieel) 
 
Items#  % Negatieve 

ervaringen
Belang-

score 
(1-4) 

Verbeter
score
(0-4)

I     Procedure  
a)   De benaderingswijze:  
13 Ik was liever eerst door mijn familie benaderd* 16.6% 2.88† 0.48
b)   Afspraak maken:  
04 De tijd tussen het eerste contact per telefoon en thuisafspraak was te lang* 7.6% 2.60 0.20
06 Ik had te weinig inspraak in het tijdstip van de afspraak* 3.8% 2.86 0.11
c) De testuitslag:  
19 Ik zou liever willen dat de testuitslag naar de huisarts gestuurd wordt* 18.5% 3.15 0.58
20 Ik weet dat de testuitslag bij de StOEH is geregistreerd 5.3% 2.84 0.15
   
II Informatie en communicatie over het programma  
a)   Informatie van de StOEH en de verpleegkundige  
02 Kreeg u voldoende informatie van de verpleegkundige van de StOEH? 1.2% 2.91‡ 0.03
03 Was het foldermateriaal wat u van de StOEH kreeg goed te begrijpen? 1.2% 2.72¶ 0.03
15 Tijdens het gesprek met de verpleegkundige begreep ik goed waarom ik 

benaderd ben 
2.9% 2.88† 0.08

16 Uit de informatie die ik vooraf gekregen heb, begreep ik wel dat er bloed 
zou worden afgenomen 

1.7% 2.68 0.05

b)   Communicatie over de uitslag  
17 Ik vond het prima om de uitslag per post te ontvangen 3.7% 2.20 0.08
18 Ik had de uitslag liever persoonlijk per telefoon of afspraak ontvangen* 11.7% 2.20 0.28
c)   Informatie na de uitslag  
21 De informatie die bij de uitslag is gegeven, is begrijpelijk 3.1% 3.26 0.10
22 Na het krijgen van de testuitslag was er voldoende gelegenheid tot het 

stellen van vragen 
20.0% 3.15 0.63

23 Mijn huisarts kon mij goed uitleggen wat de testuitslag betekende 32.8% 3.10 1.02
24 Nadat ik de testuitslag had gekregen, bleef ik met vragen zitten* 11.7% 2.88† 0.34
25 Ik wist waar ik met mijn vragen terecht kon na het opsporingsprogramma 14.7% 3.15 0.46
   
III  Contact met de verpleegkundige  
a)    Communicatie:  
07 Ik kreeg genoeg ruimte voor vragen 4.9% 2.77 0.14
08 Ik kreeg te weinig uitleg over het doel van de afspraak* 4.2% 3.12 0.13
14 Ik had graag meer uitleg aan de telefoon gehad* 5.5% 2.88† 0.16
b)    Bejegening  
09 De verpleegkundige die bloed bij mij afnam nam voldoende tijd voor mij 0.5% 3.04 0.02
10 De verpleegkundige die bloed bij mij afnam stelde mij op mijn gemak 1.3% 2.93 0.04
11 De verpleegkundige die bloed bij mij afnam toonde aandacht en interesse 0.6% 3.02 0.02
12 De verpleegkundige die bloed bij mij afnam gaf voldoende gelegenheid tot 

vragen stellen 
0.9% 3.13 0.03

 

# Nummers corresponderen met de itemnummers in de Ervaringenvragenlijst. 
* Negatief geformuleerde items in de Ervaringenvragenlijst: ervaringscores zijn omgepoold voor de analyses. 
† Gemiddelde over alle belangvragen (wegens ontbreken van specifieke belangscore). 
‡ Gemiddelde belangvraag 1 t/m 6. 
¶ Gemiddelde belangvraag 7 t/m 10. 
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