
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Monique van Leerdam, Maag-Darm-Leverarts, directeur StOET 

Hoe we kunnen vaststellen dat er sprake is van het  

Lynch Syndroom in een familie 
Voor wie ècht veel méér over het Lynch Syndroom wil weten 

  
Darmkanker komt vaak voor, ongeveer 5% van de bevolking krijgt darmkanker. Dit is meestal op een wat 
oudere leeftijd. Maar er zijn ook families waarin darmkanker veel vaker voorkomt en dan vaak ook op jongere 
leeftijd. Indien dit het geval is kan er sprake zijn van een erfelijke vorm van darmkanker. In deze families 
komen dan vaak ook andere vormen van kanker voor.  
Lynch syndroom (LS) is de meest frequente vorm van erfelijk darmkanker. Van alle darmkankers die in 
Nederland worden gevonden is in ongeveer 4% sprake van het Lynch syndroom.  
Als je Lynch syndroom hebt dan heb je een zeer hoog risico op het ontwikkelen van darmkanker en voor 
vrouwen op het krijgen van kanker van het baarmoederslijmvlies. Het is daarom ook belangrijk om mensen 
met het Lynch syndroom op te sporen zodat door periodieke controle kanker op tijd kan worden opgespoord 
of zelfs voorkomen kan worden.  
Het kan echter best lastig zijn om families met Lynch syndroom te herkennen. Om deze reden zijn er de 
laatste jaren nieuwe strategieën bedacht om het herkennen van LS te optimaliseren. 

 
 



Vaststelling (diagnose) Lynch syndroom in de familie 
Alle eigenschappen van de mens zijn verankerd in een bepaalde code van het DNA, het erfelijk materiaal. Tijdens 
de celdeling verdubbelt het DNA zodat de dochtercellen exact hetzelfde DNA bevat. Bij dit proces ontstaan altijd 
wel fouten in de DNA-code. LS wordt veroorzaakt door een defect in een gen dat betrokken is bij herstel van deze 
fouten. Deze genen worden DNA-herstel genen (of DNA-mismatch repair genen) genoemd. Wanneer de fouten in de 
DNA-code niet worden hersteld zoals bij LS dan stapelen de fouten zich op in verschillende genen. Afhankelijk van 
de getroffen genen, kan dit soms aanleiding geven tot de ontwikkeling van kanker.  
  
Door deze specifieke stapeling van fouten die ook in een tumor terug te vinden zijn kan de patholoog dit herkennen 
op weefsel. Dus als er een darmkanker of een baarmoederslijmvlies kanker gevonden wordt dan kan de patholoog 
een specifiek patroon herkennen. De DNA-herstel (DNA-mismatch repair) eiwitten kleuren dan niet aan. Sinds 2012 
wordt bij alle nieuw gevonden darmkankers onder de leeftijd van 70 jaar en bij alle baarmoederslijmvlies kankers 
naar dit specifieke kenmerk gekeken. Als er een DNA-herstel eiwit aankleuring ontbreekt in de tumor dan is het 
advies om die patiënt door te verwijzen naar de klinisch geneticus voor verder onderzoek naar LS. 

  

Doordat de patholoog bij alle darmkankers onder de leeftijd van 70 jaar en bij alle 

baarmoederslijmvlieskankers kijkt of aankleuring van DNA herstel eiwitten aan of afwezig is 

worden veel meer mensen die mogelijk het Lynch syndroom hebben opgespoord. 

 
 Met zekerheid kan de diagnose LS worden gesteld als in een familie een defect (mutatie) in een DNA-herstel gen 

wordt aangetoond. Er zijn 4 verschillende DNA-herstel genen bekend die een rol spelen bij het LS.  

De klinisch geneticus kan in het bloed van een persoon vast stellen of er een mutatie in het DNA-herstel gen 
aanwezig is en om welke mutatie het dan gaat. Op het moment dat in 1 persoon van de familie de mutatie is 
aangetoond dan kan dit ook in de andere familie leden worden uitgezocht.  
  
Bij de bevruchting krijg je een gen van je vader en van je moeder; je hebt dus twee genen (twee DNA strengen). 
Als er sprake is van LS dan zit op 1 van de DNA herstelgenen de fout (mutatie). 
Als bijvoorbeeld vader LS heeft dan heeft vader 1 goed gen en 1 gen met een mutatie. Zijn kinderen hebben 50% 
kans dat ze ook het LS hebben. Indien een kind het LS heeft dan is het gen met het foutje dus door vader 
doorgegeven. Als dit kind later zelf kinderen krijgt dan is er weer 50% kans dat het foute gen (van vader) wordt 
doorgegeven, maar dus ook 50% kans dat het goed gen (van moeder) wordt doorgegeven. Indien een kind het LS 
niet heeft, dan is dus het gezonde gen van de vader doorgegeven; dit kind heeft dan het gezonde gen van vader en 
het gezonde gen van moeder. In dit geval zullen nakomelingen van dit kind ook geen LS meer kunnen krijgen. 
  
In sommige families waarin veel darmkanker voorkomt kan een dergelijke mutatie in het gen echter niet worden 
gevonden. De klinisch geneticus zal dan bekijken of er toch een risico op Lynch syndroom is of dat er sprake is van 
een familiair voorkomen van darmkanker. Als er een familiaire belasting voor darmkanker is dan is het risico over 
het algemeen veel lager dan voor families met het Lynch syndroom en zijn er andere controle adviezen. 

  
De diagnose Lynch syndroom wordt gesteld door het aantonen van een fout (mutatie) in 1 van 

de DNA-herstel genen. 
 

Hoogte van het risico op darmkanker 
Voor het adviseren van periodieke controles (surveillance) is het van belang om precies te weten wat de hoogte is 
van het risico op darmkanker. Recente studies laten zien dat het risico op darmkanker varieert van 15 tot 70% op 70-
jarige leeftijd. Het risico verschilt per type mutatie. Families met een mutatie in het MLH1-gen en het MSH2-gen 
hebben een veel hoger risico op darmkanker dan families met een mutatie in het MSH6-gen. Voor Families met een 
mutatie in het PMS2 gen zien we het laagste risico. Voor families met een MSH6 en PMS2 gen mutatie zien we ook 
dat darmkankers op een wat later leeftijd pas ontstaan. 
Voor alle 4 de gen-mutaties geldt echter dat de risico’s in vergelijking met het risico in de algemene bevolking sterk 



verhoogd is en dat periodieke controle dus belangrijk is en alleen deelname aan het bevolkingsonderzoek niet 
voldoende is.  
Momenteel geldt voor alle 4 de verschillende mutatie eenzelfde controle schema. In de nieuwe Nederlandse richtlijn 
die in 2023 zal verschijnen verwachten we een aan passing van de controle schema’s per mutatie. 

  
Ontstaan van darmkanker uit poliepen 
Zowel erfelijke als niet-erfelijke darmkanker is het gevolg van een opeenstapeling van veranderingen (mutaties) in 
meerdere eiwitten die een rol spelen bij allerlei celprocessen. Door een mutatie in een van de vier LS (DNA-herstel) 
genen treden deze mutaties in verhoogde frequentie op. Vanuit de normale cellen in de darm kan door deze 
opstapeling van fouten een goedaardige darmpoliep ontstaan. Door verdere groei en opeenstapeling van fouten kan 
deze goedaardige poliep ontaarden in darmkanker. Voor darmkanker in de algemene bevolking heeft men berekend 
dat de tijdsduur van de eerste ontwikkeling van een klein poliepje uit normaal darmslijmvlies tot darmkanker wel 
10-15 jaar tijd in beslag neemt. Echter bij het LS is deze tijdsduur veel korter, waarschijnlijk maar 3 jaar. 
 

Een Fins en een Nederlands onderzoek laat zien dat periodiek darmonderzoek (coloscopie) 

bij LS zeer effectief is. 
 
  

Regelmatig darmonderzoek door middel van colonoscopie 
Doordat darmkanker uit een goedaardige voorloper (poliep) ontstaat kan je met een dikke darmonderzoek 
(coloscopie) deze poliep meestal op tijd herkennen en verwijderen waardoor je kanker kan voorkomen of kanker in 
een vroegstadium kan ontdekken zodat deze goed te behandelen is.  
Wat is nu precies bekend over de effectiviteit van darmonderzoek bij LS? Er is hier veel literatuur over, maar de 
uitkomsten verschillen omdat de data van heel veel landen in de wereld bij elkaar genomen worden. 
Als we kijken naar een recente studie met uitkomsten van data uit Nederland, Finland en Duitsland dan zien we dat 
een coloscopie elk jaar (Duitsland), elke twee jaar (Nederland) en elke drie jaar (Finland) net zo goed is en net zo 
veel darmkankers weet te voorkomen. Deze studies zijn gedaan met data van landelijke registraties. Dit zijn 
belangrijke informatie bronnen om onze zorg te kunnen evalueren. Voor Nederland verzamelt de Stichting Opsporing 
Erfelijke Tumoren (StOET) deze data. 
  
Een recente studie van Spanje en Nederland laat zien dat als je elke 2 jaar een controle coloscopie krijgt dat je kans 
op het krijgen van een darmkanker na tien jaar ongeveer 8% is. Goede darmvoobereiding en een hoge kwaliteit van 
het onderzoekt verlaagt het risico op kanker.  
  

Dus al is periodiek darmonderzoek zeer effectief, niet alle darmkanker kan worden 
voorkomen. Op grond van deze cijfers is een coloscopie met een frequentie van 1x /2 jaar 

voldoende veilig. Voor sommige patiënten, met bijvoorbeeld eerder een darmkanker of een 
onrustige poliep bij coloscopie kan een korte interval geadviseerd worden door uw arts.   
  
 
Als darmkanker gevonden wordt bij iemand die onder controle is dan worden deze darmkankers meestal in een 
vroegstadium ontdekt. Bij nader onderzoek bleek dat als de patiënten werden onderzocht met een maximale interval 
tussen de screeningsonderzoeken van 2 jaar, alleen tumoren werden vastgesteld in een vroeg stadium (stadium I of 
II; hetgeen betekent dat de tumor beperkt is tot de darmwand). Bij een langer interval dan 3 jaar werden vaker 
tumoren gevonden en werden vaker tumoren in een al wat verder gevorderd stadium met uitzaaiingen in de 
lymfklieren gevonden. Patiënten met een tumor in een vroeg stadium hebben een gunstige prognose; de 
vooruitzichten voor patiënten worden meestal uitgedrukt in 5-jaarsoverleving, deze bedraagt voor deze groep 80-
90%. Aan de andere kant betekent dit cijfer ook dat 10-20% op den duur zal overlijden aan de gevolgen van deze 
tumor.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Dit is dezelfde poliep maar dan met een snaartje er om heen om hem door te nemen!  
  
 
 
 
 
De beeldkwaliteit van de coloscoop is de laatste jaren aanmerkelijk beter geworden, daarnaast heeft de MDL-arts 
ook andere technieken om een darm beter te kunnen inspecteren en een poliep adequaat te kunnen verwijderen. 
Met deze verbetering hopen we de kwaliteit van de coloscopie te verbeteren en meer poliepen te vinden en te 
verwijderen zodat er meer darmkankers voorkomen kunnen worden. 
  
Het is dus belangrijk dat mensen met het LS voor hun periodieke coloscopie komen. Momenteel wordt een 
tweejaarlijkse coloscopie geadviseerd vanaf de leeftijd van 25 jaar. In de nieuwe richtlijn van 2023 zullen we deze 
adviezen per mutatie gaan opstellen.  
De Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren helpt MDL-artsen om op tijd mensen op te roepen voor hun darmonderzoek. 
Mensen met het Lynch syndroom kunnen zichzelf registreren bij de StOET (www.stoet.nl). 
De uitkomsten van de darmonderzoeken worden door de StOET verzamelt zodat geëvalueerd kan worden of de huidige 
zorg verbetert kan worden. 
  

Dikkedarmoperatie 
Bij mensen met het LS wordt de dikke darm eigenlijk nooit preventief helemaal verwijderd. Op het moment dat er 
een darmkanker gevonden wordt dan wordt wel met de patiënt, de MDL-arts en de chirurg gekeken wat de beste 
operatie is. Je kan dan alleen het deel van de dikke darm verwijderen waarin de tumor zit, of juist een groter deel 
van de dikke darm zodat de kans op een tweede kanker in de toekomst veel kleiner wordt. Als je een groot deel van 
de dikke darm verwijdert neemt de frequentie van de ontlasting wel vaak toe en is deze wat dunner. De keuze voor 
het type operatie hangt af van de leeftijd en de wensen van een patiënt. Mogelijk is het risico op een tweede tumor 
ook kleiner voor patiënten met een MSH6 en PMS2 mutatie. We verwachten in de nieuwe richtlijn van 2023 hier 
specifiekere adviezen over te kunnen geven. 
  

Nieuwe ontwikkelingen; immuuntherapie 
In 2020 zijn de eerste resultaten verschenen van een Nederlandse studie waarin patiënten met een darmkanker met 
daarin afwezige aankleuring van DNA-herstel eiwitten (dus HET specifieke kenmerk van darmkanker bij Lynch 
syndroom) vooraf aan de operatie behandeld zijn met immuun therapie. Deze studie liet zien dat bij 95% van de 
patiënten na twee kuren immuuntherapie er bijna geen kwaadaardige cellen meer over waren in het stuk darm dat 
geopereerd werd.  
Daarnaast kan immuun therapie ook ingezet worden bij mensen met verschillende soorten uitgezaaide kanker waarbij 
afwezige aankleuring van DNA-herstel eiwitten is te zien (dus de kankers bij het Lynch syndroom), waarbij goede 
behandelresultaten worden gezien.  
Dit alles biedt veel behandelingsmogelijkheden voor de toekomst voor mensen met LS die een kanker ontwikkelen! 



  
 
Immuuntherapie geeft goede behandelingsresultaten bij patiënten met kanker waarbij 
afwezige aankleuring van de DNA-herstel eiwitten aanwezig is. (Het kenmerk van kanker bij 
Lynch syndroom).  

Hoogte van het risico op baarmoederslijmvlies kanker 
Ook het risico ook baarmoederslijmvlies kanker is duidelijk verhoogd bij vrouwen met het Lynch syndroom en het 
risico varieert tussen de 15-55% op leeftijd 70 jaar. Het risico op baarmoederslijmvlieskanker onder de leeftijd van 
40 jaar is zeer laag. Voor vrouwen met het LS is het advies om jaarlijkse controle bij de gynaecoloog te krijgen vanaf 
de leeftijd 40 tot 60 jaar. Via de StOET loopt ook voor deze controle een oproep-systeem naar de behandeld 
gynaecoloog. Er is tevens een verhoogd risico op eierstokkanker, hiervoor is geen goede controle mogelijk. Voor beide 
gynaecologische kankers geldt ook dat het risico afhangt van het type mutatie van het Lynch syndroom. Voor vrouwen 
die geen kinderwens meer hebben wordt preventieve verwijdering van baarmoeder en eierstokken vaak besproken 
door de gynaecoloog.  
  

Andere kankersoorten 
Voor andere kankersoort die voor kunnen komen bij Lynch syndroom zijn momenteel geen controle adviezen. Dit 
komt deels omdat er geen goede onderzoeken zijn die ingezet kunnen worden of omdat de kankersoorten niet vaak 
voorkomen. Om het risico op maagkanker te verkleinen wordt geadviseerd om te controleren of de bacterie 
Helicobacter pylorus in de maag aanwezig is. Dit is een simpele ademtest of een ontlastingstest die via de huisarts 
aangevraagd kan worden. Indien deze bacterie aanwezig is wordt geadviseerd om deze middels een combinatie van 
twee antibiotica’s te behandelen. Deze bacterie geeft namelijk ontsteking van het maagslijmvlies met hierdoor een 
verhoogde kans op maagkanker. Voor het risico op tumoren van de urine wegen wordt vooral geadviseerd om bij het 
plassen van bloed contact op te nemen zodat verder onderzoek ingezet kan worden. Voor het risico op huidtumoren 
wordt goede zon-bescherming geadviseerd. 
  

Algemene maatregelen voor het voorkomen van kanker 
Ondertussen is het wel duidelijk dat zeker voor mensen met het Lynch syndroom het belangrijk is om gezond te leven. 
Mensen met Lynch die roken of te dik zijn hebben meer kans op het ontwikkelen van kanker. 
Momenteel loopt nog een onderzoek naar het gebruik van aspirine; mogelijk dat dagelijks aspirine gebruik kanker 
ontwikkeling kan voorkomen. Tot nu toe kan hier nog geen advies voor gegeven worden, we moeten dus op de 
onderzoeksresultaten wachten. 
  

Conclusie 
Herkenning van Lynch syndroom in families is uitermate belangrijk. Tegenwoordig wordt op alle darmkankers onder 
de 70 jaar en op alle baarmoederslijmvlieskankers door de patholoog naar specifieke kenmerken hiervoor gekeken. 
Als bekend is dat er LS in de familie is dan wordt geadviseerd om vanaf de leeftijd van 25 jaar elke 2 jaar een 
darmonderzoek te laten verrichten. Hiermee wordt de kans op het ontwikkelen van darmkanker verlaagd en indien 
er toch een darmkanker ontstaat wordt deze bijna altijd in een vroeg stadium ontdekt.  
Voor vrouwen wordt gynaecologische controle geadviseerd tussen de 40 en 60 jaar vanwege een verhoogd risico op 
kanker van het baarmoederslijmvlies. Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen, maar de belangrijkste is de komst van 
immuuntherapie. Immuuntherapie geeft zeer goede behandelingsresultaten bij verschillende kankersoorten die 
ontstaan bij mensen met het LS en dit biedt voor de toekomst goede mogelijkheden. 
           
  
Prof. Dr. M.E. van Leerdam 
Maag-Darm-Leverarts 
www.stoet.nl 

  
 


