Patiënteninformatie

Polikliniek Klinische Genetica
Erfelijkheidsadvisering en klinisch genetisch onderzoek
Uw huisarts, specialist of verloskundig zorgverlener heeft u
doorverwezen naar de polikliniek Klinische Genetica. Dat kan zijn
omdat:
 het vermoeden bestaat dat u aanleg heeft voor een erfelijke
aandoening;
 u een erfelijke aandoening heeft en/of in uw familie een
erfelijke aandoening voorkomt;
 u wilt weten of u een verhoogd risico heeft om kinderen met
een aangeboren en/of erfelijke aandoening te krijgen;
 u een familiebrief heeft ontvangen, omdat er in uw familie
een erfelijke ziekte voorkomt;
 u een vraag heeft over een bepaalde erfelijke aandoening in
uw familie.
U vindt de polikliek Klinische Genetica op niveau 1 (volg 6, Blauw).

Soorten spreekuren en buitenpoli’s
Er zijn verschillende soorten spreekuren. Afhankelijk van uw zorgvraag en uw woonplaats wordt
u uitgenodigd voor een van onderstaande spreekuren in Maastricht of op een buitenpoli in onder
andere Veldhoven, Eindhoven, Sittard, Heerlen of Venlo.
Spreekuur met een klinisch geneticus
Tijdens dit spreekuur krijgt u een gesprek met de klinisch geneticus of met een klinisch geneticus
in opleiding, die onder supervisie staat van een klinisch geneticus.
Gecombineerd spreekuur
Tijdens een gecombineerd spreekuur werkt de klinisch geneticus samen met een ander
specialisme binnen het ziekenhuis.
Spreekuur met een genetisch consulent
U heeft een gesprek met de genetisch consulent die onder supervisie staat van een klinisch
geneticus.
Hoe bereid ik mij voor op het spreekuur?
Vragen en problemen op erfelijkheidsgebied kunt u met de klinisch geneticus en/of genetisch
consulent bespreken. Ook wordt er een stamboom van uw familie gemaakt. Het kan helpen
wanneer u - voordat u naar uw afspraak komt - thuis onderstaande gegevens verzamelt.
 Wat is de grootte en de samenstelling van de gezinnen binnen uw familie?
 Bij wie binnen uw familie komt de betreffende erfelijke aandoening voor?
 Op welke leeftijd kregen deze familieleden klachten?
Wij begrijpen dat u slechts die gegevens kunt vermelden waar u of uw familieleden van op de
hoogte zijn. Soms wordt er lichamelijk onderzoek verricht door de klinisch geneticus of door een
andere medisch specialist.
Wanneer uit alle gegevens blijkt dat er een aanwijzing is voor genetisch onderzoek (DNAonderzoek), nemen wij de voor- en nadelen hiervan met u door.
Voor DNA-onderzoek is een bloedafname nodig. Zodra de uitslag bekend is, wordt contact met u
opgenomen om deze met u te bespreken. De bevindingen worden schriftelijk vastgelegd.
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Kosten
 Aan het polikliniekbezoek zijn landelijk vastgestelde kosten verbonden. Het kan daarbij om
hoge bedragen gaan, ook als er sprake is van slechts één gesprek.
 De kosten van erfelijkheidsadvisering, DNA-onderzoek, controles en screening worden
vanuit het basispakket vergoed.
 De kosten die u daadwerkelijk zelf moet betalen, worden bepaald door de hoogte van uw
eigen risico. Houdt u er rekening mee dat het basisbedrag van uw eigen risico altijd wordt
aangesproken.
 Facturen worden verstuurd door het Maastricht UMC+ op naam van diegene die voor
erfelijkheidsadvisering verwezen is.
 Wanneer er bloedonderzoek (DNA-onderzoek) bij een familielid plaatsvindt, ontvangt
hij/zij hiervoor zelf een factuur.
 Woont u buiten Nederland, raadpleeg dan uw zorgpolis of overleg met uw
zorgverzekeraar. De tarieven in Nederland zijn hoger dan in België. Uw zorgverzekeraar
vergoedt de kosten op basis van de Belgische tarieven. Houdt u er rekening mee dat een
groot deel van de kosten niet vergoed wordt.
 Bij vragen over uw factuur kunt u bellen met de financiële administratie van het
Maastricht UMC+ (T: 043 387 15 15).
Contact
Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan met ons op.
Polikliniek Klinische Genetica
Fax
E-mailadres

043-387 58 55 (bereikbaar tussen 08.30 en 17.00 uur)
043-387 17 20
polikliniek.klinischegenetica@mumc.nl

Websites
 www.mumc.nl
 https://www.mumc.nl/patienten-en-bezoekers/specialisme/klinische-genetica/overklinische-genetica
 www.erfelijkheid.nl
 www.nza.nl
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