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Samenvatting erfelijkheidsleer 
Les 1: Chromosomen en celdeling 
 

Weefsels hebben gelijke cellen en gelijke functies.  

Soorten weefsels: 

➢ Epitheliaal weefsel (darmen, huid) 

Snel vernieuwbaar 

➢ Bindweefsel (collageen, botweefsel) 

Alle cellen bij mekaar houden 

➢ Spierweefsel (hart) 

➢ Zenuwweefsel (hersenen, aanwezig in heel het lichaam) 

Signalen doorsturen 

 

Waaruit bestaat een cel? 

- Stekels (receptoren) 

- Dierlijke cellen hebben een zachte schild (plasmamembraan) 

- Kern (nucleus) heeft een vliesje met gaatjes erin voor 

de communicatie (kernmembraan) 

- Nucleolus (vertalen van elementen) 

- Vloeistof (cytoplasma) 

- Mitochondriën (bevat ook genetisch materiaal) 

- Ribosomen (vertaling code DNA) 

- Endoplasmatisch reticulum 

- Golgi apparaat 

 

Inhoud van de nucleus: chromosomen. Je kan ze niet altijd 

zien, alleen tijdens de celdeling. De grijze bollen zijn niet 

delen en zijn in rust. Men noemt dit dan chromatine.  

 

Het genoom is de menselijk celkern. Deze bestaat uit 46 chromosomen. 

Er zijn 23 paar waarvan er 22 daarvan autosomen zijn en 1 paar 

geslachtchromosomen/gonosomen zijn. 1 paar zijn homologe 

chromosomen.  

Somatische cellen zijn diploïd, geslachtscellen zijn haploïd.  

Een karyotype is een chromosomenkaart waarbij chromosomen per paar 

worden gerangschikt.  

Cytogenetica is de studie van de chromosomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Organellen 

(omgeven 

door een 

vliesje) 

telomeren 

zusterchromatide 
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De chromosomen in de karyotype worden gerangschikt volgens: 

- Grootte 

- De positie van de centromeer 

- Het bandingspatroon 

 

Verdeling van de chromosomen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideogram= een schematische voorstelling van het karyotype.  

 

CELCYCLUS 

 

G1 fase (groei) 

S fase (DNA replicatie) 

G2 fase (groei, voor- 

 Bereiding tot 

 Celdeling) 

Mitose 

Cytokinese  

 

Checkpoints: zorgen ervoor dat de cel niet 

begint aan een volgende fase als de cel nog 

niet klaar is met fase waarmee hij bezig is.  

G0 fase: na rust weer delen (lever) 

Cytokinese: cel gaat delen 

 

• G0/G1 rustfase/voorbereiding celdeling 

 Geen DNA-synthese 

 Duur van uren – jaren 

 Voorbereiding op de S-fase 

• S-fase (replicatie) 

 Verdubbeling van het DNA 

 Vorming van twee zusterchromatiden 

 Blijven samen thv centromeer 

 

Metacentrisch  Submetacentrisch  Acrocentrisch 

(bijna geen genen die 

voor iets coderen) 

interfase 
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• G2-fase 

 Verdere aanmaak RNA en eiwitten 

 Celvolume neemt verder toe 

 Voorbereiding op mitose en celdeling 

 

De celdeling is essentieel voor de groei en de weefselhomeostase. Er zijn twee soorten celdelingen: 

de mitose en de meiose. 

Mitose: somatische celdeling (lichaamscellen) 

 1 diploïde moedercel -> 2 diploïde dochtercellen 

 Het aantal chromosomen blijft constant (46) 

 Een duur van ongeveer 1 uur 

 Voor de mitose bestaat elk chromosoom uit 2 identieke chromatiden (zusterchromatiden) 

Meiose: geslachtsdeling, reductiedeling 

 Vorming van de geslachtcellen/gameten 

 1 diploïde cel -> 4 haploïde gameten 

 

MITOSE 

• Profase 

 de nucleolus desintegreert 

 de chromatine condenseert 

 vorming van mitotische spoelfiguur 

 

• Prometafase 

 Verdere condensatie chromatine (chromosomen worden 

zichtbaar) 

 Nucleair membraan desintegreert 

 Vorming van kinetochore 

(eiwitcomplex thv centromeren dat vasthechtingsplaats 

vormt voor spoeldraden) 

 

• Metafase 

 Maximale condensatie chromosomen 

 Schikking in evenaarsvlak 

 Tijdens deze fase gebeurt er chromosomenonderzoek 

 

• Anafase 

 Start wanneer de zusterchromatiden uit elkaar wijken, de dochterchromosomen 

bewegen naar de tegenovergestelde polen. 

 

• Telofase 

 Decondensatie van de chromosomen 

 Vorming van nucleair membraan rond beide dochterkernen 

 Cel wordt ingesnoerd 

 

• Cytokinese 

 Vorming van 2 dochtercellen 

 Chromosomen decondesatie 
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MEIOSE  

Meiose I: reductiedeling (scheiding homologe chromosomen) 

Meiose II: scheiding zusterchromatiden 

 

Meiose I  

• Profase I 

 Leptoteen 

Begin condensatie, zusterchromatiden worden zichtbaar 

 Zygoteen 

Paring/synapsis van de homologe chromosomen, vorming van 

synaptenomaal complex 

 Pachyteen 

Verdere condensatie  

Synaps is volledig 

Homologe chromosomen worden zichtbaar als bivalenten 

Recombinatie (crossing over) 

 Diploteen 

Na de crossing over verdwijnt het synaptenomaal complex en 

worden de chiasmata zichtbaar 

 Diakinesis  

Maximale condensatie 

 

Chiasma: zichtbare x-vormige gebieden waar crossing over heeft 

plaatsgevonden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Leptoteen 

Foto 2: Zygoteen 

Foto 4: Pachyteen 

Foto 3:Diploteen 
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Belangrijke gebeurtenissen tijdens de meiose I zijn: 

➢ Vorming van haploïde gameten (n=23) uit diploïde kiembaancellen (n=46) 

➢ Segregatie van homologe chromosomen 

➢ Genetische recombinatie of meiotische crossing over 

 

MEIOSE II 

 

2 haploïde dochtercellen, 23 chromosomen met elk 2 chromatiden 

 

  

4 haploïde gameten, 23 chromosomen met elk 1 chromatide 
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Humane oögonese      Humane spermatogonese 
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Les 2: chromosomale aandoeningen 
 

Men gaat er vanuit dat er sprake is van chromosomale aandoeningen wanneer er sprake is van de 

volgende gevallen: 

- Herhaald miskraam (minstens 3x) 

Dit is moeilijk om te weten vrouwen soms niet kunnen door hebben dat ze zwanger zijn 

geweest. 

- Vroeggeboorte/doodgeboorte met malformaties 

- Onverklaarbare (bv geen zuurstofgebrek tijdens de geboorte) mentale achterstand met CA 

(bv een extra teen) 

- Vermoeden van een chromosomaal syndroom 

- Abnormale geslachtelijke ontwikkeling/functie 

- Moeder heeft de leeftijd hoger dan 35 jaar 

Chromosomale afwijkingen bij het vorig kind 

Één van de ouders is drager van chromosomale afwijking 

Echografische afwijkingen 

Verhoogde triple test (maar: produceert veel vals positieven) 

Nekoedeem 

- Maligniteiten (kanker) 

 

Chromosomale afwijkingen bevinden zich voor 10% in de zaadcellen en voor 20% in de eicellen.  

Het is een frequente oorzaak van spontaan miskraam 

Het is een frequente oorzaak van mentale/fysische handicap 

0,5% - 1% van de pasgeborenen heeft een chromosomale afwijking 

 

Er zijn twee verschillende soorten chromosomale afwijkingen: 

➢ Numeriek (aantal chromosomen) 

➢ Structureel (structuur van de chromosomen) 

 

Euploidie= normaal aantal chromosomen 

Aneuploidie= verlies/winst van chromosomen 

 Trisomie= 3 exemplaren van een chromosoom 

 Monosomie= 1 exemplaar van een chromosoom (niet leefbaar) 

 Tetrasomie= 4 exemplaren van een chromosoom 

Polyploidie= toename volgens de veelvoud van een haploïde set 

Triploidie= een volledig extra set 

Tetraploidie= 2 extra sets aan chromosomen 

 

Aneuploidie is het meest voorkomende. Het komt voor in 5% van de herkende zwangerschappen.  

Het is het gevolg van: 

➢ Non-disjunctie tijdens de meiose I 

➢ Non-disjunctie tijden de meiose II 

➢ Non-disjunctie na bevruchting (in mitose) (postzygotische disjunctie) 

 

 

 

 

Prenataal  
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Oorzaken van non-disjunctie: 

• Preferentieel materneel + leeftijdsgebonden 

• Er is een evidentie dat de kwaliteit van oöcyten slechter is dan van spermatozoa 

• Er zijn verouderingsprocessen aan de gang bij de vrouw waardoor de kwaliteit verminder 

• Mosaïcisme (wanneer een individu is opgebouwd uit twee of meer verschillende 

celpopulaties). Dit gebeurt door een anafase lag 

 

Polyploidie: van alle chromosomen één te veel hebben 

Triploidie: dispermie (2 zaadcellen bevruchten 1 eicel). Dit gebeurt bij 1-3% van de bevruchtingen, 

maar hierbij zijn er veel miskramen of sterven de kinderen 1 dag na de geboorte. 

Tetraploidie: 2 extra sets aan chromosomen. Ten gevolge van het uitblijven van de celdeling na de 

kerndeling of fusie van 2 diploïde zygoten 

 

Voorbeeld van een polyploïdie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incidentie: (grote orde kennen)  

 

Figuur 2: 69XXY (extra paternele set): te grote placenta 

Figuur 1: 69XXX (extra maternele 
set): te kleine placenta 
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Voorbeelden van numerieke chromosomale afwijkingen die blijven leven 

 

❖ Down syndroom 

1/1000 geboren kinderen (incidentie groter bij conceptie) 

 

Vrije/losse trisomie 21 (het is aanwezig maar het hangt nergens aan) 

90% afkomstig van de moeder, 10% afkomstig van de vader 

Meestal als gevolg van non-disjunctie tijdens de meiose I 

Ouders hebben een normaal karyotype 

Er is een klein herhalingsrisico  

 

Robertsoniaans translocatie 

De ouders kunnen drager zijn 

Er is een hoger herhalingsrisico 

Bv. rob (14,21) 

 

Mosaïcisme (trisomie 21 niet in alle weefsels aanwezig) 

Het gevolg van  

- Postzygotisch non-disjunctie 

- Postzygotisch anafase lag 

Een milder klinisch beeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De graad van mosaïcisme hangt af van periode wanneer het gebeurt: bij een vroege fout in 

de zwangerschap zijn er grote gevolgen, als het later in de zwangerschap gebeurt zijn er 

minder gevolgen. 

 

Kenmerken van down syndroom 

➢ Slappe spieren bij de geboorte 

➢ Faciaal dysmorfisme 

▪ Oogspleten 

▪ Brushfieldspots/epacantische vouwen 

▪ Vlak aangezicht 

▪ Kleine oren 

➢ Hartafwijkingen 

➢ Apenplooi/dwarsplooi 

➢ Hogere risico op leukemie 

➢ Vroeger begin van Alzheimer 

In 95% van de gevallen 

In 4% van de gevallen 

In 1% van de gevallen 
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Down syndroom prenataal opsporen 

➢ Afwijkende serumtest 

➢ Verdikte nekplooi 

➢ Afwezigheid neusbeentje 

 

Belang karyotypering 

➢ Verklaring fenotypische defecten 

➢ Bepaling herhalingsrisico 

➢ Programma voor zorg en behandeling 

➢ Onderzoek identificatie ziektegenen 

  

❖ Trisomie 13 (Pateau Syndroom) 

1/20000 (minder dan bij down 

syndroom) 

Een ernstige afwijking, overlijden bij of 

na de geboorte 

Fenotypen die vaak voorkomen: 

- Afwijkingen van het centraal 

zenuwstelsel 

- Malformaties van andere 

inwendige organen 

- Groeiachterstand 

Fenotypen die typisch zijn: 

- Gespleten lip/verhemelte 

- Huid- of botdefecten op schedel 

- Extra vingers of tenen 

- Holoprosencefalie (de twee hersenhelften 

scheiden zich niet helemaal) 

- Afwezigheid van ogen 

 

❖ Trisomie 18 (Edwards syndroom) 

1/10000 levendgeboorten 

Ernstige aandoening met vaak overlijden bij of na de 

geboorte 

Fenotypen die vaak voorkomen: 

- Multipele congenitale afwijkingen 

- Groeiachterstand 

- Bij overleven: ernstige mentale handicap 

Fenotypen die typisch zijn: 

- Kort borstbeen 

- Convexe voetzolen 

- Overlappende vingers 

Chromosomale afwijkingen 

- Meestal trisomie 18 

- Zelden een translocatie 

- Zelden mosaïcisme 
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❖ (47, XXY) Klinefelter syndroom 

1/1000 jongens 

Meestal gediagnosticeerd ten gevolge van onvruchtbaarheid 

Fenotype: 

- Kleine teelballen 

- Ovruchtbaarheid 

- Onderontwikkeling van de mannelijke geslachtskenmerken 

- Borstontwikkeling 

- Eerder grote gestalte met lange ledematen 

- Lager IQ, leerproblemen, gedragsproblemen 

- Verhoogd risico op borstkanker 

- Behandeling met testosteron 

Chromosomale afwijking: 

85%: XXY in alle mitosen 

15%: mosaïcisme 

 

❖ (47, XXX) Triple X syndroom 

1/1000 meisjes 

Meestal een onschuldige afwijking 

Fenotype: 

- In de regel een normale vruchtbaarheid 

- Iets grotere gestalte 

- Geen verhoogd risico op chromosomale afwijkingen bij kinderen 

- Vaker leerproblemen (gemiddeld een lager IQ) 

- Meer onhandig, slechte coördinatie (dit is nog ten discussie) 

Chromosomale afwijking: 

- Trisomie X 

- Mosaïcisme is mogelijk 

 

❖ (47 XYY) Jacobs syndroom 

1/1000 jongens 

Meestal een onschuldige afwijking 

Fenotype: 

- In de regel een normale vruchtbaarheid 

- Iets grotere gestalte 

- Geen verhoogd risico op chromosomale afwijkingen bij kindere 

- Wel vaker leerproblemen (gemiddeld lager IQ) 

- Meer crimineel gedrag/impulsief/slechte psychosociale adaptatie 

Chromosomale afwijking: 

Wanneer er geen sprake is van mosaïcisme, is het steeds het gevolg van een 

non disjunctie in de paternele meiose II. 

 

 

 

 

 

 

 



Anastasia Katayeva Universiteit Gent  1ste Bachelor Psychologie (17-18) 
 

12 
 

❖ Turner syndroom 

1/2000 – 1/5000 

Incidentie groter bij conceptie, er is dus veel miskraam 

Er zijn verschillende chromosale afwijkingen voor dit 

syndroom: 

- 50%: 45X 

- 20%: mosaïcisme 46XX, 45X 

- 30%: structurele afwijkingen bij de chromosomen (bv. 

deleties, isochromosoom, ringchromosooom) 

Fenotype: 

- Nekoedeem (dus niet alleen bij down syndroom) 

- Bij de geboorte gezwollen voeten en handen, een brede 

hals 

- Onvruchtbaarheid (ovariële dysfunctie) streak ovaries bij 

de geboorte: het bevat geen eicellen en is puur bindweefsel 

- Onderontwikkeling van de geslachtskenmerken 

- Osteoporose 

- Kleiner gestalte (men verliest een gen die verantwoordelijk is voor de lengte) 

- Afwijkingen aan de nieren, slagaders… 

- Grote afstand tussen de tepels 

- Non-verbaal IQ is lager dan verbaal IQ 

Behandeling bestaat uit groeihormoon en oestrogeen 

 

Structurele chromosomale afwijkingen 

• Deletie: verdwijnen van een chromosomaal fragment 

• Duplicatie: verdubbeling van een chromosomaal fragment 

• Inversie: omkering van een chromosomaal fragment 

• Insertie: invoegen van een chromosomaal fragment in een 

ander chromosoom 

• Translocatie: verplaatsing van een chromosoom fragment 

naar een ander chromosoom 

• Ring: 2 breuken in de korte en lange arm en herstel ten hoogte van de breukpunten 

 

Gebalanceerd: geen winst of verlies van chromosoom materiaal 

Ongebalanceerd: verlies of winst van chromosoom materiaal 
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De meeste van ongebalanceerde afwijkingen leiden tot een spontaan miskraam, maar een paar van 

hen zijn leefbaar. 

 

Gebalanceerde chromosoomafwijkingen: 

- Over het algemeen is er geen fenotype in de dragers van gebalanceerde chromosoom 

afwijkingen.  

Er is wel een uitzondering als het breukpunt een gen verstoort of bij een aanwezigheid van 

een microdeletie ten hoogte van het breukpunt. 

- Er is een risico op abnormale nakomelingen en een verhoogde kans op miskramen en 

onvruchtbaarheid 

 

Deleties 

Terminaal (deletie in de uiteinde) of interstitieel (deletie middenin) 

Het resultaat is dat er monosomie is voor dat deel van het chromosoom. 

In de regel is het dat indien meer dan 2% van het haploïd weg is, er sprake is van en 

miskraam. 

Er is vaak sprake van een mentale handicap 

Deleties die microscopisch detecteerbaar zijn: 

❖ Wolf-hirschhorn syndroom (terminale deletie op 4p) 

❖ Cri du chat syndroom (terminale deletie op 5p) 

Hoe groter het stukje weg, hoe ernstiger de afwijking 

85%-90%: de novo 

10%-15%: ouders hebben een translocatie met chromosoom 5 (de herhalingsrisico stijgt) 

Microdeleties 

Vaak cytogenetisch niet zichtbaar 

Verantwoordelijk voor min of meer herkenbare klinische syndromen 

Worden gemedieerd door voorkomen van repetitieve en homologe stukken in het DNA. 

Op sommige plaatsen in het genoom komen zowel deleties en duplicaties voor en geven aanleiding 

tot verschillende fenotypes. 

Een fout bij de meiose I geeft aanleiding tot microdeleties. (oneven crossing over tussen homologe 

sequenties van segmentele duplicaties) 

❖ Velocardiofaciaal syndroom 

1/4000 

Hartafwijkingen + dysmorfe 

gezichtskenmerken 

Haploinsufficiëntie: er blijft een gen over van 

1 ouder maar dat is niet voldoende om 

volledig operant te zijn. 

Onvolledige penetrantie: niet bij iedereen 

hetzelfde fenotype, het is klinisch variabel 

Mentale beperkingen 

Nasale spraak 

Kleine mond 

Retrognatie (afwijkende gezichtsvorm) 

Microcefalie 

Typische hartdefecten 
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Isochromosoom 

Duplicatie + deletie 

Turner syndroom 

 

Ringchromosoom 

Deletie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insertie 

Geen verlies van materiaal. In de meeste gevallen is het te klein 

en is er meestal geen aanleiding tot problemen bij de meiose.  

Dragers van een gebalanceerde insertie hebben 50% risico op 

de productie van ongebalanceerde gameten en mogelijkheid tot 

abnormale kinderen. 

 

Inversie 

Er bestaat twee soorten inversies: een pericentrische inversie en 

een paracentrische inversie. 

Pericentrisch: centromeer betrokken in de inversie 

Paracentrisch: centromeer niet betrokken, enkel de p of q arm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een inversie is meestal gebalanceerd en dus onschuldig voor de drager tenzij het raakpunt een gen 

raakt.  

Het is wel belangrijk om te weten dat het wel een probleem kan vormen voor het nageslacht (er 

kunnen ongebalanceerde gameten gevormd worden). Dit is het geval bij crossing-over binnen een 

geïnverteerd segment tijdens meiose I. 
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De mogelijke gameten die gevormd kunnen worden bij een pericentrische inversie: 

 

- Normaal 

- Gebalanceerde inversie 

- Duplicatie/deletie van niet- geïnverteerde segmenten 

Bij een kleine inversie is een miskraam het gevolg, bij een grote inversie is er een groot risico 

op een mentale of fysische handicap. 

 

De mogelijke gameten die gevormd kunnen worden bij een paracentrische inversie: 

- Normaal 

- Gebalanceerde inversie 

- Acentrisch/dicentrisch chromosoom: in de regel miskraam 

Crossing-over bij een inversie 

 
 

Reciproke transloctie 

Frequentie: 1/600 

De novo of familiaal (vaak familiespecifiek) 

De persoon is in de regel minder vruchtbaar 

Gebalanceerd 

De bekendste is (11,22), dit geeft een groter risico op 

ongebalanceerde gameten 

 

Overerving bij translocatiedragers 

- Tijdens pachyteen: de getransloceerde chromosomen trachten tot een optimale synapsis te 

komen. 

- Dit kan alleen door een quadrivalent in plaats van een bivalent. 

 

 

 

 

Gezond individu 

Gezond individu 



Anastasia Katayeva Universiteit Gent  1ste Bachelor Psychologie (17-18) 
 

16 
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De implantatie-overlevingskansen hangen af van aard en grootte van de resulterende deletie en 

duplicatie. 

Het relatief risico op abnormale nakomelingen hangt af van het geslacht van de parentale drager en 

van de aard van de chromosomen. 

- Een vrouwelijke drager van rob(14,21) heeft 10% risico op een baby met down syndroom, 

indien de vader drager is, is de risico 1-3% 

- Dragers van rob(21,21) hebben geen normale nakomelingen 

Een overerving bij translocatiedragers geeft een verhoogd risico op: 

- Gereduceerde fertiliteit 

- Repetitief miskraam 

- Leven geboren kinderen met mentale retardatie of congenitale afwijkingen 

 

Robertsoniaanse translocatie 

 

P-armen vallen meestal weg maar dat geeft geen aanleiding tot 

problemen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als de gameet in de rode kader gaat paren met een normale gameet krijg je trisomie 21. 

C: trisomie 14 + monosomie 1 = niet leefbaar 

Alleen B is leefbaar 

 

Frequentie: 1/1000 

95%: omvat 2 verschillende chromosomen 

- T(13,14) -> 75% en t(14,21) -> 10% meest frequent 

Over het algemeen dicentrische chromosomen  
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Les 3: Chromosomenonderzoek 
 

Karyotypering 

 

• Er zijn twee soorten indicaties waarvoor men dit onderzoek gaat doen: 

- Onverklaarbare mentale beperking 

- Aangeboren afwijkingen 

- Herhaalde miskramen, prenataal of kort na de geboorte overlijden 

- Zwanger – maternele leeftijd 

- Verminderde vruchtbaarheid 

- Segregatie van een gebalanceerde translocatie in de familie 

- Verstoorde puberteitsontwikkeling 

- Hematologische ziekten 

- Vaste tumoren 

 

• Welk weefsel moet er gebruikt worden? 

Het weefsel moet makkelijk te verkrijgen zijn 

Het weefsel moet in staat zijn om te groeien en delen in cultuur (spontaan of door stimulatie) 

 

• Types weefsels 

❖ Postnataal 

Perifeer bloed 

Huidfibroblasten 

Maligne cellen: bloed, beenmerg, lymfeklier, tumor 

❖ Prenataal 

Vruchtwatercellen 

Vlokken 

Navelstrengbloed 

 

• Wat is karyotypering? 

➢ Onderzoek van het aantal en de structuur van de chromosomen 

➢ Aanleg van een karyotype 

➢ Geen onderzoek van individuele genen! 

➢ Beperkt resolutievermogen 

 

• Wat is de procedure? 

1) Men neemt een bloedstaal van de patiënt. De buis van de bloedstaal wordt gecoat met 

heparine zodat het bloed niet kan stollen. 

2) Deze staal wordt toegevoegd aan een vloeistof rijk aan voedingsstoffen en stimulatoren. 

(fytohemagglutine) 

3) Men zet deze bloedstaal voor een korte termijn in cultuur. (37°C, 48-72hr) 

4) Er wordt colchicine toegevoegd om de celdeling te stoppen in de metafase. Colchicine 

zorgt ervoor dat de vorming van een spoelfiguur verhinderd wordt.  

5) Er wordt een hypotone oplossing toegevoegd om de cellen open te breken zodat de 

chromosomen vrijkomen.  

6) De chromosomen worden gefixeerd en gespreid op een draagglaasje of een preparaat. 

7) Afhankelijk van de procedure wordt er een specifieke kleuring uitgevoerd. 
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• Chromosoom bandering 

Er is een grote variëteit aan banderingstechnieken. 

De bandering reflecteert de base samenstelling van een bepaalde regio en de mate 

van condensering. 

Er zijn hier verschillende technieken voor: 

➢ G-banding: Giemse bandering 

Deze bandering wordt het meest gebruikt. De donkere G banden zijn AT rijk, 

genenarm. De lichte G banden zijn GC rijk en genenrijk.  

➢ Q-banding: quinacrine bandering 

Deze lijkt op de G bandering. Er wordt hier een fluorescerende stof 

gebruikt die voornamelijk op AT rijke gebieden zit. 

➢ R-banding: reverse bandering 

De chromosomen worden eerst verhit vooraleer ze gekleurd worden. Ze 

krijgen een patroon van donkere en lichte delen welke het omgekeerde 

zijn van de G en Q banding. Dit wordt voornamelijk gebruikt bij regio’s die 

moeilijk te kleuren zijn. 

➢ C-banding: centromeer bandering 

Voornamelijk aankleuring van het centromerisch heterochromatine en 

andere regio’s die heterochromatine bevatten.  

 

De resolutie van banderingstechnieken 

Klassieke bandering: 450 banden 

Hoge resolutie: 550-850 banden 

 

Een chromosomenband is genoemd naar: 

1) Chromosoom nummer 

2) Arm: p/q 

3) Chromosoom regio 

4) Chromosoomband en subband 

 

Voordelen van karyotypering 

- Volledig genoom wordt onderzocht 

- Goedkoop 

- Detectie van gebalanceerde chromosoom afwijkingen 

- Enkel cel detecttie, het is belangrijk om dit in het achterhoofd te houden bij mosaïcisme. 

Nadelen van karyotypering 

Delende cellen zijn vereist 

Beperkte resolutie 

Veel training nodig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anastasia Katayeva Universiteit Gent  1ste Bachelor Psychologie (17-18) 
 

20 
 

In fluorescentie in situ hybridisatie (FISH) 

Met de FISH techniek kunnen we de aan- of afwezigheid van een specifieke DNA sequentie nagaan 

én dus het aantal of de organisatie van een chromosoom of een deel van de chromosoom evalueren. 

 

Probes kunnen specifiek zijn voor: 

- Een chromosoom 

- Een chromosomale regio 

- Een gen 

De absolute voorwaarde is dat de DNA sequentie van het te onderzoeken DNA fragment gekend is, 

zodat een complementair DNA fragment (probe) aangemaakt kan worden. 

 

• Procedure 

1) Aanmaken van een probe (=complementair DNA fragment van het te onderzoeken DNA 

fragment) 

Absolute voorwaarde: op voorhand weten waar we juist op zoek naar zijn zodat een 

probe aangemaakt kan worden. 

B. Op je preparaat heb je chromosomen en kernen (=interfasekernen), en die zijn 

belangrijk want daar moeten we straks onze signalen op vinden. 

De chromosomen worden gefixeerd op een draagglas in de interfase of metafase  geen 

delende cellen meer nodig!! (je kan bv. werken met bevroren materiaal) 

 

2) Denaturatie 

= het kapotmaken/uiteenhalen van 2 DNA-strengen (van de probe!) door ze in een 

warmwaterbad te steken (chemisch of verhitting). 

Hierdoor wordt het DNA enkelstrengig en kan het hybridiseren met het chromosomale 

DNA. 

 

3) Incubatie met DNA probe (= In Situ Hybridisatie) 

1 DNA streng van de probe gaat paren met 1 DNA streng van het chromosoom => vormt 

een hybride 

 

 

4) Wassen en tegenkleuren 

Na de hybridisatie gaan we de strengen die niet gepaard zijn weghalen 

 

5) Detectie van probe dankzij het fluoresecentiesignaal. 

De probes (gebruikt voor in situ hybridisatie) worden meestal gekleurd/gelabeld met een 

fluorescente stof (vandaar benaming Fluorescente ISH). 

De gehybridiseerde probe fluoresceert dan wanneer bekeken onder een welbepaalde 

golflengte van het licht onder de microscoop. 

 

• Eigenschappen FISH 

DNA probes kunnen specifiek zijn voor een chromosoom, een chromosomale regio of een 

gen. 

Voordeel: het onderzoek kan gebeuren op niet-delende cellen in de interfase. 

De grootte van een probe: 1 kilobase tot 200 kilobase 

Hoe groter de probe, hoe sterker het signaal. 
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• Verschillende soorten probes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gen/locusspecieke probe 

- Centromeer probe 

- Telomeer probe 

- Painting probe = bank (kleuring van het hele chromosoom) 

 Naargelang de afwijking gebruikt men dus andere probes! 

 

• Soorten FISH kleuring 

- 1-kleur FISH (enkel rood signaal) 

- 2-kleur FISH 

- Multi-kleur FISH = M-FISH (probes zijn allemaal dezelfde gelabeld met een andere kleur = 

kleurchromosomenkaart) 

- Fiber-FISH (kijken hoe ver genen tov elkaar liggen) 

 
Figuur 3: kleur FISH  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-kleur FISH Multi-kleur FISH 

Fiber FISH 
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De fiber FISH 
Strepen zijn allemaal DNA-strengen/fibers 
Groen & rood overlappen 

 
Chromosomen worden gelyseerd (= het laten uiteenvallen van cellen om DNA te extraheren/eruit te 
halen) op het preparaat en het DNA wordt uitgetrokken. 
Na de FISH zal de probe hybridiseren op het DNA in een parelsnoervormig patroon. 
Fiber FISH wordt vaak gebruikt voor het lokaliseren van welbepaalde genen. 
 

• De multi-kleur FISH 

 

 

De probe-set = differentieel gelabelde chromosoom banken 

 
Voorbeeld van een M-FISH karyotype. 
Bij chromosoom 13 en chromosoom 15 zie je een mix van kleurtjes. 

f 

Fiber FISH 

uitgerokken DNA 

na hybridisatie 
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Deze persoon heeft kanker, want er worden ≠ chromosoomstukken gecombineerd. 

!! Dit is niet meer te zien op basis van bandering 
bij een karyotype !! 
Voorbeeld van een multikleuren-banding FISH. 

Elke chromosoomband krijgt een ander kleurtje, en zo kan je kijken of er geen kleuren gewisseld zijn. 
 

• Fish-analyse toepassingen 
 
➢ Met de FISH kunnen we een diagnose stellen van aandoeningen die veroorzaakt worden 

door een microdeletie (en dus een aneusomie zijn voor het genetisch segment is) 
Bv. Velocardiofaciaal syndroom (VCF-syndroom): stukje dat ontbreekt van chromosoom 22 

 
(een aneusomie = een stukje van een chromosoom dat weg/extra is, door duplicatie/deletie, niet te 
verwarren met aneuploidie) 

 

Zo’n microdeletie is niet zichtbaar op een karyotype. 
 

 
Eerst zoeken naar het rode signaal, daarna naar het groene signaal. 
 
Foto 1: 
We zien een rood signaal én een groen signaal  normaal! 
 
Foto 2: 
We zien vanonder enkel een groen signaal  microdeletie  VCF-syndroom! 
 
➢ Het opsporen van subtelomerische deleties bij personen met mentale handicap 

Telomeren bevatten veel genen. 
Vooral bij onverklaarbare mentale handicap en positieve familiale anamnese is opsporen van 
subtelormerische deleties zinvol. 

 
 

FISH analyse-toepassingen 

§  diagnose van aandoeningen veroorzaakt door een  
  microdeletie 

 

 vb. velocardiofaciaal syndroom (VCF syndroom) 

Gevolg van een microdeletie op de lange arm van chromosoom 22 

del 

         MULTIKLEUREN-BANDING FISH 
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➢ Karakterisatie van structurele chromosoomafwijkingen 
Bv. multicolour FISH  verschillende probes gebruiken 

 
Vb. van een M-FISH karyotype 
Hier zien we een constitutionele afwijking (= in alle lichaamscellen) 
Het is een ernstige mentale handicap. 
Chromosoom 4,7,14 
Niet mogelijk voor alle patiënten  duur !  
 

 
➢ Cytogenetisch onderzoek op niet-delende cellen (interfasekernen)  2 dagen (snelle 

diagnose!!) 

Bv. snelle diagnose bij prenataal onderzoek 
Bv. FISH op interfasekern 
 
Rode probe gebruiken voor chromosoom 13  OK 
Roze probe voor chromosoom 18  2 signalen  OK 
Gele probe voor het geslacht  X  1 signaal  
                                                         Y  1 signaal 

 Jongen 
Groene probe voor chromosoom 21  3 signalen!  Downs-syndroom 

 
➢ Kankeronderzoek: opsporen van translocaties 

 

FISH analyse-toepassingen 

bank 1 
bank 17 

metafase van kanker cellijn met  
translocatie tussen chromosoom 1 en 17 

t(1;17) 
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Bv. patiënt met zenuwtumor. 
In heel veel kankers worden translocaties aangetroffen, die kunnen makkelijk opgespoord 
worden met FISH. 

 
Fish- voordelen en nadelen 
 

• Voordelen 
- Hogere resolutie dan karyotypering: detectie van deleties < 500 kilobase 
- Interfase detectie mogelijk (prenatale, tumoren,..)  
- Multipele doelwitten ( meer-kleur-FISH) 
- Snelheid: 48 uren (2 dagen!) 
- Niet delende cellen: amniocyten, wang brush, archiefmateriaal, tumorcellen,.. 

 

• Nadelen 
- Gericht onderzoek, niet genoomwijd 
- Kostprijs commerciële probes (250 euro!!) 

 
Je kan hier geen submicroscopische deleties met opsporen (microdeletie ≠ 
submicroscopische deletie) 
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Vergelijkende genoom hybridisatie (array CGH) 
 
Het is een techniek die gebruikt wordt om het verschil in hoeveelheid van een bepaald DNA-
fragment tussen twee DNA stalen te meten. 
 
2 grote soorten: 
 
➢ Chromosomale CHG 
➢ Vergelijkende genoom hybridisatie CGH array 

 

• Procedure van chromosomale CGH 

 
1. We vertrekken van materiaal van een normaal individu, en we gaan dit kleuren met een rode 

fluorescente stof. 
Daarnaast hebben we ook het DNA van een patiënt, en dit gaan we kleuren in een groene 
fluorescente stof. 
 

2. Deze 2 DNA-stalen worden daarna gebruikt als probe voor FISH-analyse en in gelijke 
hoeveelheid toegevoegd aan preparaten met normale metafase chromosomen. 

 
3.  indien het DNA van een bep. regio van een chromosoom in gelijke hoeveelheid aanwezig 

is in beide stalen zal de ratio groene:rode kleurstof gelijk zijn aan 1:1 en zal dus overal 
dezelfde kleur aanwezig zijn (GEEL!). 
 MAAR wanneer het DNA van het patiëntenstaal te veel/te weinig materiaal bevat van een 
deel of een volledig chromosoom zal de ratio rood:groen verschuiven en zal er dus een 
overwegend groene of overwegend rode kleur ontstaan. 

 
4. De verhouding van deze fluorescenties kan weergegeven worden in een karyogram of 

grafisch worden voorgesteld. 

 
Deze techniek wordt vaak toegepast voor kankeronderzoek. 
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• Procedure van de vergelijkende genoom hybridisatie - CGH-array  

 

 
 
Een variant op de chromosomale CHG is de array-CHG. 
 
 Hier worden de preparaten met metafasechromosomen vervangen door een preparaat 
met spots waarin zich DNA sequenties bevinden afkomstig van het volledige genoom. 
 
De resolutie wordt bepaald door het aantal spots op de array. 
 
! kan gebruikt worden voor microdeleties en microduplicaties op te sporen in de 
constitutionele cytogenetica & om genamplificaties en chromosoom of 
chromosoomsegment winsten of verliezen op te sporen in de kankergenetica ! 
 

normaal DNA patient DNA 

 Vergelijkende genoom hybridisatie (arrayCGH)  
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Array-CGH na hybridisatie 
 

• Analyse van de resultaten van de array-CGH 
 

 
 
De array wordt in de scanner gestoken. 
 
Links: we zien een volledig genoom met een normaal profiel. Deze persoon heeft dus geen 
afwijkingen. 
Rechts: hier wordt ingezoomd en zien we 1 chromosoom. 
Hier is er wel iets mis, want er is een stukje teveel! (zie q13.2) 
Links en rechts zijn twee verschillende personen. Links is het DNA van een normaal gezond persoon, 
rechts is het DNA van de patiënt. 
 

Array-CGH toepassingen 
 
Constitutionele genetica 
▪ Detectie van submicroscopische deleties 
▪ Detectie van submicroscopische duplicaties 

 
Kankergenetica 
▪ Detectie van genamplificatie  

(normaal 2 kopijen v.e. gen maar bij kanker soms 100’en kopijen) 
▪ Detectie van chromosoom winsten of verliezen 

 
 

Array-CGH 

Analyse	van	de	resultaten	

array 

scanner 

1 chrom 

volledig genoom 
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• Voorbeelden van array-CGH toepassingen. 

 
Een microdeletie 
 

 
 
Links: we zien hier het ziektebeeld van een patiënt. Er werd twee maal een karyotype aangemaakt: 1 
keer op 1 maand en 1 keer op 5 jaar. Het karyotype was telkens normaal, dus de diagnose was 
onzeker. 
 
Rechts: er werd besloten om een array-CGH procedure op te starten en daarop zien we dat er een 
submicroscopische deletie was op chromosoom 12. 
We zien dat hier het een deletie was op een belangrijk gen , namelijk ‘LEMD3’. 
 
Een microduplicatie 

 

 
 
Op basis van het karyotype kunnen we hier geen diagnose stellen. 
We kijken naar de array (linksonder) en stellen vast dat extra materiaal van chromosoom 16 
geïnsereerd is met chromosoom 22. Er zit een stukje van chromosoom 16 op chromosoom 22. Dit is 
de novo ontstaan. De ouders zijn allebei normaal en er is maar een zeer klein herhalingsrisico. 

 
 

1 maand: karyotypering omwille van slapheid, gezichtsafwijkingen met 
kleine, diep ingeplante neus en korte ledematen 

5 jr: verwezen naar kliniek omwille van korte gestalte, zwaarlijvigheid 
en mentale retardatie (IQ 58) -  botafwijkingen - karyotype normaal  

Array CGH-microdeleties 
chromosoom 12 

Array CGH-microdeleties 

46,XY,ins(22;16)(p13;p13.2p13.3) de novo 

16	

16	

22	

geen diagnose 

Array	CGH-microduplica es	
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Een genamplificatie 

 

 
Er zijn tot 100 kopijen van een gen, en dat is slecht. 
(hier zien we DNA geïsoleerd van een maagtumor) 

 
Een chromosoomafwijking 

 

 
Hier zien we: 

- verlies van chromosomen 14,20 & Y 
- een extra X chromosoom 
- een rustiger profiel dan hierboven (ook maagtumor) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Array-CGH-genamplificatie 

amplificatie 

maagtumor 

Array-CGH-chromosoom afwijkingen 

verlies van chrom 14 en 22 

maagtumor 
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Een screening (met array-CGH) 

 

 
 
Bij 167 patiënten van de 900 ( ~20%) met congenitale afwijkingen en mentale retardatie die een 
array-CGH laten doen hebben is er een chromosoomafwijking gevonden, terwijl die mensen wel een 
normaal karyotype hadden. 
 
Alle gevonden afwijkingen bleken verspreid over het gehele genoom. 
Deleties kwamen het vaakst voor. 
 
¾ de novo  toevallig ontstaan en enkel aanwezig bij het onderzochte individu 
¼ familaal  ook bij familie van de patiënt terug te vinden 
 
Hoe groter de deletie/duplicatie, hoe ernstiger hetfenotype. 

 
Nog een voorbeeld 

 

 
 
Voorbeeld dat deleties of winsten op gelijk welk chromosoom kunnen voorkomen 

 
 

Afwijkingen zijn verspreid over het genoom 

Array-CGH-toepassingen 

deletie 

winst 
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• Array-CGH conclusies 
Algemeen: 

- Bij patiënten met mentale retardatie zou array CGH deel moeten uitmaken van de 
routine diagnostische testen. 

- Welke afwijkingen zijn causaal voor een fenotype? 
 

• Recurrente afwijkingen met hetzelfde fenotype zijn causaal. 

• Hoe groter de afwijking, hoe meer kans dat het causaal is. 

• Kopie nummer varianten die ook worden teruggevonden in de populatie zijn niet 
causaal. 

• Overerfbare afwijkingen zijn goedaardig, terwijl de novoafwijkingen meestal 
causaal zijn. 

 
 Om de causaliteit (dus of ze een fenotype veroorzaken) van de gevonden 
afwijkingen gemakkelijk te kunnen bepalen zijn er 2 databanken opgericht waarin 
onderzoekers hun array CGH bevindingen kunnen deponeren gekoppeld aan de 
klinische afwijkingen. 
=> ecaruca & decipher 

 
Voordelen: 

- Geen delende cellen nodig (je werkt met DNA, niet met chromosomen) 
- Snel (3 dagen!) 
- Hoge resolutie 

 
Nadelen: 

- Geen detectie van gebalanceerde afwijkingen (want geen winst of verlies) 
- Oppikken van genomische varianten (kan voor moeilijkheden zorgen bij interpratie 

resultaten 
 

• Kopie nummer variatie 
Ieder van ons is drager van duplicaties en deleties zonder dat er fenotypysche kenmerken aanwezig 
zijn. 
Deze afwijkingen noemt men kopie nummer veranderingen. 

De kopie nummer variatie wordt geschat op 12% van het genoom = 400 MB. 
Om te weten wat een normale kopievariant is moeten we kijken naar de databank. 
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Les 4: Het menselijk genoom en onze genen 
 

Het menselijk lichaam bestaat uit 100 biljoen cellen. De cel 

is het kleinste onderdeel van het lichaam waar al het 

genetisch materiaal in vervat is. De chromosomen zitten in 

de celkern.  

Al de chromosomen samen vormen het menselijk genoom.  

Er zijn 23 paar chromosomen (hoofdstukken) -> dit is de 

handleiding van de cl 

Gen (verhaal/recept) 

Genen bestaat uit exonen (informatie) en intronen 

(advertenties). Intronen worden bulkDNA genoemd omdat 

er geen informatie in zit, maar eigenlijk zit er toch wel 

belangrijke informatie in. 

Codon (woord) opgebouwd uit 3 nucleotiden (letters)  

 

Het menselijk genoom: 

1) DNA in de mitochondriën  mtDNA) 

Gelokaliseerd in de mitochondriën. 

Structuren/organellen in eukaryotische cellen die energie uit 

voedsel omzetten in een vorm die door cellen gebruikt kan 

worden. 

Prokaryotisch?  

2) DNA in de celkern (nucleair genoom) 

23 paar chromosomen 

- 22 paar autosomen 

- 2 geslachtschromosomen 

22.000 genen 

3 miljard bp of 6 miljard nucleotiden 

 

DNA= deoxyribonucleïnezuur 

DNA= polymeer van nucleotiden 

Nucleotide: 

➢ Pentose suiker (5c) (deoxyribose) 

➢ N-bevattende basen: 

- Cytosine ( c) en thymine (t) -> pyrimidines 

- Adenine (a) en guanine (g) -> purines 

- Fosfaatgroep  

 
 

nucleoside 
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Nummering in het rood: plaatsen waar de nucleotiden vast 

gemaakt worden. Er wordt een fosfaatgroepen gevormd.  

De nucleotiden zijn complementaire basen. 

Met behulp van het enzym DNA-polymerase kunnen de 

nucleotiden aan elkaar gekoppeld worden. 

2 polynucleotideketens in tegenovergestelde richting 

vormen een dubbele helix. 

 
 

H-bruggen tussen de basen verbinden de 2 polynucleotidestrengen 

Adenine en thymine = 2 waterstofbruggen 

Cytosine en guanine = 3 waterstofbruggen 

De basecomplementariteit is 

belangrijk bij de replicatie en het 

herstel van fouten (mutaties)  

 

De DNA streng windt zich rond een 

eiwittencomplex.  

Nucleosoom= eenheid van 

chromatine  

Chromosomen= gecondenseerd 

chromatine 

Eiwitten (histonen en niet-histonen) spelen een cruciale rol in het 

samenpakken van DNA 

De nucleosoomvezel windt zich op in een helixvormige structuur: 

chromatinevezel 

Elke winding van de chromatinevezel telt ongeveer 6 nucleosomen.  

De chromatinevezel vormt lussen door te binden op een centrale stellage (scaffold) 
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DNA replicatie: tijdens de s-fase van de cel cyclus 

De ketens worden gesplitst door het enzym helicase 

Helicase breekt de waterstofbruggen tussen de twee strengen van de dubbele helix. 

Elke enkele streng vormt nu een sjabloon voor een nieuw te maken streng.  

Er worden op verschillende plaatsen openingen gemaakt waar de replicatie kan starten -> vorm van 

een stemvork (origin of replication) 

 
Daar hecht zich een klein stukje RNA primer. 

De DNA-polymerase beweegt vanaf de primer langs de sjabloonstreng en lees de streng af van 3’ 

naar 5’ en koppelt de nucleotiden tot een nieuwe streng. 

De DNA polyemerase brengt de 3’ en 5’ fosfodiësterverbinding tot stand en voeg dus telkens nieuwe 

nucleotiden toe aan de 3’ kant van de nieuwe streng.  

Beide strengen gebeuren op een andere manier: 

Leading strand: 5’ – 3’  

Lagging strand 3’ – 5’ met okazaki fragmenten. Er worden korte kleine eindjes gedaan die dan 

gekoppeld worden door het ligase enzym. 
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DNA replicatie is semiconservatief:  van elke 10^9 gekopieerde base is er gemiddeld 1 fout.  

Er kunnen 50 basen per seconde repliceert worden -> heel snel 

 

Transcriptie  

Genen; eiwitten 

Gen= afgebakend stuk DNA op een chromosoom dat informatie bevat voor één of meerdere 

specifieke eiwitten. M.a.w. een gen codeert voor een eiwit. Elk gen heeft een vaste plaats op een 

chromosoom (locus). Op die plaats kunnen van hetzelfde gen verschillende varianten voorkomen. 

(allelen). 

Eiwit= genproduct dat een erfelijke eigenschap tot uiting kan brengen. (bv. bloedgroep, oogkleur) 

➢ Product  

- Structurele eiwit van de extracellulaire matrix 

- Membraaneiwit 

- Transportmolecule 

- Enzym 

- Transcriptiefactoren  

➢ Regulatie van 

- Embryogenese 

- Ontwikkeling en groei 

- Stofwisseling 

- Reproductie 

 

RNA DNA 

- Ribonucleïnezuur 
- Suiker: ribose 
- Enkelstrengig 
- Purine: adenine en guanine 
- Pyrimidines: urasil en cytosine 

- Deoxyribonucleïnezuur 
- Suiker: deoxyribose 
- Dubbelstrengig 
- Purine: adenine en guanine 
- Pyrimidines: thymine en 

cytosine 

 

 

Van DNA naar RNA: transcriptie 

1) De intronen worden eruit gehaald 

2) We krijgen een molecule met exonen die aan mekaar hangen 

3) Cleavage by endonuclease 

4) De uiteindjes worden afgeknipt 

5) Er worden groepjes vastgemaakt aan het uiteinde zodat deze beschermd worden 
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Het is het proces waarbij we DNA omzetten naar RNA.  

Er zijn transcriptiefactoren die zich binden aan het promoter regio. Dit is een signaal voor het gen 

om de transcriptie te starten. We hebben een RNA polymerase nodig om al die nucleotiden aan 

mekaar vast te binden.  

De enkelvoudige DNA streng (anti-sense streng) wordt afgelezen in 3’  5’ richting. De 

complementaire, niet-overgeschreven DNA streng wordt sense streng genoemd omdat ze 

gelijkenissen vertoond met de mRNA 

De RNA streng wordt in 5’  3’ richting aangemaakt.  

  

Promoter 

= Specifieke DNA sequentie aan het begin van een gen. Hieraan kunnen transcriptiefactoren binden. 

(regulatie transcriptie) 

➢ Activerende transcriptiefactoren (transacting factor: licht aansteken-> hand nodig om op de 

knop te duwen)  RNA polymerase bindt  start transcriptie 

➢ Inhiberende transcriptiefactoren  blokkering binding RNA polymerase  geen transcriptie 

 

De promoter regio bevat volgende sequenties: 

➢ TATA-box (TATAAA)  

➢ CCAAT-box  

 

 

➢ GC box  

 

➢ Ander enhancers verder upstream 

 

Cis-acting elements  trans-acting elements 

 

Posttranscriptionele modificaties van mRNA 

1) Capping (5’) 

Blokkeren van het 5’ uiteinde (kop) van het mRNA transcript door het toevoegen van 7-

methylguanosine aan de eerste nucleotide. 

2) Polyadenylatie (3’) 

Toevoegen van een polyA staart aan het 3’ uiteinde (staart) van het mRNA transcript. 

3) RNA splicing 

Uitknippen van intronen 

Aan de overgangen tussen intronen en exonen zitten er sequenties die sterk geconcentreerd 

zijn waardoor men weet waar het begin en einde is.  

 

Translatie 

We werken met codons. 

TransferRNA  brengt de juiste peptiden aan. De transferRNA bindt zich op de ribosomen.  

De mRNA zoekt waar het startcodon is en bindt zich daar aan.  

Metionine (startcodon) is de start van de translatie 

Er wordt per 3 opgeschoven.  

Als er een stopcodon passeert stopt de translatie.  

Heel snel: bv. bloed dat stolt nadat je gevallen bent.  

 

Weefselspecifieke genen (sommige genen komen maar tot 

expressie in bepaalde weefsel (bv. ogen -> erfelijke blindheid) 

Housekeeping genes (genen die overal tot expressie komen, ze 

hebben een onderhoudsfunctie) 
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1) mRNA wordt in een 5’ naar 3’ richting afgelezen door de ribosomen. 

2) Per codon (3 basen) wordt een aminozuur ingebouwd aan het carboxyterminaal uiteinde van 

de groeiende eiwitketen 

3) Het codon op mRNA wordt herkend door het anticodon op het tRNA. 

4) Eenzelfde  kan tegelijkertijd door verschillende ribosomen worden afgelezen zodat op korte 

tijd grote hoeveelheden van een eiwit kan worden aangemaakt. 

5) Het genetisch alfabet telt 4 letters (A;T;G;C) en er zijn 20 soorten 

aminozuren. 

Er zijn dus 4³ mogelijke codons voor 20 aminozuren 

- 1 startcodon (ATG= methionine) en 3 stopcodons (TAA, TAG, 

TGA) 

- Slechts 1 codon voor tryptofaan en methionine.  

 

Posttranslationele modificaties van het eiwit 

➢ Vorming van een driedimensionele structuur 

➢ Associatie met andere polypeptideketens 

➢ Toevoegen van suikers 

➢ Klieving van het eiwit 
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Les 5 - deel 1a: Mutaties 
Pathogene mutatie vs polymorfisme  

Pathogene mutatie 

= verandering in het DNA die bijdraagt aan het ontstaan van een ziekte (pathogenese). 

Verandering in het DNA leidt tot een veranderd (of geen) eiwit met een andere (of geen) functie. 

Germinaal (constitutioneel): aanwezig in alle cellen van het lichaam en kan worden doorgegeven 

aan de volgende generatie 

Somatisch (een stukje van je lichaam) typisch: kanker, je kan het niet doorgeven aan de volgende 

gener 

Polymorfisme= verschillen tussen mensen (niet geassocieerd met een fenotype) 

 

De genetische basis van ziekte 

Cytogenetische afwijkingen 

Chromosomale veranderingen 

 Grote afwijkingen, aan de hand van een karyotypering te zien 

Moleculair cytogenetische afwijkingen 

Submicroscopische chromosomale herschikkingen 

 FISH, arrayCGH 

Moleculaire veranderingen  mutaties 

 

Classifictie van mutaties in de exonen 

Basepaarsubstitutie (vervanging van een nucleotide door een ander nucleotide 

- Transitie (pu-pu; pyr-pyr)  

- Transversie (pu-pyr; pyr-pu) 

- Indeling afhankelijk van hun effect op eiwitniveau 

➢ Missense 

➢ Nonsense 

➢ Silent 

➢ Inserties 

➢ Deleties 

Stabiele mutaties: deze worden onveranderd doorgegeven aan de volgende generatie 

 

Mutaties = spellingsfouten 

- Substituties: silent (kan geen problemen geven) 

Product – product 

- Substitutie – missense 

koek – roek 

- Deletie: frameshift 

Loop naar de maan – loon aard em aan (elke letter schuift op) 

- Deletie: in frame 

Loop naar de maan – loop naar maan 

 

 

 

 

 

 

In frame – out of frame 
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1) Missense 

Het aantal woorden blijft gelijk maar er verandert 1 letter waardoor het een ander 

aminozuur wordt. We kunnen een andere vorm van proteïne krijgen waardoor andere 

proteïnen er niet meer zo goed op kunnen binden. 

 

 

2) Nonsense 

Een aminozuur wordt omgezet tot een stopcodon. Hierdoor krijgen we een verkort eiwit.  

 

 

 

 

 

 

3) Silent 

Deze type van verandering is vaak niet ziekte veroorzakend. 

 

 

 

 

Splice site mutatie: genetische veranderingen in overgang tussen intronen en exonen 

Verschillende effecten: meest frequent: exon skipping 

 
We kunnen een verkeerde splicing krijgen. We krijgen een heel ander transcript.  
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Belang van sequenties splice donor & splice acceptor voor correcte spelling 

 
 

Deletie/insertie 

Frameshift = out of frame 

= deletie/insertie van een aantal nucleotiden dat geen veelvoud is van 3 waardoor een verschuiving 

van het leesraam optreedt. Dit leidt (bijna) altijd tot een vervroegd stop codon. 

 
 

In frame: Er valt een codon weg. 3 opeenvolgende letters vallen weg, waardoor dit sequentie 

wegvalt. Het hangt er van af of het een effect heeft of niet. 

 
 

Triplet repeat expansies 

Mutaties die van de ene generatie op de andere wordt doorgegeven. Het is een repetitieve expansie. 

Het is typisch dat er steeds een herhaling is van 3 nucleotiden. Bij het doorgeven is het onstabiel: het 

kan verlengen of verkorten. Als het wordt verlengd wordt de ziekte ernstiger en begint die op een 

steeds vroegere leeftijd. (anticipatie) 

Bv. fragiele x syndroom: als de repeats te lang wordt dan komt de FMR1 gen niet meer tot uiting.  
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Voorbeelden van aandoeningen veroorzaakt door triplet repeat expansies en gekenmerkt door 

anticipatie. 

 
 

Benoemen van mutaties 

C: coderend DNA. Dit beginnen we te nummeren vanaf het ATG startcodon 1 

P: proteïne (welk effect heeft het op eiwitniveau?) 

Rood: er staat normaal gezien een G maar die is gewijzigd door een A 

Groen: op positie 382 staat er normaal gezien een glycine maar die is gewijzigd naar een nieuw 

aminozuur. 

 
 

Nummering 

Bovenaan: typische structuur  

Acceptor site + donor site= overgangen tussen exonen en intronen.  

Waar ligt nucelotide 31? Begin van exon 2 

Intron: 30+1, 30+2.. ergens in het midden gaan we de nummering omwisselen: 30-1, 30-2… 

Exon 3: 89…93 we stoppen hier, daarna zijn de nummeringen sterretjes 
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Voorbeelden van benoemingen van mutaties 
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Les 5 – deel 1b: Functionele effecten van mutaties 
Functionele consequenties van mutaties 

➢ Loss of function: meest frequent 

= inactiverende mutatie: het genproduct heeft geen of verminderde functie, vaak (maar niet 

altijd) mutaties die leiden tot een vervroegd stopcodon. 

- Kwantitatief of kwalitatief 

- Haploinsufficiëntie 

= wanneer verlies van 50% van het eiwit niet meer voldoende is voor normale 

functie en leidt tot ziekte 

- Dominant negatief effect 

= het mutante gen product/eiwit blokkeert de werking van het normale eiwit; 

afgeschreven van het andere allel. Dit is vooral bij eiwitten die multimeren vormen. 

 

➢ Gain of function 

= activerende mutatie: het genproduct leidt tot een toename van de normale 

eiwitfunctie/activiteit; er zijn vaak missense mutaties en triplet repeat expansies 

Bv. huntington’s chorea, oncogenen die kanker veroorzaken 

 

Haploinsufficientie versus dominant negatief effect 

 

 
 

Voorbeeld: osteogenesis imperfecta 

• Brittle bone disease 

• Classificatie: 

- Type I: mild 

- Type II: lethaal 

- Type III: ernstig 

- Type IV: matig 

• Genen: COL1A1 en COL1A2 

 

Deze genen zijn belangrijk voor de botvorming en de structuur van het bot. 

Het is een mutatie die leidt tot een vervroegd stopcodon. 
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Pleiotropisme/allelisme bij OI 

= verschillende allelen van een gen leiden tot verschillende fenotypes. (verschillende maten van 

ernstigheid bij een bepaalde afwijking) 

 
Voorbeeld examenvraag 

In een bepaalde vorm van geïsoleerde groeihormoon deficiëntie veroorzaakt door een deletie van 

een exon op chromosoom 17, wijzigt het eiwit: in heterozygoten zal dit kortere eiwit binden op het 

normale eiwit gecodeerd door de normale kopie van het gen op chromosoom 17, waardoor de 

normale groeihormoon molecule geïnactiveerd wordt. Dit wordt best beschreven als een voorbeeld 

van: 

a) Dominant negatief effect 

b) Haploinsufficiëntie 

c) “gain of function” mutatie 

d) pleiotropisme 

e) geen van bovenstaande 

 dominant negatief effect 

 

Voorbeeld examenvraag 

Bestudeer onderstaande DNA sequentie van 18 nucleotiden:  

1   ATG CCT AGG TGC AGG TAC   18  

Het eerste codon betreft het start codon. Hieronder vind je de genetische 

codes voor alle aminozuren: 

Evalueer het effect van volgende veranderingen: 

1) c.8G>A 

2) c.18C>G 

3) c.12C>A 

4) c.4C>A 

Welke veranderingen geven aanleiding tot een nonsense mutatie? 

1) Codon AAG: lysine (geen stopcodon  geen deel van het 

antwoordmogelijkheid) 

2) Codon TAG: stopcodon  moet aanwezig zijn in het juiste antwoord 

3) Codon TGA: stopcodon  moet aanwezig zijn in het juiste antwoord 

4) Codon ACT: trionine  geen deel van het antwoordmogelijkheid 

Monogenetische overervingsvormen 

Monegenische aandoeningen 
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Genetische aandoeningen die het gevolg zijn van een defect in één gen 

Deze aandoeningen kennen in de regels een Mendeliaanse overering: 

- Autosomaal dominant 

- Autosomaal recessief 

- X- gebonden dominant 

- X-gebonden recessief 

- Y- gebonden 

 

Stamboom tekenen 

 
Consanguineous marriage= met iemand trouwen waarmee je verwant bent 

 

 

Eerstegraadsverwanten 

Kinderen 

Broers/zussen 

Ouders 

 

Tweedegraadsverwanten 

 

Grootouders 

Overgrootouders 

Nichten/neven 

 

Derdegraadsverwanten 

Kinderen van ooms en tantes 

 

 

Homozygoot en heterozygoot 

Voor elk gen op een autosoom heeft elk individu twee exemplaren (allelen) 

Homozygoot: de 2 allelen zijn identiek 

Heterozygoot: de 2 allelen zijn verschillend 

 

 

Delen 50% van het genetisch 

materiaal 

Delen 25% van het genetisch 

materiaal 

Delen 12,5% van het genetisch 

materiaal 
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Een man heeft slechts 1 allel voor een gen op het X-chromosoom (46,XY). Hij is dus hemizygoot voor 

genen op het X chromosoom. 

Een vrouw heeft 2 allelen voor een gen op het X-chromosoom (46,XX): in elke cel is er echter 1 X-

chromosoom geïnactiveerd.  

 

Lyon hypothese 

1) Het gecondenseerde X chromosoom is genetisch inactief, in somatische cellen van de vrouw 

is slechts 1 X-chromosoom actief, het tweede chromosoom is geïnactiveerd. (het barr 

lichaampje in interfase cellen) 

2) X inactivatie vindt vroegtijdig plaats in de embryonale ontwikkeling (blastocyst: 32-cellig 

embryo; 1-2 dagen na de bevruchting) 

3) X inactivatie gebeurt at random (in 50% van de cellen is het vaderlijk en in 50% van de cellen 

is het moederlijk) en is irreversibel naar de dochtercellen toe.  

Soms kan het ook non-random of skewed (verdeling niet 50/50): kan verklaring zijn voor 

manifeste heterozygoten: vrouwelijke draagsters die mild fenotype vertonen door skewed 

X-inactivatie. (bv. draagster van DMD mutatie) 
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X-inactivatie van de vrouw 

De vrouw is mozaïsch voor genen op het X chromosoom 

 

Vijf Mendeliaanse overervingspatronen 

Frequent: 

➢ Autosomaal dominant 

➢ Autosomaal recessief 

➢ X – linked recessief 

Zeldzaam: 

➢ X – linked dominant 

➢ Y – linked  

 

Autosomaal: dominant vs recessief 

Dominant: wanneer het ziektebeeld tot uiting komt van zodra één van beide allelen afwijkend is. 

Er is een expressie bij de heterozygoten van het afwijkend allel 

Recessief: wanneer het ziektebeeld tot uiting komt enkel wanneer beide allelen afwijkend zijn. 

Enkel expressie bij de homozygoten of compound heterozygoten van het afwijkend allel. 

 

 

Autosomaal dominant 

- Geeft een fenotype in heterozygote vorm. (een persoon die zowel een abnormaal 

als een normaal allel draagt) 

- Ziektebeeld komt tot uiting van zodra één van beide allelen afwijkend is. 

- Seks ratio: gelijk aantal mannelijke en vrouwelijke aangedane verwanten 

- Verticale transmissie: aandoening aanwezig in alle generaties 

- Herhalingsrisico: 50% 

- Aandoeningen: neurofibromatose type 1, ziekte van Marfan, achonroplasie, ziekte 

van Huntington, ziekte van Steinert 
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Autosomaal recessieve aandoening 

- Geeft alleen een fenotype in homozygote vorm (2 identieke kopijen van het 

mutante allel) of compound heterozygote vorm (2 verschillende kopieën van het 

mutante allel 

- Homozygoot mutanten/compound heterozygotn vertonen de ziekte; heterozygoten 

voor een recessief mutant allel vertonen geen ziekte, maar zijn dragers van de 

aandoening 

- Sex ratio: gelijk aantal mannelijke en vrouwelijke aangedane verwanten 

- Stamboom met horizontale representatie: kenmerk kan aanwezig zijn in siblings 

maar meestal niet in vroegere generaties 

- Consanguïniteit 

- Autosomaal recessieve aandoeningen: 

Hereditaire hemochromatose, mucoviscidose, aangeboren metabole afwijkingen 

Herhalingsrisico: 25% 

 
Geslachtsgebonden overerving 

 X-linked recessief 

- Fenotype gewoonlijk enkel in mannen 

- Vrouwen: fenotype sterk variabel (afhankelijk van de lyonisatie) 

- Seks ratio: gewoonlijk enkel mannen met de aandoening 

- Maternele transmissie: aangedane mannen zijn verwanten via de vrouwelijke lijn 

- Aangedane vader: transmissie naar alle dochters (dragers), geen aangedane zonen 

- Moeder drager: ½ zonen aangedaan, ½ dochters drager 

- Bv. hemofilie, fragiele X syndroom, ziekte van Fabry 

- Herhalingsrisico: afhankelijk van het ouderlijk genotype: 

Vader aangedaan: enkel dochters at risk, fenotype afhankelijk van de lyonisatie 

Moeder aangedaan: 50% risico voor de zonen 
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 X-linked dominant 

-  Lethaal: jongens overlijden heel vaak op vroege leeftijd 

- Seks ratio: meer vrouwen dan mannen aangedaan 

- Aangedane moeders: transmissie naar ½ zonen en dochtes 

- Aangedane vaders: transmissie enkel naar de dochters 

- Zeldzaam 

 

 Y-linked  

- Dominant: fenotype in hemizygoot 

- Seks ratio: enkel aangedane mannen 

- Paternele transmissie 

- Zeldzaam 

- Condities: mannelijke onvruchtbaarheid – wordt nu een 

erfelijke aandoening door IVF procedures 
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Voorbeelden  

1) Autosomaal recessief: mucoviscidose 

2) Geslachtsgebonden aandoeningen: Calico kat 

A. x- gebonden recessief 

- Rood-groen kleurenblindheid 

- Hemofilie B 

- Duchenne musculaire dystrofie 

B. X-gebonden dominant 

- Rett syndroom (overlijden vaak op de leeftijd van 2-

3 jaar) 

Mediated decay: als er een eiwit vroegtijdig wordt afgebroken 

wordt dit niet meer aangemaakt.  

 

Genetische heterogeniteit 

- Locus heterogeniteit 

Een ziekte of een fenotype die wordt veroorzaakt door mutaties op verschillende 

loci (plaatsen).  

Bv. erfelijke doofheid, erfelijke blindheid, erfelijke borstkanker 

- Allelische heterogeniteit 

Vele verschillende ziekte veroorzakende allelen zijn mogelijk op één locus. 

- Klinische/fenotypische heterogeniteit 

2 of meer aandoeningen veroorzaakt door een mutatie in één gen. 

Bv. duchenne en becker worden beiden veroorzaakt door mutaties in het DMD gen 

 

Quiz 

 

Wat is de meest waarschijnlijke overervingsvorm in 

deze familie? Neem aan dat dragerschap voor een 

mutatie in het betrokken gen in de algemene 

populatie ontzettend laag is. 

a) Autosomaal dominant 

b) Autosomaal recessief 

c) X-gebonden dominant 

d) X-gebonden recessief 

e) Y-gebonden 

 

1 aangetast individu: kind van een consanguine huwelijk 

Als je huwt met een persoon waarmee je verwant bent, heb je meer kans op een kind met een 

recessieve aandoening  autosomaal recessieve aandoening 

Geen x gebonden recessief 

- Meestal bij jongens 

- Overgeërfd van de moeder 
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Quiz 

 
Wat is de meest waarschijnlijke overervingsvorm in deze familie? Neem aan dat dragerschap voor 

een mutatie in het betrokken gen in de algemene populatie ontzettend laag is. 

a) Autosomaal dominant 

b) Autosomaal recessief 

c) X-gebonden dominant 

d) X-gebonden recessief 

e) Y-gebonden 

 

x- gebonden recessief 

y gebonden niet want de 2 mannen zijn verwant met de moeder met de andere 2 mannen 

 

Quiz 

 
Wat is de meest waarschijnlijke overervingsvorm in deze familie? Neem aan dat dragerschap voor 

een mutatie in het betrokken gen in de algemene populatie ontzettend laag is. 

a) Autosomaal dominant 

b) Autosomaal recessief 

c) X-gebonden dominant 

d) X-gebonden recessief 

e) Y-gebonden 

y gebonden 

x gebonden dominant  schrappen want een man gaat nooit zijn x chromosoom aan zijn zoon 

overerven 

autosomaal dominant 

 

Nog andere voorbeelden van examenvragen: zie einde powerpoint les 5 
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Les 6: mitochondriale aandoeningen, genetica en kanker 
 

Mitochondriën 

In de organellen zit er ook DNA.  

De mitochondrium bestaat uit een buitenste membraan en 

binnenste opgevouwen membraan. In de mitochondrium is 

er een vloeistof (matrix). De mitochondriën kunnen gezien 

worden als de kerncentrales van de cel. Het heeft ATP 

(energievorm in het menselijke lichaam). Wetenschapper 

hebben lang gedacht dat het een overblijfsel was van 

bacteriën die in symbiose (samen leven om er beiden 

voordeel uit te hale) leefden met de mens. (de DNA komt 

ermee overeen) 

 

Aantal mitochondria per cel 

➢ Meeste lichaamscellen: 100-10.000 

➢ Witte bloedcellen: 1000 

➢ Eicellen: 100.000 

In deze cellen zijn er veel omdat het veel energie nodig heeft om tot een mens te kunnen 

uitgroeien. Mitochondriën in de eicel zijn dus van belang en daarom krijgt het kind ze alleen 

van de moeder, nooit van de vader.  

➢ Sperma: enkele 100-en 

De sperma cel heeft er een paar maar ze gaan bijna allemaal verloren. 

➢ Er zijn geen mitochondriën in de rode bloedcellen en enkele terminaal gedifferentieerde 

huidcellen. Er zijn er geen in de rode bloedcellen omdat ze geen kern hebben en geen in 

terminaal gedifferentieerde omdat ze al zo ver uitgerijpt zijn dat ze niet meer in een andere 

cel kunnen uitgroeien. (bv. huidcellen) 

 

Mitochondriaal DNA 

Het mitochondriaal DNA heeft een cirkelvormige 

structuur maar is ook dubbelstrengig.  

Het bevindt zich in de mitochondriën in het 

cytoplasma van de cel. 

Codeert voor 37 genen: 

- Twee vormen van tRNA 

- 22 tRNA 

- 13 eiwitten (onderdelen van 

enzymen: belangrijk in de 

celademhaling = oxidatieve 

fosforylatie; verbruik van zuurstof) 

- Mitochondrium heeft eiwitten 

nodig om zijn functie te kunnen uitoefenen 

Er is een heavy chain en een light chain. Grijze delen coderen voor het Trna .  

Het bevat geen intronen, enkel exonen. Er zijn geen stukken DNA die nergens voor coderen. 

(intergenetisch DNA) 

Mitochondriale DNA is niet opgewonden op rond eiwitten. 
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Oxidatieve fosforylatie 

➢ Belangrijkste mechanisme van energieproductie in de cel 

Het vindt plaats op de binnenste mitochondriale membraan. 

➢ Speelt een rol in geprogrammeerde celdood (apoptose) 

De cel krijgt de trigger om niet meer te delen maar om dood te gaan. 

Dit gebeurt ook bij de embryonale ontwikkeling: bv. de vliezen tussen de vingertjes 

verdwijnen, bij kanker… 

 

Replicatieve segregatie 

De bol is de nucleus, de gekleurde vormpjes zijn de mitochondriën. Rood is mutant mitochondriaal 

DNA, groen is wil mitochondriaal DNA. Het aantal mutant mitochondriaal DNA bepaalt de ernst van 

de ziekte en of die er wel is. Deze verdelen zich willekeurig over de cellen. 

 
 

Homoplasmie 

De cel bevat allemaal dezelfde DNA moleculen. Deze kunnen zowel mutant als wild zijn. 

 
 

Heteroplasmie 

De cel bevat mitochondriën die zowel mutant als wild mitochondriaal DNA bevat. 

 
 

De weerslag op de cellulaire functie zal afhangen van de aard van de mutatie en de hoeveelheid 

mutant mitochondriaal DNA moleculen per cel.  
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Mitochondriale aandoeningen 

Voornamelijk organen die veel energie nodig hebben zijn getroffen 

➢ Hersenen 

➢ Dwarsgestreepte spieren 

➢ Ogen en oren 

➢ Nieren 

➢ Hartspier 

Graad en weefseldistributie van heteroplasmie bepaalt fenotypische variabiliteit. 

Hoe meer mutanten, hoe ernstiger de fenotype. 

 

Ziekten komen vaak voor: vaak voorkomende ziekten onder de bevolking 

- Migraine 

- Problemen bij het lopen en bewegen 

- Diabetes type II 

Meer dan 40 types bekend 

Betrokkenheid van 1 of meerdere organen/systemen 

Moeilijke ziekten om de identificeren omdat ze niet van bij de geboorte beginnen maar later op 

latere leeftijd kunnen opduiken. 

Veel verschillende vormen 

1/5000 incidentie 

Moeilijke behandeling of zelfs geen genezing mogelijk 

 

Variabele expressie 

Bottleneck effect 

 
Je kan niet voorspellen hoeveel van het mutant DNA bij het kind terechtkomt.  

 

Mitochondriale defecten 

3 verschillende types: 

➢ Deleties of duplicaties 

➢ Missense (verandering van letter) mutaties in genen van oxidatieve fosforylatie  

➢ Puntmutaties in trna of rrna genen (verandering van een letter) 
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Mitochondriale DNA deletie 

Meestal sporadisch (wordt niet overgeërfd door de moeder maar ontstaat de novo) 

5% gevolg van transmissie 

➢ Kearns sayre syndroom  

Progressieve myopathie (vemeerdering in ernst in spierzwakte), oogleden vallen 

steeds meer dicht, problemen met hart, ataxie, diabetes (heteroplasmie: mutant en 

wild) 

➢ Pearson syndroom 

Onvoldoende werken van de pancreas, pancytopenie (tekort aan bloedcellen), 

melkzuuropstapeling (heteroplasmisch) 

 

De meeste van de aandoeningen zijn heteroplasmisch: homoplasmische aandoeningen zijn niet 

leefbaar  

 

Missense mutaties in genen van oxidatieve fosforylatie 

➢ LHON  

Plotse blindheid op volwassen leeftijd 

3 hotspot (mensen die die ziekte hebben, dragen dezelfde mutatie mutaties betrokken bij de 

oxidatieve fosforylatie 

➢ NARP/Leigh 

Meer mannen dan vrouwen aangetast. 

Meerderheid is homoplasmisch 

Onvolledige penetrantie: je kan niet op voorhand voorspellen of iemand de ziekte heeft of niet. 50% 

van de mannen is aangetast, 10% van de vrouwen is aangetast. 

 

Puntmuaties in tRNA of rRNA genen 

➢ MELAS 

Melkzuuropstapeling 

Mutatie in trna  

Heteroplasmisch, maternele transmissie 

Variabele expressie: indien de mutatie aanwezig is in 10-30% van het DNA, heeft de patiënt type 2 

suikerziekte al dan niet in associatie met doofheid. 

Indien dezelfde mutatie aanwezig is in meer dan 70% van het DNA, dan heeft de patiënt MELAS. 

➢ MERF 

Ragged red fibers: rode moleculen (mitochondriën met mutant DNA) 

De ziekte is heteroplasmisch en is afkomstig van een maternele 

transmissie. 

 

➢ Doofheid 

Niet syndromatisch: enkel doofheid, geen andere symptomatische 

kenmerken.  
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Mitochondriale overerving 

Verticale transmissie 

Zowel mannen als vrouwen aangetast 

Geen man op kind transmissie (een zoon kan de aandoeningen wel hebben) 

De aandoening wordt enkel in vrouwelijke lijn doorgegeven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genetica en kanker 

 

Kanker is een belangrijk gezondheidsprobleem 

¼ mensen zal in de loop van zijn/haar leven gediagnosticeerd worden. 

Doorgaans boven de leeftijd van 60 jaar maar ook jongeren en kinderen 

Veroudering van de bevolking zal leiden tot de verdere toename van het aantal mensen die kanker 

ontwikkelen 

Westerse ontwikkelde landen grootste aantal mensen met kanker 
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Wat is kanker en hoe ontstaat het? 

Cellen in ons organisme werken samen, de gecontroleerde groei van cellen 

wordt door meerdere genetische mechanismen gereguleerd. 

Wanneer deze mechanismen wegvallen (bv. door genetisch defect) kan 

kanker ontstaan. Meestal zijn hiervoor verschillende genetische afwijkingen 

nodig. (meerstapproces) 

Bv. Poliepen/adenomen in de darmwand 

Kwaadaardig poliep: carsenoom (plaats waar hij zit gaat hij verlaten: hij 

stuurt kankercellen via de bloedbaan naar andere lichaamsdelen om zich 

daar te nestelen: uitzaaiing) 

Displastisch: de cel verandert van vorm. 

 

Een kanker of gezwel is het gevolg van een snelle en ongecontroleerde groei van abnormale cellen: 

- Vorming van een lokaal gezwel 

- Invasie van het omliggende gezonde weefsel 

- Uitzaaiing naar andere weefsel op afstand 

Dit leidt tot verstoring van verschillende lichaamsfuncties 

Benigne tumor: goedaardig tumor (toch genetische afwijking) wordt 

omkapseld zodat het niet kan ontsnappen. 

Maligne tumor niet omkapseld: kan uitzaaien 

 

Classificatie van kanker (volgens celtype) 

➢ Vaste tumoren: carcinomen, sarcomen (ontstaan uit spierweefsel) 

➢ Bloedkankers: leukemieën, lymfomen 

 

Classificatie van kanker (volgens orgaantype) 

3-4) Borstkanker Intracellulaire groeisignalen 

➢  

➢ Huidkanker (melanoom) 

➢ Botkanker: oteosarcoom 

➢ Testis: seminoom 

 

Hoe treden veranderingen/mutaties in genen op? 

➢ Omgevingsfactoren: roken, voeding (eten van pikante voeding), omgevingspolluenten 

(vervuiling in de omgeving, virussen (hpv: baarmoederhalskanker), ioniserende (piloten) en 

uv-straling (zonnebank, onbeschermd in de zon),  
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➢ Spontane DNA schade in de cel (maar deze wordt 

eerst gerepareerd vooraleer het zich kan delen) 

 

Kanker is een genetische ziekte, maar niet alle vormen van 

kanker zijn erfelijk. Maar 10% van de kankers zijn overerfbaar.  

 

Germline: kiembaanmutatie: overerfbare kanker, familiale 

kankersyndromen er gaan verschillende kankers zijn in de 

familie 

Somatische kankers: niet overerfbaar 

 

 

 

 6 essentiële veranderingen in kankercellen 

 

Continue bloedvatvorming: je gaat geen zuurstof meer hebben en 

ook geen voedingstoffen. Hierdoor maakt de cel nieuwe bloedvaten 

aan voor dit tekort. Hij zendt signalen uit naar na bijliggende 

bloedvaten die vertakkingen maken. Zo blijft de cel verder leven. 

 

Welke soorten genen? 

- Porto-oncogenen 

- Tumorsuppressor genen 

- DNA herstelgenen 

 Tumorsupressor genen vs proto-oncogenen 

Geïnactiveerd en geactiveerd bij kanker 

 

Welke soorten genen?  

Proto-oncogenen 

1. Groeistimulerende factoren 

2. Celmembraan receptoren 

3. Intracellulaire groeisignalen 

4. Celdelingstimulatoren 

Activatie van één van deze genen in deze signaalcascade kan leiden tot 

ongecontroleerde groei. 

 

Overproductie van groei stimulerende factoren 
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Overproductie van celmembraan receptoren 

 
Moleculaire kanker therapie/ precieze geneeskunde: medicijnen op maat van de patiënt 

Enkel de kwaadaardige cellen worden aangevallen en de normale cellen worden ongemoeid gelaten: 

minder nevenwerkingen. 

 

Activatie van proto-oncogenen 

 
Gen amplificatie: normaal maar over geproduceerd 

Chromosoom herschikkingen: bepaalde regio’s van chomosomen die aan mekaar worden geplakt 

(overproductie van een proteïne die cel bevorderend  werkt) 

Deletie of puntmutatie: hyperactief 

 

Activatie van oncogen door translocatie en vorming van nieuwe fusie-gen 

BCR/ABL: chronische myeloide leukemie 

Genen die aan mekaar geplakt zijn: worden overactief en leiden tot chronische leukemie 

Medicijn: sleutel die past op het sleutelgat zodat ATP zich niet kan binden 

Het heeft veel succes maar na een tijd ontwikkelt de kankercel andere mutaties zodat de sleutel niet 

meer past op het sleutelgat: ze worden resistent tegen de behandeling 

Oplossing: nieuwe medicijnen nodig  

Het geneest de ziekte niet, het houdt de ziekte alleen onder controle 
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Welke soort genen? 

➢ Tumorsupressorgenen 

Genen die de celdeling afremmen 

Inactivatie van een van deze genen kan leiden tot ongecontroleerde groei 

 

Ontdekking van het eerste tumorsuppressor gen (rb1) mede dankzij de studie van de zeldzame 

erfelijke vorm van oogkanker bij kinderen 

 

Knudson two hit hypothese 

Sporadische vorm: 

Geen familiale voorgeschiedenis  

Oudere leeftijd van kinderen wanneer de ziekte optrad 

Minder ernstig 

 

Familiaal rb 

Familiale voorgeschiedenis 

Jongere leeftijd 

Meerdere tumoren per oog en meestal beide ogen defect  

 

Hypothese: rb ontstaat door twee genetische defecten waarvan één reeds 

overgeërfd is bij familiale vormen van rb 

 
 

Deze gen heeft een belangrijke functie: blokkeert de overgang van g1 naar s fase 

Als deze wegvalt krijg je een ongecontroleerde celdeling 
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➢ APC gen 

Als deze wegvalt krijg je te maken met een familiale darmkanker 

Erfelijke vorm van darmkanker met op jonge leeftijd groot aantal poliepen die 

later ontaarden tot darmkanker. APC gen controleert de celdeling van 

darmeptiheelcellen. 

Er worden volledige stukken van darmen wegnemen zodat het niet ontaard naar 

kanker. 

 

➢ HNPPC gen 

Erfelijke vorm van darmkanker zonder verhoogd aantal darmpoliepen 

Wordt veroorzaakt door inactiverende mutaties in DNA herstelgenen 

Er vallen letters weg en ontstaan gaten die daarna worden opgevuld 

Maar als er mutaties zijn kan het werk niet goed gedaan worden waardoor er 

darmkanker ontstaat. Wordt veroorzaakt door inactiverende mutaties in DNA 

herstelgenen. 

Familiale vorm van darmkanker: meest voor de hand liggende genen onderzocht 

maar kan geen fouten vinden 

Veel vormen gaan geclassificeerd worden als erfelijk omdat we dan wel de 

defecten kunnen worden. 
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Les 7: deel I: Niet-mendeliaanse overerving bij monogenetische 

aandoeningen 
➢ Non-penetrantie/onvolledige penetrantie 

➢ Mosaïcisme  

➢ Anticipatie 

➢ Genomische imprinting 

➢ Uniparentale disomie 

➢ Multifactoriële erfelijkheid 

➢ Mitochondriale overerving (les 6) 

Casus 1 

- 60-jarige man 

- Sinds 3 maand vermoeidheid, gewrichtspijn 

- Drinkt 2 biertjes per dag 

- Broer met type 2 diabetes 

- Bij klinisch onderzoek: hepatomegalie (opgezwollen lever), gezwollen gewrichten en 

verschillende tattoos 

- In labo abnormaal hoge bloedwaarden  

 

Hereditaire hemochromatose (HH) 

Recessieve aandoening 

Dragerschapsfrequentie in België: 1/10 

Chronische ijzeropstapeling 

➢ Latentie fase: geen symptomen 

➢ Biochemische fase (20j): toegenomen serum ijzer, ferritine en transferrine saturatie 

➢ Klinische expressie (40-50j): vermoeidheid, arthritis, hepatomegalie, huidpigmentatie, 

cardiomyopathie, diabetes met evolutie naar levercirrose en carcinoma 

 

Bij een normale werking speelt de lever een belangrijke rol.  

 
HFE: verklaart >90% van alle hereditaire hemochromatose 

Autosomaal recessieve overerving 

Drie meest frequente mutaties 

 

Incomplete (onvolledige) penetrantie 

Niet alle fenotypes komen even sterk tot uiting.  

Dragerschap heeft geen klinisch gevolg 
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Omgevingsfactoren 

➢ Aggraverende factoren 

Hoog ijzer dieet (veel rood vlees eten), vitamine c 

Excessief alcoholgebruik 

➢ Beschermende factoren 

Bloeddonatie 

Bloedverlies (menstruatie)  bij vrouwen gebeurt dit automatisch daarom hebben vrouwen 

minder kans om de ziekte te ontwikkelen 

 

Penetrantie 

Statistisch begrip dat weergeeft hoe vaak het afwijkend fenotype wordt vastgesteld bij individuen 

met het afwijkend genotype 

Fenotype: het ziektebeeld, de uitwendige verschijnselen als resultaat van de interactie tussen de 

genotype en de omgeving. 

Genotype: het erfelijke materiaal 

➢ Volledige penetrantie of  verminderde of incomplete penetrantie 

Penetrantie is volledig (100%) wanneer alle individuen met het afwijkend genotype 

ziekteverschijnselen vertonen. 

Penetrantie is 90% wanneer slechts 90% van de individuen met het afwijkend genotype 

ziekteverschijnselen vertonen. 

➢ Non- penetrantie is geen voorbeeld van variabele expressie! 

 

Voorbeeld van non-penetrantie 

 
Autosomaal dominant met onvolledige penetrantie. 

 

Non-penetrantie is niet gelijk aan variabele expressie 

 

2 broers met dezelfde genetische aandoening. Veroorzaakt door dezelfde mutatie 

in het NF1 gen. Hoe dit komt kunnen we nog niet volledig verklaren. 

 

Identieke tweeling die dezelfde ziekte hebben.  
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Mosaïcisme 

Verwijst naar het fenomeen waar bij één individu minstens twee genetisch verschillende 

celpopulaties aanwezig zijn. Deze twee verschillende cellijnen zijn nochtans afkomstig van dezelfde 

zygote.  

Chromosomaal of DNA 

Somatisch mosaïcisme: Wanneer aanwezig in de somatische cellen 

Gonadaal/germinaal mosaïcisme: Wanneer aanwezig in de geslachtscellen 

 

Gonadaal/germinaal mosaïcisme 

Gezonde 35-jarige man 

Vorige relatie: doodgeboren dochter met lethale vorm van osteogenesis imperfecta. 

Hij heeft de vraag hoe hoog de herhalingsrisico is in het huidige zwangerschap van de nieuwe 

partner. Dit is 7% en het is gebaseerd op eerdere studies in het verleden.  

 
Er is een aanwezigheid van meer dan 1 cellijn in de gonaden (niet in de rest van het lichaam) 

Dit wordt ontdekt als meer dan 1 kind met een autosomaal dominante aandoening zit zonder dat er 

een familiale voorgeschiedenis is.  

Er kan een empirisch risico uitgerekend worden (bv. OI 7-10%) 

Het is onmogelijk om zaadcellen of eicellen te testen, dus prenataal onderzoek in alle volgende 

zwangerschappen. 

 
Autosomale dominante aandoening bij halfbroer en halfzus. Beide kinderen hebben dezelfde 

mutatie. De vader is niet getroffen door de aandoening. De causale mutatie wordt niet 

teruggevonden in bloed en- en huidcellen van de vader.  

 

Edwards: veel ziekten in 1 ejaculaat, maar de cellen met aan aandoening zwemmen minder snel en 

als ze toch een eicel kunnen bevruchten sterft het vrucht prenataal.  
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Vijf baby’s van spermadonor lijden aan zenuwziekte 

De man had zelf subtiele kenmerken dat hij de ziekte had. 

 

Somatisch mosaïcisme kan voorkomen bij FAP 

Zeer veel poliepen in de dikke darm. Zeer sterk verhoogd risico op kanker.  

Dit is enkel aanwezig in de somatische cellen en daardoor kan het niet doorgegeven worden aan de 

volgende generatie.  

 

Principes uit de embryogenese 

 

 
Mutatie niet aanwezig in de germinale cellen dus de ziekte wordt niet doorgegeven aan de kinderen.  

 

Casus 3 

 
De drie generaties hebben dezelfde aandoening maar de aandoening wordt steeds ernstiger en 

manifesteert zich ook steeds vroeger. 

 

Anticipatie 

Tendens in sommige genetische aandoeningen om bij individuen in opeenvolgende generaties een 

vroegere aanvangsleeftijd te hebben en ernstiger manifestaties te tonen.  
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Repeat expansies: anticipatie is vaak geobserveerd in genetische ziekten veroorzaakt door een 

trinucleotide repeat mutatie. Deze mutaties zijn vaak dynamisch of onstabiel tijdens de meiose (ze 

kunnen toenemen in grootte en een ernstiger fenotype veroorzaken in opeenvolgende generaties. 

Er is een correlatie tussen repeat lengte en ernst van de aandoening 

Premutatie: toegenomen aantal repeats in asymptomatisch individu maar wel instabiel tijdens 

meiose. 

 
 

Ziekte van Steinert: AD myotone spierdsytrofie 

 
 

Moleculaire resultaten 

 
 

Meiotische instabiliteit 

CTG toename in opeenvolgende generaties verklaart de genetische anticipatie 

Geen allelen in sperma met >1000 CTG’s  

Selectie tegen zeer grote expansies tijdens spermatogonese 

Verklaring voor maternele transmissie van congenitale MD 
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Fragiele X syndroom 

Fysische kenmerken 

➢ Langwerpig gelaat, grote oren 

➢ Ogivaal verhemelte 

➢ Grote teelballen 

➢ Lakse vingergewrichten, platvoeten 

➢ Liesbreuken 

Frequentie: 1/4000 mannelijke geboortes 

Eén van de meest frequente vorm van matige mentale beperking bij jongens (na Down syndroom) 

 

X- gebonden aandoening, enkele eigenaardigheden 

 
30% van de draagsters vertonen milde tot matige mentale handicap.  

Normaal begaafde mannen als schakel tussen aangetaste familieleden. 

 

fragiele x syndroom: DNA onderzoek 

= analyse van de CGG repeats  

Onderscheid tussen normaal-premutatie-mutatie 

Postnataal of prenataal onderzoek 

waarom is het belangrijk de diagnose te stellen?  

➢ Verklaring van de mentale handicap 

➢ Genetisch advies geven aan de ouders 

➢ Opsporen van at-risk verwanten 

➢ Mogelijkheden tot prenataal onderzoek 

➢ Speciale therapeutische maatregelen 

 

De novo mutaties 

➢ Negatieve familiale voorgeschiedenis 

➢ Vooral bij AD aandoeningen 

➢ Mutatie ontstaan tijdens meiose in germinale cel van 1 ouder 

➢ Andere germinale cellen normaal dus het herhalingsrisico is niet gestegen! 

➢ Bij de aangetaste nakomelingen is er wel een verhoogd risico op transmissie. 

 

 

Eens een de novo mutatie ontstaat, hebben alle nakomelingen 50% kans om de 

aandoening te erven.  
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Casus 4 en casus 5 

 
Hypogonadisme: kleine teelballen 

hypertonie: spasmen 

 

Genomische imprinting 

Verschillen in genexpressie tussen het allel afkomstig van de moeder en het allel 

van de vader. Sommige genen krijgen tijdens de gametogonese een ‘imprint’ 

(epigenetische tag) afhankelijk van het geslacht van de individu. Sommige genen 

worden altijd gesilenced in eicellen en andere in spermacellen.  

Deze tags of labels blijven aanwezig gedurende het leven maar dit wordt gereset 

tijdens de vorming van de eicellen en spermacellen. Inprinting is dus en reversibel 

fenomeen. 

Imprinting wordt gereguleerd vanuit het imprintingscentrum. (IC) 

 

Imprinting: reversibel 

Van de meeste genen gelegen op de autosomen erven we twee werkende 

kopieën: één van de moeder en één van de vader. Van geïmprinte genen erven we 

echter slechts één werkende kopie. Dit betekent dat ofwel een kopie van de 

moeder oftewel de kopie van de vader gesilenced werd. 

Dit gebeurt meestal door methylatie (epigenetische tag). Dit heeft een effect op 

genexpressie zonder dat de DNA sequentie van het gen gewijzigd wordt.  
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Reversibiliteit van imprinting 

 
 

Prader-willi/Angelman imprinted regio 

 
Blauw: paterneel chromosoom 

Rood: materneel chromosoom 

 

Prader-Willi syndroom Angelman syndroom 

deletie 
op het 

paterneel allel maar het materneel allel is intact 
(komt tot expressie) 

paterneel allel intact (komt tot expressie) maar 
deletie op het materneel allel. 

Microdeletie op chromosoom 15 (paterneel 
chromosoom) 
= afwezigheid van kritische genen die normaal 
enkel actief zijn op het paternele chromosoom 
15 (materneel geïmprinte genen) 

Microdeletie op chromosoom 15 (materneel 
chromosoom) 
= afwezigheid van kritische genen die normaal 
enkel actief zijn op het maternele chromosoom 
15 (paterneel geïmprinte genen) 

 

 

Uniparentale disomie 

Aanwezigheid van twee homologe chromosomen afkomstig van één ouder. 

Klinisch belangrijk wanneer chromosomen met geïmprinte genen betrokken zijn (genen waarvan 

expressie preferentieel zijn materneel of paterneel is.) 

Speelt een rol in miskramen en IUGR. 
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Uniparentale disomie door isodisomie  

 
Prader-Willi syndroom: door maternele uniparentale disomie (UPD). Er is geen 

paterneel chromosoom.  

 

Angelman syndroom: door paternele uniparentale disomie (UPD). Er is geen 

materneel chromosoom.  

 

Imprinting center mutatie: expressie afhankelijk van grootouderlijke origine 

 
 

Menselijke imprinting kaart 
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Associatie ART (assisted reproduction technology) – imprinting defect 

Bij zulke baby’s werden tweemaal zoveel geboortedefecten vastgesteld als bij baby’s die op 

natuurlijke manier werden verwekt. 

➢ Angelman syndroom verhoogd bij het gebruik van ICSI 

➢ Beckwith-wiedeman syndroom zou bij ART 3 tot 6x meer voorkomen. 

 

Oefening 

 
De overerving van de aandoening in deze familie kan je omschrijven als: 

a) Autosomaal dominante aandoening te wijten aan germinaal mosaïcisme 

b) Automsomaal dominante aandoening met onvolledige penetrantie 

c) Autosomaal dominante aandoening te wijten aan de novo mutatie 

d) X-gebonden recessieve aandoening 

e) Autosomaal recessieve aandoening  

De juiste antwoorden zijn a en b. 

 

Voorbeeld examenvraag 

 
Wat is de meest waarschijnlijke overervingsvorm in deze familie? Neem aan dat dragerschap voor 

een mutatie in het betrokken gen in de algemene populatie ontzettend laag is. 

 

a) Autosomaal dominante aandoening met volledige penetrantie 

b) Aandoening te wijten aan maternele uniparentale isodisomie  

c) X-gebonden dominant 

d) X-gebonden recessief 

e) Autosomaal recessief met variabele expressie 

Het juiste antwoord is a. 

3 opeenvolgende generaties sluit recessiviteit uit 
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Voorbeeld examenvraag 

 
In volgende stamboom segregeert een erfelijke aandoening. Neem aan dat het voorkomen van een 

defect gen dat leidt tot deze aandoening in de normale populatie bijzonder klein is. 

 Welke overervingswijze is het meest voor de hand liggend? 

a) Autosomaal dominant  

b) Autosomaal dominant met onvolledige penetrantie 

c) Autosomaal recessief  

d) X-gebonden recessief met onvolledige penetrantie 

e) X-gebonden recessief 

2 (2 opeenvolgende generaties, geen reccesiviteit)  

X gebonden: aandoening met een chromosoom  kan niet want een man kan geen x gebonden 

aandoening doorgeven aan een zoon 

Het juiste antwoord is b. 

 

Voorbeeld examenvraag 

Een koppel, beiden fenotypisch normaal, hebben 4 kinderen, waarvan 2 met neurofibromatose type 

1 (autosomaal dominante aandoening met 100% penetrantie). Wat is de meest waarschijnlijke 

verklaring hiervoor? 

 

a) Germinaal mosaïcisme 

b) Uniparentale disomie 

c) Variabele expressie 

d) Locus heterogeniteit 

e) Dominant negatief effect 

Het juiste antwoord is germinaal mosaïcisme 

 

Voorbeeld examenvraag 

Welke van onderstaande beweringen is correct voor het Fragiele X syndroom ? 

  

a) De aandoening wordt veroorzaakt door een dinucleotide repeat expansie 

b) Een expansie van 120 CGG repeats beïnvloedt de transcriptie van het gen 

c) De moeder van een jongen met het Fragiele X syndroom is in de regel draagster van een 

premutatie 

d) Premutaties geven aanleiding tot mentale retardatie bij mannen 

e) Het feit dat beide ouders van een kind met Fragiele X syndroom over het algemeen geen 

tekenen van de ziekte vertonen is een voorbeeld van non-penetrantie 

Het juiste antwoord is c. 
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Les 7: deel II: Monogenische versus multifactoriële aandoeningen 
Aandoeningen slechts gedeeltelijk genetisch bepaald 

Vermoedelijk het gevolg van een interactie tussen genetische en niet-genetische omgevingsfactoren. 

 

Niet-mendeliaanse monogenetische overerving is niet gelijk aan multifactoriële aandoeningen 

Multifactoriële erfelijkheid: 

➢ Aandoeningen die slechts gedeeltelijk genetisch bepaald zijn 

➢ Vermoedelijk het gevolg van een interactietussen genetische en niet-genetische 

(omgevings)factoren. 

➢ Vaak familiaal maar geen duidelijke Mendeliaanse overerving 

➢ Complexe of polygenische aandoeningen: verschillende genen spelen een rol in het ontstaan 

van deze ziekten  

 

Frequenter dan monogenische aandoeningen 

➢ Aangeboren afwijkingen 

Gespleten lip/verhemelte 

Heupluxatie 

Hartafwijkingen 

Spina bifida (open rug) 

Klompvoeten 

➢ Aandoeningen op latere leeftijd 

Astma 

Autisme 

Diabetes mellitus 

Hypertensie 

Epilepsie 

Psychiatrische aandoeningen 

Meeste kankers 

 

Monogenisch – oligogenisch – polygenisch – multifactorieel 
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Voorbeeld: 3 genen, elk 2 allelen 

 
 

Multifactoriële erfelijkheid 

Belangrijke begrippen 

➢ Heritabiliteit 

➢ Verwantschap 

➢ Liability/threshold model 

 

Heritabiliteit 

Genetische factoren en omgevingsfactoren leiden tot multifactoriële factoren. Het belang of nadeel 

ervan wordt weergegeven door heritabiliteit.  

De heritabiliteit geeft weer in welke mate een aandoening genetisch bepaald is. 

Deze wordt bepaald via tweelingenstudies.  

 

Tweelingen 

Hoe vaak komen aandoeningen voor bij tweelingen? Men doet studies op monozygote (eeneiige) 

tweelingen en dizygote (tweeiige) tweelingen.  

 

Studie van concordantie voor een kenmerk bij tweelingen 

 
Tweelingen zijn concordant wanneer beide individuen van een tweelingspaar het kenmerk of de 

ziekte vertonen.  
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Voorbeelden:  

 
 

Verwantschap 

 
Eerstegraadsverwanten: ouders, broers en zussen, kinderen (1/2) 

Tweedegraadsverwanten: ooms en tantes, grootouders, kleinkinderen (1/4) 

Derdegraadsverwanten: overgrootouders, neven en nichten, achterkleinkinderen: 1/8 

Nde graadsverwanten: (1/2)n 

 

Liability/treshold model 

 
De aanleg of vatbaarheid voor een bepaalde aandoening: 

➢ Bepaald door additief werkende genen en omgevingsinvloeden 

➢ Normaal verdeeld in de populatie 

➢ Niet meetbaar 

Drempel: treshold: als mensen in de rode zone zitten hebben ze veel meer kans om de aandoening te 

krijgen 
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Kenmerken van multifactoriële aandoeningen 

➢ Het risico voor eerstegraadsverwanten is ongeveer de vierkantswortel van de frequentie van 

de aandoening in de populatie (meestal 3-5%) 

➢ Het risico voor tweedegraads- en verdere verwanten neemt exponentieel af 

➢ Het risico voor eerstegraadsverwanten wordt groter wanneer 

a) Verschillende individuen binnen een familie aangetast zijn 

b) De aandoening ernstiger is 

➢ Wanneer de aandoening meer frequent is bij het ene dan bij het andere geslacht, is het risico 

groter voor eerstegraadsverwanten van een aangetast individu van het geslacht waar de 

aandoening het minst frequent bij voorkomt 

➢ Consanguïniteit bij de ouders verhoogt het risico voor de kinderen 
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Les 8a: Risicoberekeningen 
Chromosomale aandoeningen 

Monogenische aandoeningen 

Multifactoriële aandoeningen 

 

Risicoberekening chromosomale aandoeningen 

Voor numerieke chromosoomafwijkingen 

Trisomie 21 ten gevolge van nondisjunctie tijdens meiose 

 
Non-disjunctie: als tijdens meiose I of meiose II of mitose de chromosomenparen niet worden 

opgesplitst, of als de chromatiden niet worden opgesplitst. 

De risico is ongeveer 1% 

➢ Genetische predispositie tot nondisjunctie? 

➢ Mogelijkheid van gonadaal mosaïcisme 

 

Voor structurele chromosoomafwijkingen 

bv. down syndroom ten gevolge van een Robertsoniaanse translocatie 

 
Van wie de Robertsoniaanse translocatie is, is belangrijk: het verhoogt of verlaagt de risico. 
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In deze casus heeft de vader een Robertsoniaans translocatie. De kans dat het kind een down 

syndroom heeft ligt tussen 1-3%. 

 
In deze casus heeft de moeder een Robertsoniaans translocatie. De kans dat het kind een down 

syndroom heeft is ongeveer 10%. 

 

Een van beide ouders heeft structurele chromosoomafwijking 
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Risicoberekening monogenische aandoeningen 

Autosomaal dominant 

➢ Het risico voor de kinderen van een aangetast individu is in de regel 50%. 

➢ Cave non penetrantie: 80% 

Risico wordt ½ x 8/10= 0,4 (ipv 0,5) 

➢ Hou rekening met gonadaal mosaïcisme bij een nieuwe mutatie. 

 

Mosaïcisme: de mutatie is slechts aanwezig in een deel van de cellen. 

Gonadaal: de abnormale cellen bevinden zich in de geslachtsklieren (gonaden) 

 

Autosomaal recessief 

➢ In de regel zijn beide ouders van een aangetast kind elk drager en is het herhalingsrisico voor 

broers/zussen 25%. 

➢ Cave uniparentale disomie (twee chromosomen van 1 ouder krijgen) 

Indien mogelijk bevestig dragerschap beide ouders! 

Verlies de mogelijkheid van non-paterniteit nooit uit het oog! 

 

X-gebonden recessief 

Drie mogelijkheden: 

➢ De moeder is draagster en het risico op een aangetaste zoon bij een volgende zwangerschap 

is 50% (indien het een jongen is). 

➢ Nieuwe mutatie tijdens maternele meiose met verwaarloosbaar herhalingsrisico. 

➢ Moeder vertoont gonadaal mosaïcisme: klein herhalingsrisico 

In de praktijk moeilijk onderscheid te maken tussen deze drie mogelijkheden tenzij 

dragerschapstest voorhanden is.  

 

Enkele begrippen uit de kansberekening: 

➢ De additieve wet (law of addition) 

➢ De multiplicatieve wet (law of multiplication) 

➢ Bayes’ theorema 

 

1) Additieve wet 

Wanneer ofwel gebeurtenis 1 ofwel gebeurtenis 2 kan voorkomen (maar nooit samen) 

De kans op gebeurtenis 1=P1 

De kans op gebeurtenis 2=P2 

Dan is de kans dat ofwel gebeurtenis 1 ofwel gebeurtenis 2 optreedt:  

P=P1 + P2 

Voorbeeld: 

Kans op een meisje of een jongen. 

 

2) Multiplicatieve wet 

Wanneer gebeurtenis 1 en gebeurtenis 2 onafhankelijk van elkaar kunnen optreden en 

wanneer: 

De kans op gebeurtenis 1=P1 

De kans op gebeurtenis 2=P2 

Dan is de kans dat zowel gebeurtenis 1 en als gebeurtenis 2 optreden: P=P1xP2 
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3) Bayes theorema 

Bij de berekening van de uiteindelijke kans wordt rekening gehouden met anterieure en 

posterieure informatie (bv. testresultaat/stamboom) 

➢ Prior probabiliteit: initiële probabiliteit (anterieure informatie) 

➢ Conditionele probabiliteit: probabiliteit op de posterieure informatie gegeven een bepaalde 

voorwaarde 

➢ Joint probabiliteit: product van prior met conditionele probabiliteit 

➢ Posterieure probabiliteit: finale probabiliteit= joint probabiliteit/som van de joint 

probabiliteiten 

 

Voorbeeld 1 

Autosomale dominante neurologische aandoening die ontstaat op oudere leeftijd 

60% van de individuen met een afwijkend gen vertonen een afwijkende scan van de hersenen op 

de leeftijd van 50 jaar.  

Wat is de kans dat III-1 het afwijkend gen heeft geërfd, wanneer II-2 een normale hersenscan 

heeft op de leeftijd van 50 jaar? 

 
Probabiliteit II-2 is drager II-2 is geen drager 

Prior ½  ½ 

Conditionele 4/10 1 

Joint ½ x 4/10 = 4/20 ½ x 1 = 10/20 

Posterieure 4/20/(4/20+10/20) = 2/7 10/20/(10/20+4/20) = 5/7 

 

De kans dat III-1 drager is van het afwijkend gen is dus 2/7 x ½ = 1/7 

 

Voorbeeld 2 

 
Wat is de kans dat II-2 draagster is? 
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Probabiliteit  II-2 is drager II-2 is geen drager 

Prior 1/2 ½ 

Conditionele (1/2)³ (3 zonen: law of 
multiplication) 

1³ 

Joint (1/2) x (1/8) = 1/16 ½ x 1 = 8/16 

Posterieure  (1/16)/(1/16) + (8/16) = 1/9 8/9 

 

Conditionele probabiliteit: kans op drie gezonde zonen gegeven al dan niet drager 

Joint probabiliteit: product van prior met conditionele probabiliteit 

 

X-gebonden recessief aandoening 

Ziekte van Duchenne 

➢ Dragerschapstest bij vrouwen: bepaling van CK in bloed 

➢ 2/3 van de obligate draagsters vertonen een verhoogd CK 

Wat is de kans dat II-2 draagster is? 

 
A priori kans is ½ maar ze heeft drie gezonde zonen en CK is normaal. 

Probabiliteit  II-2 is drager II-2 is geen drager 

Prior 1/2 ½ 

Conditionele (drie gezonde 
zonen + normaal CK) 

(1/2)³ 
1/3 

1³ 
1 

Joint ½*1/8*1/3=1/48 ½*1³*1=24/48 

Posterieure (1/48)/(1/48+24/48)=1/25 24/48 /(1/48+24/48)= 24/25 
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Voorbeeld examenvraag  

Mucoviscidose wordt veroorzaakt door autosomaal recessieve mutaties in het CFTR gen. De broer 

van Melanie overleed enkele jaren geleden ten gevolge van deze aandoening; er gebeurde bij hem 

geen genetische test. Melanie is nu een jonge volwassen vrouw en heeft zelf geen tekenen van de 

aandoening, maar wil de kans op een kind met mucoviscidose zo klein mogelijk maken. Daarom 

besluit ze om zich genetisch te laten testen. Er bestaat een genetische test om de 25 meest 

frequente CFTR mutaties na te kijken. Deze 25 mutaties vertegenwoordigen 90% van de 

ziekteveroorzakende allelen in de populatie. Melanie draagt geen van deze 25 mutaties. Wat is haar 

overblijvend risico op dragerschap van een CFTR mutatie? Gebruik het Bayes theorema om het 

antwoord te vinden. 

1) 1/6 

2) 1/11 

3) 1/31 

4) 9/14 

5) Het correcte antwoord wordt niet vermeld 

 

 
 

 

 

 

Probabiliteit  Is drager Is geen drager 

Prior 2/3 1/3 

Conditionele 1/10 1 

Joint 2/3 x 1/10 = 2/30 1/3 x 1= 1 

Posterieure    

 

Teken een stamboom.  

Mogelijke genotypes bij Melanie: ze is gezond dus ze heeft geen m2 en m1 overgeërfd. Er blijven 

nog 3 genotypes over. Op basis van deze informatie kunnen we de prior risico berekenen. (2/3) 

Ze heeft een test gedaan, hiervan kunnen we 90% van uitsluiten. -> 1/10 

Correct antwoord: 1/6 
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Voorbeeld examenvraag  

 
In bovenstaande familie segregeert een autosomaal dominante hartaandoening die ontstaat op 

oudere leeftijd. 25% van de individuen met een afwijkend gen vertoont een normale 

echocardiografie op de leeftijd van 50 jaar.  

Wat is de kans dat III-1 het afwijkend gen heeft geërfd, wanneer II-2 een normale 

echocardiografie heeft op 50 jaar? 

 

Risicoberekeningen voor multifactoriële berekeningen 

➢ Meestal gebaseerd op observaties uit familiestudies 

➢ Geen theoretische berekeningen 

➢ Men spreekt van empirische risico’s 

 

Vuistregels 

➢ Het risico voor eerstegraadsverwanten is ongeveer de vierkantswortel van de frequentie van 

de aandoening in de populatie. (meestal 3-5%) 

➢ Het risico voor tweedegraads- en verdere verwanten neemt exponentieel af. 

➢ Het risico voor eerstegraadsverwanten wordt groter wanneer 

a) Verschillende individuen binnen een familie aangetast zijn 

b) De aandoening ernstig is 

➢ Wanneer de aandoening meer frequent is bij het ene dan bij het andere geslacht, is het risico 

groter voor eerstegraadsverwanten van een aangetast individu van het geslacht waar de 

aandoening het minst frequent bij voorkomt 

➢ Consanguïniteit bij de ouders verhoogt het risico voor de kinderen.  

 

Verwantschap 
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Congenitale afwijkingen met multifactoriële overerving 

➢ Gespleten lip + verhemelte 

Etiologie:  

Chromosomaal: trisomie 13 

Monogenisch: van der woude syndroom 

Multifactorieel: niet syndromale vorm 

Teratogeen: anti-epileptica, rubella 

CL= cleft lip 

CLP= cleft lip & cleft palate 

 
 

Herhalingsrisico’s voor niet syndromale CL(P) in % 

 
 

➢ Neurale buisdefecten (open ruggetje) 

Stoornis in sluitingsproces neurale buis 

Neurale buis sluit binnen 28 dagen na conceptie 

Frequentie: 1/1000 zwangerschappen 

Meestal multifactorieel: genetisch + omgeving (risicofactoren: maternele diabetes, anti-

epileptica, ondervoeding) 

20%: chromosomaal, monogenisch, teratogeen 

 

Preventie 

In hoog-risico zwangerschappen 

Foliumzuur voor conceptie tot 12 weken zwangerschap 

 

Screening 

AFP screening + echo 

AFP vruchtwater 
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➢ Pylorusstenose 

Hypertrofie van de kringspier in de pylorus 

regio van de maag 

Braken 

Meestal tussen de leeftijd van 3 tot 8 weken  

Operatief te verhelpen  

Komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Anastasia Katayeva Universiteit Gent  1ste Bachelor Psychologie (17-18) 
 

87 
 

Les 8b: Prenataal onderzoek 
Prenatale diagnostiek: detectie van een genetische aandoening tijdens de zwangerschap 

Prenatale diagnostiek laat toe om een aantal, vaak ernstige, genetische afwijkingen of aangeboren 

misvormingen reeds tijdens de zwangerschap om te sporen. 

➢ Geruststellen 

➢ Afbreken van afwijkende zwangerschap 

Genetisch advies en erfelijkheidsonderzoek liefst voor de zwangerschap (pre-conceptueel) 

 

Incidentie 

 
 

Indicaties 

Prenataal cytogenetisch onderzoek 

➢ Wanneer de maternele leeftijd hoger dan 35 jaar is 

➢ Wanneer er echografische foetale afwijkingen zijn 

➢ Wanneer er een afwijkende triple-test is 

➢ Wanneer het vorig kind een chromosoomafwijking had 

➢ Wanneer de ouder drager is van een structurele chromosoomafwijking 

➢  

Risico op neurale buisdefecten 

➢ Wanneer er een familiale voorgeschiedenis is van een neurale buisdefect (bij één van de 

partners, een vorig kind, een broer of zus of een ander familielid.) 

➢ Wanneer de vrouw lijdt aan epilepsie en hiervoor bepaalde anti-epileptica neem. 

➢ Wanneer een afwijkend AFP gevonden wordt in het bloed van de moeder, zal aanvullend een 

AFP-bepaling dienen te gebeuren in het vruchtwater. Een te hoge AFP-waarde kan wijzen op 

een kind met open rug of open schedel. AFP kan ook een oorzaak zijn van tumor op de 

eierstokken of op de lever. 

 

Moleculair-genetisch onderzoek 

➢ Ouder met autosomaal dominante aandoening 

➢ Beide ouders dragers van autosomaal recessieve aandoening 

➢ Vrouw draagster van x-gebonden recessieve aandoening 
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Mogelijke onderzoeken 

Niet-invasieve diagnostiek 

Echografisch onderzoek 

Maternele seruscreening 

 

Invasieve diagnostiek 

Vruchtwaterpunctie 

Navelstrengpunctie 

Preïmplantatie genetische diagnose (PGD) 

Niet-invasieve prenatale testing (NIPT) 

 

Echografisch onderzoek 

Niet-invasief  

Routine-onderzoek bij elke zwangerschap 

 

Eerste trimester 

Bevestiging van intra-uteriene zwangerschap 

Opsporen van meerlingen 

Bepalen van zwangerschapsduur 

Opsporen van verdikte nekplooi 

 

Tweede en derde trimester 

Detecteren van foetale anomalieën 

Opvolgen van de groei 

 

Echografische afwijkingen 

Niet-invasieve prentale diagnostiek 

Echografische afwijkingen 

❖ Verdikte nekplooi 

❖ Hartafwijking 

❖ IUGR (intra-uterien groei-retardatie) 

❖ Afwijkingen in de hersenen 

❖ Nierafwijking 

❖ Buikwanddefect 

❖ … 

 

Nekplooimeting 

Normale subcutane ruimte tijdens de eerste trimester van de zwangerschap. 

De normale grootte is 2,18 mm. Als het afwijkt, heeft het kindje een Turner of een 

Down syndroom. Bij Down syndroom is er ook sprake van een missend of een 

afwijkend neusbeentje.  

Cystisch hygroma coili: verwijding en vermenigvuldiging van lymfenvaten: 

ophoping van vocht. Kinderen worden zo geboren maar dit kan operatief verholpen 

worden. Hierbij is de nekplooi 13mm groot.  
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Maternele serumscreening 

 

 
 

Triple test op 15-16 weken 

➢ Bloedonderzoek bij de zwangere vrouw waarbij berekend wordt of zij een verhoogd risico 

heeft om een kind met down syndroom te krijgen 

➢ Bepaling van FP, E3 en hCG in materneel serum 

➢ Risicoberekening aan de hand van deze waarden in combinatie van de maternele leeftijd, 

gewicht en zwangerschapsduur 

➢ Wanneer de waarde hoger is dan 1/250: vruchtwaterpunctie 

➢ Geen diagnostische test maar screeningstest: biedt geen zekerheid! 

De testresultaat wordt beïnvloed door 

➢ Zwangerschapsduur 

➢ Meerlingenzwangerschap 

➢ Ziekten bij de moeder (diabetes) 

➢ Aandoeningen bij de foetus  

 

Vlokkentest 

Vanaf de 10de zwangerschapsweek 

Gebeurt op echografische wijze: 

➢ Transcervicaal: langs vaginale weg wordt een biopsietangetje 

opgevoerd tot de tip in de placenta ligt 

➢ Transabdominaal: via een prik doorheen de buikwand wordt een naald 

tot in de placenta gebracht 

5-30ml weefsel 

Wordt gebruikt voor: 

➢ Geslachtsbepaling 

➢ Cytogenetisch onderzoek 

➢ Biochemisch onderzoek 

➢ DNA-onderzoek 

Risico op miskraam: 0,5 – 1%  

Risico op miskraam wordt grotendeels bepaald door ervaring van de gynaecoloog 

Voordeel: onderzoek kan vroeg in de zwangerschap gebeuren (abortus mogelijk)  
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Vruchtwaterpunctie 

Vanaf de 14de week 

Via echogeleiding wordt een dunne naald doorheen de buikwand in het 

vruchtwater gebracht 

15-20ml vruchtwater (wordt onmiddellijk terug opgevuld) 

2ml wordt gebruikt voor de bepaling van alfaFP 

De rest wordt gebruik voor  

➢ Cytogenetisch onderzoek 

➢ Biochemisch onderzoek 

➢ DNA-onderzoek 

Additioneel risico op miskraam: 0,3 – 0,5% (additie aan het basisrisico op 

spontaan miskraam) 

Bij afwijkend resultaat kan zwangeschapsinteruptie enkel nog gebeuren dmv inductie van de arbeid 

 

Vergelijking vlokkentest en vruchtwaterpunctie 

 
 

Navelstrengpunctie 

Geen routine onderzoek 

Invasief: aanprikken van bloedvat in navelstreng 

Gebeurt steeds onder echografische controle 

Vanaf 20 weken 

Beperkt indicaties: analyse van bloedcellen 

Bijkomend risico op miskraam: 1-2% 

 

Preïmplantatie genetische diagnostiek 

➢ Zeer vroege vorm van prenatale diagnostiek 

➢ Genetische diagnose van een embryo, om een zwangerschap met aangetast kind te 

vermijden 

➢ Voorafgaankelijk in vitro fertilisatie  

Wegname van 1 à 2 cellen van jong embryo (embryo is ongeveer 8 cellen groot) 

Transfer van niet-aangetaste embryo’s naar de baarmoeder 
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Transfer op dag 3 of 4 na de bevruchting, later is dit verplaatst 

naar 5 dagen omdat dit meer zekerheid geeft.  

 

Nadelen: 

➢ Verhoogd risico op meerlingzwangerschap 

➢ Duur (ongeveer 2000 euro per procedure) 

➢ Laag slaagpercentage op de geboorte van een kind 

20% na transfer van 2 tot 3 embryo’s 

➢ Verhoogd risico op numerieke afwijkingen van de 

geslachtschromosomen? 

 
 

Niet-invasieve prenatale (genetische) testing (NIPT) 

Tijdens de zwangerschap is er bij alle zwangeren DNA van het ongeboren kind aanwezig in het bloed 

van de moeder. In bloed van de moeder kunnen chromosomale afwijkingen van het kind op zeer 

betrouwbare en veilige wijze worden onderzocht. Dit noemen we de NIPT-test (kan vanaf 10 weken 

zwangerschap) 

 

➢ Foetus cellen in materneel bloed 

Aanwezig in een heel laag aantal 

Dit blijft aanwezig in het moederlijk bloed voor jaren 

➢ Foetale RNA 

➢ cffDNA 
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Les 9: De genetische raadpleging in de praktijk 
 

Genetische counseling 

= een communicatieproces waarin informatie wordt gegeven aan een individu met een (vermoeden 

van een ) genetische aandoening of met een risico op een genetische aandoening bij zichzelf of bij de 

(toekomstige) nakomelingen. 

 

België: 

8 centra 

Multidisciplinaire dienstverlening voor iedereen toegankelijk 

Genetische dienstverlening voor iedereen toegankelijk 

Voorlichting 

Bijstand  

Begeleiding 

Niet-directieve aanpak 

 

Diagnostisch onderzoek 

Genetisch defect identificeren bij aangetast persoon 

Bevestigen/uitsluiten van diagnose 

Risico bepalen van verwanten 

 

Dragerschapsonderzoek 

Test waarbij wordt nagegaan of een gezond individu drager is van een overerfbare aandoening 

zonder dat het implicaties inhoudt voor de eigen gezondheid.  

Er is enkel relevante informatie voor (toekomstige) nakomelingen 

Meestal voor autosomaal recessieve aandoeningen 

 
Dragerschapsonderzoek voor mucoviscidose: doelstelling: identificeren 

➢ meest frequente autosomale recessieve aandoening in onze bevolking 

➢ 1/25 drager 

➢ Prevalentie: 1/2500 

➢ Chronische ernstige aandoening, ongeneeslijk 

➢ Gemiddelde levensverwachting: 30-35 jaar 

➢ Mutatie CFTR gen 

➢ Taaislijmziekte  

 

Genetische screening: test aanbieden aan alle koppels die een prenataal onderzoek ondergaan 

Individuen at risk: families met mucoviscidose 
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Presymptomatisch/voorspellend/predictief onderzoek 

= test waarbij wordt nagegaan of een individu dat nu gezond is een genetisch defect vertoont 

waardoor hij/zij later een erfelijke aandoening zal ontwikkelen. 

Geen diagnostisch onderzoek, het individu is niet ziek! 

Geeft informatie over toekomstige gezondheid testaanvrager en verwanten 

Meestal voor autosomaal dominante aandoeningen vb. ziekte van Huntington, familiale borst-en 

eierstokkanker 

 

Richtlijnen presymptomatisch onderzoek 

Goed geïnformeerde meerderjarigen 

Recht op niet-weten 

Enkel in een genetisch centrum 

 Autonome beslissing 

 Geïnformeerde beslissing 

 Confidentialiteit 

 Recht op niet-weten 

 

Erfelijkheidsonderzoek voor neurodegeneratieve aandoeningen 

Aandoeningen die meestal op (laat) volwassen leeftijd beginnen en waarbij bepaalde gebieden van 

de hersenen vroegtijdig verouderen en afsterven 

 

De specifieke getroffen gebieden in de hersenen bepalen grotendeels de verschijnselen en de 

kenmerken van de aandoeningen 

 

Geen genezing of preventieve behandelingsmogelijkheden 

 

Voorbeelden: ziekte van Huntington, familiale vorm van Alzheimer, CADASIL, Frontotemporale 

dementie,  ALS 

 

➢ Ziekte van Huntington 

Afsterven van hersencellen in striatum en hersenschors 

Beginleeftijd: 30-35 jaar 

Voorkomen: 1/10000 

Ongeneeslijk, behandeling van symptomen 

Opname in een gespecialiseerde instelling onvermijdelijk 

Overlijden na 15-20 jaar na aanvang ziekte 

 

Symptomen 

- Neuromotorische afwijkingen 

Onwillekeurige bewegingen  

Evenwichts- en gangproblemen 

Slik- en spraakstoornissen 

- Cognitieve vooruitgang 

Geheugenverlies 

Concentratiestoornissen 

Afgenomen beoordelings- en organisatievermogen 
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- Psychiatrische symptomen 

Karakteriële veranderingen 

Depressieve episodes 

Angsten, psychosen 

 

CAG repeat 

≤ 26 CAG:  -geen gendrager, ziekte ontwikkelt niet 

  -geen risico voor de volgende generatie(s) 

 

≥ 40 CAG: -gendrager 

  -100% penetrant: ziekte zal in toekomst ontwikkelen 

  -alle nakomelingen hebben genetisch risico van 50% 

 

27-35 CAG: -intermediair allel, ziekte ontwikkelt niet 

  -zeer kleine kans op toename van aantal CAG     

                              herhalingen naar ziekterange in volgende generatie(s) 

 

36-39 CAG: -gereduceerd penetrant allel: kans op laattijdige en milde 

                              vorm van zvH 

  -kans op toename van aantal CAG herhalingen naar  

                              ziekterange in volgende generatie(s) 

 

Procedure voorspellende tekst 

1) Intake gesprek door klinisch geneticus en psycholoog 

2) Psychologische evaluatie 

3) Neurologische evaluatie: klinisch-neurologisch onderzoek 

4) Afrondingsgesprek: beslissen tot bloedafname en uitstellen of stopzetten van het onderzoek 

5) Resultaatmededeling: door klinisch geneticus en psycholoog. Steeds persoonlijk, nooit 

schriftelijk of telefonisch 

6) Herhalingsgesprekken na resultaat door psycholoog 

7) Jaarlijkse opvolgingsgesprekken 

 

Psychologische gevolgen van ongunstig testresultaat 

Emoties: verdriet, wanhoop, boosheid, shock 

 

Genetisch risico voor de nakomelingen is 50%: 

➢ Hoe de kinderwens vervullen?  

➢ Wanneer/wat de kinderen informeren/meedelen? 

 

Angst en onzekerheid voor de toekomst: 

➢ Wanneer zal de ziekte beginnen? 

➢ Hoe zal de ziekte zich manifesteren? 

 

Voorbereiden op toekomstige ziekte: 

➢ Werk en invaliditeit, financiële voorzorgen 

➢ Hulpverlening in huis 

➢ Recht op waardig sterven: euthanasie 
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Moment van grote opluchting 

 

Genetisch risico (toekomstige) kinderen valt weg 

 

Identiteitsproblemen, levensstijl aanpassen 

 

“Survivor’s guilt” 

 

Stress door leven in een Huntington familie: 

➢ Broers en zussen 

➢ Aangetaste ouder of overige familieleden 

➢ Verdriet wanneer andere familieleden ongunstig resultaat 

 

Recht op weten: gebaseerd op het respect voor autonomie en privacy. 

Van belang bij aandoeningen zonder behandeling: bv. vroegtijdige dementie. 

➢ Niet-weten 

Men kan toch niets ondernemen 

Angst m.b.t. de gezondheid 

Aantasten identiteit 

 

➢ Weten 

Levenswijze aanpassen aan het testresultaat 

Reproductieve keuzes maken 

Niet-weten kan schade berokkenen aan familieleden 

Recht op ‘weten’ primeert op recht ‘niet weten’. 

Het testresultaat van een familielid kan informatie onthullen over een ander familielid. (bv. zoon 

wiens overgrootvader ziekte van Huntington heeft wil weten of hij drager is van de mutatie. Indien 

hij drager is, is de moeder ook draagster. Indien hij geen drager is, heeft de 

moeder 50% kans dat ze draagster is) 

 

Exclusietest 

=Prenatale test voor de risicodrager die eigen dragerschapsstatus niet wil kennen. 

Doel: voor toekomstige kinderen risico’s op bepaalde ziekten uitsluiten.  

Dit gebeurt via een vlokkentest of PGD. 

Voorwaarden:  

Test dient te gebeuren vóór de zwangerschap 

DNA-materiaal ouders risicodragers dient voorhanden 

 

Gevolgen van exclusietest 

Recht op niet-weten voor ouders at-risk 

Helft van alle zwangerschappen breekt men onnodig af. 

 

 

 

 

 

 

 



Anastasia Katayeva Universiteit Gent  1ste Bachelor Psychologie (17-18) 
 

96 
 

Uitgebreide dragerschapsscreening 

Doel: 

Gezonde dragers identificeren die niet weten dat zij een risico hebben op een aangetast kind. 

Enkel voor aandoeningen met een ernstige mentale en/of lichamelijke beperking 

Bij voorkeur aangeboden vóór de zwangerschap 

Van belang in reproductieve context 

 

Toepasbaar in klinische context?  

Wordt heden nog niet toegepast 

Zal soms complexe informatie opleveren 

Nog niet alle aandoeningen zijn voldoende gekend 

Grote variatie binnen één aandoening, van mild tot ernstig 

Nood aan degelijke genetische counseling 

Bijkomende nood aan psychologische ondersteuning 

 

 

Erfelijkheidsonderzoek voor familiale kankersyndromen 

Kanker= belangrijk gezondheidsprobleem 

Kanker ontstaat door genetische veranderingen in de cel: 

➢ Activatie van proto-oncogenen 

➢ Inactivatie tumor suppressor genen 

➢ DNA mismatch repair genen 

Genetische veranderingen ≠ kanker is erfelijk bepaald! 

 
 In de algemene populatie: 

➢ 13% van de vrouwen ontwikkelt ooit in haar leven borstkanker 

➢ 1,4% van de vrouwen ontwikkelt ooit in haar leven ovariumkanker 

Risicofactoren = multifactorieel 

Geslacht, leeftijd, hormonale factoren, leefwijze, familiale voorgeschiedenis en erfelijkheid 
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Kans op erfelijkheid is groter bij: 

➢ Toenemend aantal verwanten 

➢ Jongere leeftijd op tijdstip van de diagnose 

➢ Verschillende vormen van kankers 

Verschillende mogelijke kankers: kankersyndromen 

 

Huidige gekende mutaties in volgende genen: 

BRCA1 en BRCA2 (grootste aandeel van alle erfelijke borst en ovarium kanker 

Breast cancer genes 1 en 2  

Beide genen zijn tumorsuppressor genen 

 

 

 

Implicaties erfelijke borst en/of ovariumkanker: 

 
Welke maatregelen kunnen mensen toepassen?  
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Criteria diagnostisch onderzoek 

1) Vrouwen met borstkanker en 1 of meer van volgende kenmerken: 

Aantal verwanten 

Leeftijd diagnose 

2) Vrouw met ovariumkanker  

Ongeacht de leeftijd 

3) Mannen met borstkanker 

Ongeacht de leeftijd 

 

Indien door diagnostisch onderzoek een mutatie heeft aangetoond, kunnen we bij niet-aangetast 

familieleden at risk nakijken of zij de mutatie wel of niet hebben overgeërfd. 

➢ Geen mutatie: risico ongeveer gelijk aan de bevolkingsrisico 

➢ Wel mutatie: risico ‘implicaties’ 

Indien aangetaste individu(en) overleden kan voorspellend onderzoek opgestart worden bij de eerste 

graadverwant 

➢ Geen mutatie: niet informatief testresultaat (adviseren om vaker te laten opvolgen) 

➢ Wel mutatie: risico ‘implicaties’ 

 

Procedure voorspellend onderzoek 

Interdisciplinair: altijd met verschillende soorten artsen 

 

1. Intake gesprek door klinisch geneticus en psycholoog 

Persoonlijke en familiale anamnese en opmaken stamboom 

Exploreren van reeds aanwezige kennis over de erfelijke fout 

Bieden van accurate en relevante informatie 

Bespreken van de test en de testprocedure 

Bevestigen van familiale mutatie (resultaat DNA-test van aangetast familielid) 

 

Wat is de vraag van de patiënt? 

Wat is de motivatie om de test te ondergaan? Waarom nu? 

Wat zijn de verwachtingen bij een gunstig/ongunstig testresultaat? 
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Hoe gaat de persoon om met de familiale aandoening? 

… -> de betekenis van de genetische vraag exploreren! 

 

2. Resultaatsbespreking door klinisch geneticus en psycholoog 

Steeds persoonlijk, nooit schriftelijk of telefonisch  

 

Motivatie voor (niet) testen 

Wel testen: 

➢ Opheffen van onzekerheid 

➢ Preventieve maatregelen nemen 

➢ Toekomstige familieplanning 

➢ Genetisch risico van de kinderen 

Niet testen: 

Angst voor een ongunstig resultaat 

 

Psychologische gevolgen na (on)gunstig testresultaat 

Positieve gevolgen bij een ongunstig testresultaat: 

➢ Opheffen van onzekerheid 

➢ Vroege detectie mogelijk en preventie van kanker 

➢ Toekomstplannen maken  

Negatieve gevolgen bij een ongunstig testresultaat: 

➢ Stress toename, angst, gevoelens van neerslachtigheid, boosheid, ontkenning 

➢ Verandering van familiale dynamieken 

➢ Angst voor medische ingrepen, angst om ziek te worden, angst om dood te gaan 

➢ Bezorgdheid en schuldgevoelens  

Positieve gevolgen bij een gunstig testresultaat: 

➢ Opheffen van onzekerheid 

➢ (Toekomstige) kinderen kunnen geen drager zijn 

➢ Geen intensieve opvolging nodig 

 

Negatieve  gevolgen bij een gunstig testresultaat: 

➢ Survivor’s guilt 

➢ Veranderingen in familie dynamieken   

 

Negatieve  gevolgen bij een niet-informatief testresultaat: 

➢ Vals gevoel van veiligheid 

➢ Individuele risico op kanker kan moeilijk ingeschat worden 

➢ Intensieve screening aanbevolen 

➢ Verwarring en angst 

 

Familiale communicatie over erfelijke aandoeningen 

Genetisch onderzoek leert ons iets over het individu en de familie 

➢ Neurodegeneratieve aandoeningen en familiale kankersyndromen hebben een autosomaal 

dominante overlevingspatroon 

➢ Alle 1ste graadsverwanten hebben 50% kans op dragerschap 

➢ Testaanvrager moet beslissing nemen omtrent 

Eigen gezondheid/preventieve maatregelen indien behandeling mogelijk 

Informeren van familieleden at risk 
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➢ Informeren van familieleden kan heel belastend zijn: 

Welke informatie moet ik meedelen?  

Wie moet ik allemaal meedelen?  

Hoe moet ik het nieuws brengen? 

Wat zal ik precies zeggen?  

 

Heel wat factoren beïnvloeden de communicatie binnen families over erfelijke aandoeningen: 

Ziekte gerelateerde factoren: 

Wanneer de aandoening behandelbaar is (bvb. familiale kankers), ervaart men het doorgaans als 

makkelijker om familieleden te informeren dan wanneer er geen behandeling mogelijk is (bvb. 

neurodegeneratieve aandoeningen) 

 

Individuele factoren: 

➢ Geslacht (vrouwen worden verwacht te informeren over gezondheid) 

➢ Emotionele barrières en coping mechanismen  

Gevoelens van schuld, angstgevoelens belemmeren effectieve communicatie  

‘passieve non-disclosure’ 

Verschillen in coping strategieën  tussen familieleden beïnvloeden de communicatie 

Ontkennen, rationaliseren van een ongunstig testresultaat belemmert de communicatie 

➢ Hoe percipiëren testaanvragers hun eigen risico?  

 

Familiale factoren: 

➢ Graad van verwantschap en emotionele afstand tussen familieleden 

➢ Communicatie patronen en regels in de familie  

Horizontale (communicatie tussen dezelfde generaties: broers en zussen) vs. verticale 

communicatie (de ouders worden er ook bij betrokken, nichten tussen mekaar worden niet 

getolereerd) 

Constitutieve regels (wat is aanvaardbaar om over te praten in de familie en wat niet? Bv. er 

wordt niet aan tante An gevraagd hoe het is met haar borstkanker) vs. regulatieve regels (je 

vraagt niet hoe het gaat met haar borstkanker maar het mag wel bij verzachtende 

omstandigheden) 

➢ Familiegrenzen: open (wat dat er binnen het gezin wordt gezegd mag iedereen weten) vs. 

gesloten grenzen (gezondheidsaspecten worden gemakkelijk besproken binnen het gezin, 

maar niet met andere mensen) 

➢ Beslissingsprocessen binnen families 

 

 

Socioculturele factoren: 

➢ Genetische discriminatie (werkgevers en verzekeraars mogen niet peilen naar de genetische 

achtergrond) 

➢ Taboes  

 


