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ERFELIJKHEIDSLEER 
1. CHROMOSOMEN EN CELDELING 

1.1. CELLEN 

Bouwstenen menselijk lichaam 

· Organen  

· Weefsels 
- Epitheel  = herstellen telkens 
- Bind   
- Spier 
- Zenuw  = onherstelbaar, heel lang 

· Cellen (kleinste bouwsteen) 

Cellen  

Op de cel zitten er receptoren Þ vangen info op of ze moeten groeien, delen of sterven.  

1. Celkern (nucleus)  
a. Erfelijk materiaal 
b. Nucleolus 
c. Chromosomen (zichtbaar tijdens celdeling) 

2. Cytoplasma  
a. Mitochondriën   = glucose omzetten in energie 
b. Endoplasmatisch reticulum = buizennetwerk voor eiwitproductie en -modificatie 
c. Ribosomen   = vertalen DNA naar eiwit 
d. Golgi apparaat   = afvoeren afvalstoffen 

1.2. CHROMOSOMEN 

1.2.1. ALGEMEEN 

Chroma = kleur  Soma = lichaam  Þ gekleurde lichaampjes 

· Studie van chromosomen = cytogenetica 
· Bandering = streepjescode op chromosoom 

Chromosomen zichtbaar tijdens de celdeling, bij cel in rust = chromatine.  

Mens heeft 46 chromosomen = het genoom gerangschikt in 23 paren: 

- 44 autosomen 
- 2 geslachtschromosomen of gonosomen (X en Y) 
- Zijn allemaal paar homologe chromosomen (1 van vader en 1 van moeder) 

2 soorten cellen 

1. Somatische  = alles zonder geslacht, 46 chromosomen of 2n dus diploïd  
2. Geslacht  = eicel en zaadcel, 23 chromosomen of n dus haploïd 

 

 

 

 



 2 

1.2.2. STRUCTUUR 

Telomeer   = slijten af tot afsterven chromosoom 

Zusterchromatiden  = links en rechtse beentjes 

Korte arm   = p 

Lange arm   = q 

Centromeer   = midden 

3 soorten chromosomen: 

1. Metacentrisch = centromeer in het midden 
2. Submetacentrisch = centromeer naar uiteinde toe 
3. Acrocentrisch  = centromeer op uiteinde 

Karyotype 

= chromosomenkaart. Rangschikking daarop gebeurt volgens  

1. Grootte 
2. Plaats centromeer 
3. Banderingspatroon  

Karyotype geeft chromosomale samenstelling van een individu weer. 

· Man: 46,XY 

· Vrouw: 46,XX 

Þ genen liggen vooral op X, maar bij vrouw is 1 X uitgeschakeld waarbij die genen niet tot uiting komen. 

ISCN = International System For Human Cytogenetic Nomenclature = internationale naamgeving 

1.3. CELCYCLUS 
 

Fase Duur Gebeurtenis 

(G0) / Cel eventjes ontsnapt uit celcyclus 

G1 Uren tot jaren · decondenserende chromosomen despiraliseren 
· kern bestaat uit chromatine 
· veel RNA- en eiwitsynthese als voorbereiding op S-fase (groei) 

S 6 – 8 uur · replicatie DNA 
· vorming 2 zusterchromatiden (nog altijd 46 chromosomen, maar dus 92 

zusterchromatiden) 

G2 2 – 4 uur · verdere aanmaak RNA en eiwitten (voorbereiding mitose) 

Mitose  1 uur Begin: 46 ontdubbelde chromosomen (met 2 zusterchromatiden) 

Eind: elke cel 46 chromosomen, maar elk chromosoom bestaat slechts uit 1 
chromatide. 

De totale celcyclus duurt ongeveer 24 uur. De G1, G2 en S-fase vormen samen de interfase.  

Bij de cel in rust (= interfase, geen celdeling) spreekt men over chromatine ipv over chromosomen. Op het ogenblik 

dat de cel gaat delen (mitose) onstaat er een condensatie van het erfelijk materiaal in chromosomen. 
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1.4. CELDELING 

1.4.1. MITOSE 

1 diploïde moedercel Þ 2 diploïde dochtercellen  (aantal chromosomen blijft constant) 

Mitose = celdeling na bevruchting, bevruchte eicel bevat erfelijk materiaal (46 chromosomen) en moet zich verder 
delen voor groei en vorming van het volwassen individu.  

Voor de mitose bestaat elk chromosoom uit 2 identische chromatiden (= zusterchromatiden) die zich zullen 
splitsen tijdens de mitose.   

 

 

 

Belangrijkste gebeurtenissen: 

· Condensatie chromatine   Þ  vorming chromosomen 

· Segregatie zusterchromatiden Þ  2 dochtercellen (identiek!!!!) 
 

· Resultaat: 2 dochtercellen krijgen erfelijk materiaal uit 1 cel (gekopieerd in S-fase) 
 

1.4.2. MEIOSE 

Geslachtsdeling (vorming gameten) Reductiedeling (diploïd Þ haploïd)  

2 onderdelen: 

1. Meiose I  reductiedeling homologe chromosomen 
2. Meiose II scheiding zusterchromatiden 

Fase Gebeurtenis 

Interfase  Zie 1.3. 

Profase · Nucleolus valt uit elkaar 
· Chromatine korter en dikker (condensatie) 

· Vorming spoelfiguur (microtubuli) 

(Prometafase) · Vorming kinetochoren (eiwit hechten spoel) 

· Chromatine korter en dikker  
· Chromosomen zichtbaar 

· Nucleair membraan desintegreert 

Metafase  · Maximale condensatie chromosomen 

· Schikking in evenaarsvlak 
· Chromosomenonderzoek meestal hier 

Anafase · Zusterchromatiden wijken uit elkaar 
· Onafhankelijke dochterchromatiden naar polen 

Telofase · Decondensatie chromosomen 
· Vorming nuclair membraan rond dochterkernen 
· Cel snoert in 

Cytokinese  · Dochtercellen elk 1 zusterchromatide 
· Chromosomen weer chromatine 
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Fase Gebeurtenis 

Interfase I Zie 1.3. 

Profase I Leptoteen  · Begin condensatie 
· Zusterchromatiden zichtbaar 

Zygoteen · Synaptenomaal complex = paring homologe chromosomen 

Pachyteen · Verdere condensatie 

· Synaps volledig 
· Homologe chromosomen zichtbaar als bivalenten (2 zuster zichtbaar) 

· Recombinatie (CO) = vaderlijke en moederlijke chromosomen mixen 

Diploteen  · Synaptenomaal complex verdwijnt na CO 

· Chiasmata zichtbaar (= X-structuur) 

Diakinesis  · Maximale condensatie dus maximale zichtbaarheid  

(Prometafase I) · Nucleair membraan verdwijnt 
· Vorming spoelfiguur en kinetochoren  

· Vasthechting bivalenten aan spoeldraden 

Metafase I · Spoelfiguur volledig gevormd 

· Bivalenten naar evenaarsvlak  

Anafase I · Disjunctie van homologe chromosomen (van paren, niet chromatiden) 

Telofase I · 2 haploïde sets van chromosomen groeperen zich aan polen 

Profase II 

Zie fases van mitose 1.4.1. 
Metafase II 

Anafase II 

Telofase II 

  

(!) geen S-fase voor meiose II, dus geen verdubbeling van chromosomen  

 Voor interfase Na interfase Na meiose I Na meiose II 

Chromosomen 46 46 23 23 

Chromatiden  46 92 46 23 

 

Eindresultaat: 

· 2 haploïde dochtercellen  Þ 4 haploïde gameten 
· 23 chromosomen (elk 2 zuster) Þ 23 chromosomen (elk 1 chromatide) 

Belang meiose: genetisch materiaal doorgeven en constant houden + genetische diversiteit.  
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Vergelijkende samenvatting: 

 
 

1.5. GAMETOGONESE  

= vorming geslachtscellen 

1.5.1. VROUW: OÖGENESE 

 
Eicelvorming  

1. Week 4 embryonale ontwikkeling: primordiale 
geslachtscellen in endoderm vruchtzak (buiten embryo) 

 

2. 30-tal mitotische delingen vormen oögonia 
 

3. 3de maand: oögonia ontwikkelen zich tot primaire oöcyten 
(meesten profase I al aangevat) 

 

4. Oöcyten blijven in profase I tot de rijping van de follikel 
 

5. Snelle finalisatie meiose I en vorming secundaire oöcyt 
(ovum) en 1e poollichaampje 

 

6. Start meiose II tot metafase tijdens ovulatie  
 

7. Einde meiose II pas bij fertilisatie (bevruchte eicel) waarbij 
ook expulsie van het 2e poollichaampje  

Dit alles vindt plaats in de eierstokken.  

Interfase 

46 chromosomen  
met 92 chromatiden 

46 chromosomen met 46 chromatiden 23 chromosomen met 23 chromatiden 

23 chromosomen 
met 46 chromatiden 
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1.5.2. MAN: SPERMATOGENESE 

Zaadcelvorming 

1. Week 4 embryonale ontwikkeling: primordiale 
geslachtscellen in endoderm vruchtzak (buiten embryo) 
 

2. Week 6: migreren naar genitale groeven embryo: aanleg 
primitieve gonade 

 
3. Mitotische delingen gevolgd door rustperiode 

 
4. Puberteit: mitose delingen = vorming spermatogonia  

 
5. Laatste mitose deling = vorming primaire spermatocyt 

 
6. Primaire spermatocyt ondergaat meiotische deling bij start 

puberteit.  
 

7. Meiose I = vorming secundaire spermatocyten 
 

8. Spermatiden: resultaat van meiose II – rijpen tot 
spermatozoa 

 

1.5.3. VERGELIJKING  
 

 

1.5.4. PROBLEMEN 

Vrouw: 

· Meiose I duurt enorm lang bij de vorming van de eicellen Þ meer chromosomale afwijkingen.  

Man: 

· Continu proces van meiose waardoor gevoeliger voor omgevingsfactoren bv. radiatie, toxische stoffen 
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2. CHROMOSOMALE AANDOENINGEN 

2.1. CHROMOSOMALE AFWIJKINGEN 

Wanneer? 

· Meer dan 3 miskramen 

· Vroeggeboorte of doodgeboren kind met afwijkingen 
· Onverklaarde mentale beperking al dan niet met aangeboren afwijkingen 

 

· Vermoeden van chromosomaal syndroom, ‘chromosomaal fenotype’ = kenmerken van iemand 
· Abnormale geslachtelijke ontwikkeling en functie 

 

· Prenataal: leeftijd moeder > 35 jaar, chromosomale afwijking bij vorig kind, één van ouders drager 
chromosomale afwijking, echografische afwijking, verhoogde triple test (AFP, HCG, oestriol), nekoedeem 
(opstapeling vocht ter hoogte van de nek).  
 

· Maligniteiten = kankercellen, agressieve cellen die te veel delen 

Wat? 

Chromosomale afwijkingen zijn aanwezig in 

· Ongeveer 10% van de zaadcellen 
· Ongeveer 20% van de eicellen (door lange meiose) 

Frequente oorzaak van spontaan miskraam 

· Ongeveer 50% van de spontane miskramen vertonen een chromosomale afwijking 

Frequente oorzaak van mentale en/of fysische beperking.  

 0,5 – 1% van de levend pasgeborenen heeft een chromosomale afwijking.  

2.1.1. NUMERIEKE CHROMOSOOM AFWIJKINGEN 

= afwijkingen in het aantal chromosomen.  

Euploidie = normaal aantal chromosomen  

Aneuploidie = verlies of winst van chromosomen (geen veelvoud van 23) 

· Trisomie  = 3 exemplaren van een bepaald chromosoom 
· Monosomie = 1 exemplaar van een bepaald chromosoom (niet leefbaar) 

· Tetrasomie  = 4 exemplaren van een bepaald chromosoom (alleen in kankercellen) 

Polyploidie = toename volgens een veelvoud van een haploïde set (veelvoud van 23) (*) 

· Triploidie = een volledig extra set 

Þ 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 

Þ ten gevolge van het uitblijven van de celdeling na de kerndeling of fusie van 2 diploïde zygoten.  

Aneuploidie = meest voorkomende. 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) 
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Oorzaak monosomie en trisomie:     Voorbeeld: 

 

 

 

 

 

 

 

Non-disjunctie = slechte separatie van de chromosomen of zusterchromatiden 
 

Examenvraag: als je een non-disjunctie meiose I hebt, zijn alle gameten normaal of is de helft disomisch? 
 

Oorzaken van non-disjunctie: 

· Preferentieel materneel (spoelfiguur slecht) + leeftijdsgebonden 

· Kwaliteit van oöcyten veel slechter dan van spermatozoa 
· Verouderingsprocessen bij de vrouw waardoor de kwaliteit vermindert 

· Mosaïcisme = individu opgebouwd uit 2 of meer verschillende celpopulaties. Dit gebeurt door een 
anafase lag (fout tijdens anafase).  

(*) Polyploidie     Voorbeelden: 

Incidentie: verdeling chromosoomafwijkingen in spontane miskramen: 
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VOORBEELDEN OVERLEVNDE NUMERIEKE CHROMOSOMALE AFWIJKINGEN  

1. Down syndroom 

1/1.000 geboren kinderen (incidentie groter bij de conceptie)  

Beschreven door Dr. Down in 1866, chromosomale afwijking gevonden in 1959 (Lejeune) 

Chromosomale afwijking: 

 a) 95%: vrije of losse trisomie 21 (1 te veel) 

  - in 90% van de gevallen van maternele afkomst (oud ei model mama) 

  - meestal als gevolg van non-disjunctie in meiose I 

  - ouders hebben normaal karyotype of chromosomenaantal  

  - klein herhalingsrisico (1%) 

 b) 4%: Robertsoniaanse translocatie 

 - ouders kunnen drager zijn 

 - extra 21 zit vast op ander acrocentrisch chromosoom  

 - hoger herhalingsrisico als mama drager is 

c) 1%: mosaïcisme 

 - postzygotische non-disjunctie (mitose) 

 - postzygotische anafase lag 

 - milder klinisch beeld 

 - extra chromosoom 21 niet in alle cellen 

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 gebeurt zijn er minder gevolgen. 

Kenmerken (fenotype): 

· Slappe spieren bij de geboorte 

· Faciaal dysmorfisme 
- Oogspleten 
- Brushfieldspots/epacantische vouwen  
- Vlak aangezicht  
- Kleine oren 

· Hartafwijkingen 

· Apenplooi/dwarsplooi 
· Hoger risico op leukemie 

· Vroeger begin van Alzheimer 

Prenatale opsporing: 

· Gestoorde serumtest (1ste trimester) 
· Verdikte nekplooi (12 weken)  

· Afwezigheid van neusbeentje  

Belang karyotypering: 

· Verklaring fenotypische defecten 
· Bepaling herhalingsrisico 

· Programma voor zorg en behandeling  
· Onderzoek identificatie ziektegenen 
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2. Trisomie 13 (Patau syndroom) 

1/20.000 geboren kinderen = ernstige aandoening met vaak overlijden bij of na de geboorte.  

Chromosomale afwijking: 

· Meestal ‘vrije’ trisomie 13 
· Zelden translocatie of mosaïcisme 

Kenmerken (fenotype): 

· Gespleten lip/verhemelte 

· Huid- of botdefecten op schedel 
· Extra vingers of tenen 

· Holoprosencefalie (geen L en R hersenhelft) 
· Afwezigheid van ogen 

Vaak ook voorkomend: 

· Afwijkingen van het centraal zenuwstelsel 

· Malformaties van andere inwendige organen 
· Groeiachterstand 

3. Trisomie 18 (Edwards syndroom) 

1/10.000 geboren kinderen = ernstige aandoening met vaak overlijden bij of na de geboorte.  

Chromosomale afwijking: 

· Meestal trisomie 18 

· Zelden translocatie of mosaïcisme  

Kenmerken (fenotype): 

· Kort borstbeen 
· Convexe voetzolen 

· Overlappende vingers (rocker-bottom feet)  

Vaak ook voorkomend: 

· Multipele congenitale afwijkingen 

· Groeiachterstand 
· Bij overleven: ernstige mentale handicap  

 

4. Klinefelter syndroom (47, XXY) 

1/1.000 geboren jongens, meestal gediagnosticeerd ten gevolge van onvruchtbaarheid.  

Chromosomale afwijking: 

· 85% XXY in alle mitosen 

· 15% mosaïcisme 

Kenmerken (fenotype): 

· Kleine teelballen en onvruchtbaar 
· Onderontwikkeling van de mannelijke geslachtskenmerken 

· Borstontwikkeling 
· Eerder grote gestalte met lange ledematen 

· Lager IQ, leerproblemen, gedragsproblemen 

· Verhoogd risico op borstkanker 

Behandeling met testosteron.  
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5. Triple X syndroom (47, XXX)   

1/1.000 geboren meisjes, meestal onschuldig  

Chromosomale afwijking: 

· Trisomie X 

· Mosaïcisme mogelijk 

Kenmerken (fenotype): 

· In de regel een normale vruchtbaarheid 
· Iets grotere gestalte 

· Geen verhoogd risico op chromosomale afwijkingen bij kinderen 
· Vaker leerproblemen (gemiddeld lager IQ) 

· Meer onhandig, slechte coördinatie (nog discussie)  
 

6. Jacobs syndroom (47, XYY) 

1/1.000 geboren jongens, meestal onschuldig  

Chromosomale afwijking: 

· Wanneer geen mosaïcisme: gevolg van non-disjunctie in paternele meiose II 

Kenmerken (fenotype): 

· In de regel normale vruchtbaarheid 

· Iets grotere gestalte 
· Geen verhoogd risico op chromosomale afwijkingen bij kinderen 

· Wel vaker leerproblemen (gemiddeld lager IQ) 
· Meer crimineel gedrag/impulsief/slechte psychosociale adaptatie? 

7. Turner syndroom 

1/2.000 – 5.000, groter bij conceptie dus vaak in miskramen.  

Beschreven door Dr. Turner in 1938, chromosomale afwijking gevonden in 1959  

Chromosomale afwijking: 

· 50% 45X 

· 20% mosaïcisme 46XX, 45X 
· 30% structurele afwijkingen bij de chromosomen (bv. deleties, isochromosoom, ringchromosooom) 

Kenmerken (fenotype): 

· Nekoedeem (dus niet alleen bij down syndroom) 

· Bij geboorte gezwollen voeten en handen, een brede hals 
· Onvruchtbaarheid (ovariële dysfunctie)  

· Streak ovaries bij geboorte: geen eicellen, puur bindweefsel 
· Onderontwikkeling van de geslachtskenmerken 

· Osteoporose 
· Kleiner gestalte (verlies gen verantwoordelijk voor 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.  
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2.1.2. STRUCTURELE CHROMOSOOM AFWIJKINGEN 

= afwijking in structuur van chromosomen.  

1. Deletie  = stukje chromosoom te kort.  
2. Duplicatie = stukje chromosoom te veel.  
3. Inversie  = omkering van stuk in het chromosoom zelf.  
4. Insertie  = invoegen van een stukje chromosoom in een ander chromosoom.  
5. Translocatie = verplaatsen van een stukje chromosoom in een ander chromosoom.  
6. Ring  = 2 breuken in de korte en lange arm geheel klapt toe.  

 

 

 

 

 

Chromosoom met verlies EN winst.  

Fenotypisch effect of niet? Onderscheid tussen gebalanceerd en ongebalanceerd maken.  

Gebalanceerd Ongebalanceerd 

= geen winst of verlies van chromosoom materiaal. 

· Translocatie 
- Tussen 2 autosomen 
- Tussen X en autosoom 
- Robertsoniaanse  

· Inversie 
· Insertie  

= wel winst of verlies van chromosoom materiaal. 

· Deletie 
· Duplicatie 

· Isochromosomen 
· Ringchromosomen 

· Marker chromosomen  

 => kunnen we niet herkennen in het labo, 
 meestal mix van verschillende.  

85% eindigt in miskraam. Sommige wel 
levensvatbaar. 

Gebalanceerde chromosoom afwijkingen 

Over algemeen geen fenotype in dragers van gebalanceerde chromosoom afwijkingen.  

Uitzondering: als breukpunt gen verstoort, bij aanwezigheid van microdeletie t.h.v. breukpunt.  

Wel risico op abnormale nakomelingen want er zal iets misgaan bij de meiose, er is dus een verhoogde kans op 
miskramen en onvruchtbaarheid.  

Duplicatie  Deletie 

 

 

 

 

 

 



 13 

DELETIES 

· Terminaal (uiteinde) of interstitieel (middenin) 
· Resultaat: monosomie (enkelvoudig aanwezig) voor dat deel chromosoom. 

· Indien meer dan 2% van het haploïd weg is => miskraam.  

=> 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 (ouders hebben niets) 

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

- Gehuil klinkt als kat 

- Dismorfische kenmerken bv. ver uit elkaar staande ogen, huidplooi ogen, lage oren, … 

Microdeleties 

· Heel kleine deleties, niet zichtbaar met microscoop (!) 

· Verantwoordelijk voor min of meer herkenbare klinische syndromen 
· Op sommige plaatsen in het genoom komen zowel deleties en duplicaties voor en geven aanleiding tot 

verschillende fenotypes. 

Oorzaak  

= voorkomen van repetitieve en homologe stukken in het DNA => oneven crossing over tussen homologe 
sequenties van segmentele duplicaties.  

Velocardiofaciaal syndroom (1/4.000) 

· Hartafwijkingen + dysmorfe gezichtskenmerken 
· Haploinsufficiëntie: er blijft een gen over van 1 ouder maar 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  

Cat-eye syndroom 

· Microduplicatie of triplicatie op chromosoom 22 
· Pupil loopt door in iris 
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ISOCHROMOSOOM 

 

= een chromosoom dat één van zijn armen is verloren en dit heeft 
vervangen door een exacte kopie van de andere arm 

Ene dochtercel heeft 2 p-armen en andere 2 q-armen.  

 

 

 

 

RINGCHROMOSOOM 

 

Er treden breuken op en chromosoom klapt toe. Overige 
stukken gaan verloren.  

Moeilijk herkenbaar: ziet eruit als klein bolletje 

 

 

INSERTIES 

Stukje chromosoom gaat zich verwijderen en innestelen in een 
ander chromosoom.  

Inserties zijn meestal te klein om te interfereren met bivalent 
formatie (crossing over), geen complexe structuren.  

Dragers hebben 50% risico op productie van ongebalanceerde 
gameten en mogelijkheid tot kinderen met afwijkingen 

 

INVERSIES 

2 types: 

1. Pericentrisch = centromeer betrokken in de inversie 
2. Paracentrisch = centromeer niet betrokken, enkel p of q arm 

 

 

 

 

 

 

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

Kan wel probleem vormen voor het nageslacht (er kunnen ongebalanceerde gameten gevormd worden). Dit is het 
geval bij crossing-over binnen een geïnverteerd segment tijdens meiose I. 



 15 

Mogelijke gameten bij pericentrische inversie: 

· Normaal 
· Gebalanceerde inversie 

 

· Duplicatie/deletie van niet-geïnverteerde segmenten: 

 Miskraam   of  mentale/fysische beperking 
         = kleine inversie      = grote inversie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mogelijke gameten bij paracentrische inversie: 

· Normaal 
· Gebalanceerde inversie 

 

· Acentrisch/dicentrisch chromosoom: in de regel miskraam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECIPROKE TRANSLOCATIES 

· Frequentie: 1/600 
· Vaak familie specifiek (soms ook de novo) 

· De persoon is in de regel minder vruchtbaar  
· Gebalanceerd 

· Bekendste is (11,22), groot risico op ongebalanceerde gameten 

Overerving bij translocatiedragers 

· Tijdens pachyteen: de getransloceerde chromosomen trachten tot een optimale synapsis tekomen. 
· Dit kan alleen door een quadrivalent in plaats van een bivalent. 

gezond individu 

gezond individu 
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Segregatie reciproke translocaties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implantatie-overlevingskansen hangen af van aard en grootte van de resulterende deletie en duplicatie.  

Niet-homologe chromosomen wisselen stukjes uit (reciproke 
translocatie) en ondergaan meiose tot profase I. Ze moeten in 

kruis naast elkaar liggen want homologe stukken moeten paren. 

 

Alternerende scheiding =  

N2 en N1 naar 1 kant van de dochtercel getrokken.  

T2 en T1 naar andere dochtercel getrokken 

 

 

Nabuur I scheiding =  

N2 en T1 naar 1 dochtercel getrokken.  
T2 en N1 naar andere dochtercel getrokken.  

Probleem: in ene grijs materiaal teveel en blauw tekort en omgekeerd 

 

 

Nabuur II scheiding =  

N1 en T1 naar 1 dochtercel getrokken.  

N2 en T2 naar andere dochtercel getrokken.  
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Risico op abnormale nakomelingen hangt af van geslacht van parentale drager en van 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: 

· Leven geboren kinderen met mentale retardatie of congenitale afwijkingen 

· Gereduceerde fertiliteit 
· Repetitief miskraam 

 

 

 

 

 

 

ROBERTSONIAANSE TRANSLOCATIES 

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

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

· C: trisomie 14 + monosomie 1 = niet leefbaar 

· Alleen B is leefbaar 

Frequentie: 1/1.000 

95%: omvat 2 verschillende chromosomen 

· T(13,14) -> 75%  

· T(14,21) -> 10% meest frequent  

Over het algemeen dicentrische chromosomen 
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3. CHROMOSOMENONDERZOEK 

3.1. KLASSIEKE CYTOGENETICA-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 bv. Turner, Klinefelter 

 
· Hematologische ziekten 

· Vaste tumoren 

Welk weefsel moet er gebruikt worden? 

· Makkelijk te verkrijgen  
· In staat zijn om te groeien en delen in cultuur (spontaan of door stimulatie) 

Types weefsels 

· Postnataal 
- Perifeer bloed 
- Huidfibroblasten na nemen huidbiopt (bij vermoeiden mosaïcisme)  
- Maligne cellen: bloed, beenmerg, lymfeklier, tumor 

 
· Prenataal  

- Vruchtwatercellen (week 15 – 16 = laat) 
- Vlokken    (week 10 – 12, gevaar is mosaïcisme = vlokken slecht, kind zelf niet) 
- 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 (niet veel details) maar: tellen chroosomen is niet makkelijk.  

Wat is de procedure? 

1. Bloedstaal nemen en buis van de bloedstaal coaten met heparine zodat het bloed niet kan stollen. 
 

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

3. Men zet deze bloedstaal voor een korte termijn in cultuur. (37°C, 24-48-72hr) 
 

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 cellen open te breken zodat 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. 

Constitutioneel 

 

 

 

Maligniteiten 
= kankercellen  
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Chromosoom bandering  (ontdekt in 1970)  

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

Er zijn hier verschillende technieken voor: 

1. G-banding: Giemse bandering 

Meest gebruikt. De donkere G banden zijn AT rijk, genenarm. De lichte G banden zijn GC rijk en genenrijk. 

Eerst behandeling met tripsine (eiwitreducerende stof).  

2. Q-banding: quinacrine bandering 

Deze lijkt op de G bandering. Er wordt hier een fluorescerende stof gebruikt die voornamelijk op AT rijke 
gebieden zit. 

3. R-banding: reverse bandering 

Chromosomen verhit voor ze gekleurd worden. Ze krijgen patroon van donkere en lichte delen welke het 
omgekeerde zijn van G en Q banding. Dit wordt vooral gebruikt bij regio’s die moeilijk te kleuren zijn. 

4. 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  (5 miljoen lettertjes, lager zullen we niet zien) 

· Hoge resolutie: 550-850 banden (profase of prometafase chromsomen) 

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, belangrijk voor mosaïcisme. 

Nadelen van karyotypering  

· Delende cellen zijn vereist  

· Beperkte resolutie 
· Veel training nodig 
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3.2. 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 (stukje DNA) 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) 

Voorwaarde: op voorhand weten waar we juist op zoek naar zijn zodat een probe aangemaakt kan worden. 

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 

= 2 DNA-strengen uiteenhalen (van probe) door 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. 



 21 

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. 

FISH-probes 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (allemaal dezelfde gelabeld met een andere kleur = kleurchromosomenkaart) 
· Fiber-FISH (kijken hoe ver genen tov elkaar liggen) 
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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 bepaalde genen. 

 

Multi-kleuren FISH 

De probe-set = differentieel gelabelde chromosoom banken 

 

 

 

 

 

 

 

M-FISH karyotype 

 

Mix aan chromosomen 

Bv. 3 en 11  

 

 

 

 

 

 

Banding fish 
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Toepassingen FISH 

· Diagnose van aandoeningen veroorzaakt door een microdeletie bv. velocardiofaciaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Opsporen van subtelomerische deleties bij mentale beperking 
· Karakterisatie van structurele chromosoomafwijkingen bv. multicolour FISH (verschillende probes) 

· Cytogenetisch onderzoek niet-delende cellen (interfasekernen) bv. snelle diagnose prenataal onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Kankeronderzoek: opsporen van translocaties 

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,.. 

Beperkingen 

· Gericht onderzoek, niet genoomwijd  
· Kostprijs commerciële probes (250 euro!!) 

· Je kan hier geen submicroscopische deleties met opsporen (microdeletie ≠ submicroscopische deletie) 
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3.3. ONDIEPE GENOOM SEQUENERING (SWGS) 

Wordt gebruikt om het verschil in hoeveelheid van een bepaald DNA- fragment tussen twee DNA stalen te meten. 

 

 

 

 

 

Stukken groen = duplicatie 

Stukken rood = deletie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toepassingen 

Constitutionele genetica 

· Detectie van submicroscopische deleties 
· Detectie van submicroscopische duplicaties 

Kankergenetica 

· Detectie van genamplificatie (normaal 2 kopieën van gen maar bij kanker soms 100’en) 
· Detectie van chromosoom winsten of verliezen 

Microdeletie  

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’. 
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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. 

Genamplificaties  

 Twee maagtumoren 
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Screening  

Bij 167 patiënten van de 900 (20%) met congenitale afwijkingen en mentale retardatie die een array-CGH 
laten doen hebben is er chromosoomafwijking gevonden, terwijl ze wel een normaal karyotype hadden. 

Alle gevonden afwijkingen bleken verspreid over het gehele genoom. Deleties kwamen het vaakst voor. 

· 3/4 de novo toevallig ontstaan en enkel aanwezig bij het onderzochte individu  

· 1/4 familaal ook bij familie van de patiënt terug te vinden 

Hoe groter de deletie/duplicatie, hoe ernstiger het fenotype. 

Ander voorbeeld 

Deleties of winsten kunnen op gelijk welk chromosoom voorkomen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Conclusies 
 
· Bij patienten met mentale beperking zou sWGS deel moeten uitmaken van 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.  

Databanken CGH bevindingen = ecaruca & decipher  

(*) kopie nummer variatie 

= ieder van ons is drager van duplicaties en deleties zonder dat er fenotypische kenmerken aanwezig zijn. 
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. 

Voordelen 

· Geen delende cellen nodig 
· Snel 

· Hoge resolutie 

Nadelen 

· Geen detectie van gebalanceerde afwijkingen 
· Oppikken van genomische varianten 
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4. HET HUMANE GENOOM EN DE 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 cel.  

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) 

4.1. HET MENSELIJKE GENOOM 

2 soorten DNA: 

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. 

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 

4.2. DNA, DRAGER VAN ERFELIJKE INFORMATIE 

· DNA = deoxyribonucleïnezuur  
· DNA = polymeer (streng) van nucleotiden  

Nucleotide = nucleoside + fosfaatgroep 

· Pentose suiker (5 keer c = koolstof) (deoxyribose)  

· N-bevattende basen: 

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

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

- Fosfaatgroep 

 

nucleoside 

=> purines bestaan uit 2 
koolstofringen 

=> pyrimidines bestaan uit 1 
koolstofring.  
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Koolstofatoom nummer… 

· 1’ gelinkt aan organische base 
· 3’ gelinkt aan andere nucleotide 

· 5’ gelinkt aan fosfaatgroep  

 

 

Met behulp van het enzym DNA-polymerase kunnen de nucleotiden aan elkaar 
gekoppeld worden. 

Vormen een streng door dat fosfaatgroepen (bolletjes) aan elkaar paren.  
 

2 polynucleotideketens in tegenovergestelde richting vormen een dubbele 
helix = spiegelbeeld tussen je 2 DNA-strengen.  
 

Nucleotiden polymeriseren via 3’ – 5’ fosfodiësterbindingen in 
polynucleotideketens 

Afmetingen DNA-streng 

· Breedte  ganse streng = 2 nanometer 

· Lengte tussen 2 groeven  = 3.4 nanometer 

Basen verbinden 

H-bruggen tussen de basen verbinden de 2 polynucleotidestrengen  

· Adenine en thymine = 2 waterstofbruggen 
· Cytosine en guanine = 3 waterstofbruggen  

De basecomplementariteit is belangrijk bij  

· Replicatie  

· Herstel van fouten (mutaties) 
 

1. De DNA streng windt zich rond een eiwittencomplex  
 

· Nucleosoom = DNA opgewonden rond eiwit (200 baseparen) 
· Chromosomen = gecondenseerd chromatine 

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

2. De nucleosoomvezel windt zich nog verder op op in een helixvormige structuur: chromatinevezel 
 

· Elke winding van de chromatinevezel telt ongeveer 6 nucleosomen. 
 

3. De chromatinevezel vormt lussen door te binden op een centrale stellage (= scaffold) 



 29 

4.3. HET CENTRALE DOGMA VAN DE MOLECULAIRE BIOLOGIE 

 

4.3.1. DNA REPLICATIE 

Replicatie gebeurt tijdens de S-fase omdat het DNA in de kern gekopieerd moet worden voor een cel gedeeld 
wordt en er een tweede aangemaakt wordt.  

STAP 1: KETENS SPLITSEN DOOR ENZYM HELICASE 

Helicase breekt de waterstofbruggen tussen de twee strengen van de dubbele helix, zodat de strengen elkaar 

loslaten door hydrofobe interacties.  

Elke enkele streng vormt nu een sjabloon voor een nieuwe streng te maken, doordat elke base alleen met de 
complementaire base kan paren. 

 

STAP 2: NIEUWE KETENS MAKEN DOOR ENZYM DNA-POLYMERASE 

Waar de replicatie moet beginnen (= “origin of replication”), hecht zich een klein stukje RNA-primer.  

DNA-polymerase beweegt vanaf de primer langs de sjabloonstreng, en leest de streng af van de 3’-kant naar de 

5’-kant van die streng.  

Dan koppelt DNA-polymerase nucleotiden aan elkaar tot een nieuwe streng.  

DNA-polymerase brengt de 3’-5’ fosfodiësterverbinding tot stand en voegt dus telkens nieuwe nucleotiden toe 
aan de 3’-kant van de nieuwe streng.  

De DNA replicatie verloopt op 
beide strengen op verschillende 
wijze. 

· Leading strand: 5’ – 3’ 
· Lagging strand: 3’ – 5’ 

Lagging strand met okazaki 
fragmenten. Er worden korte 
kleine eindjes gedaan die dan 
gekoppeld worden door het 

enzym ligase. 

 

 

Kaders = oorspronkelijke, geplitste ketens. Replicatie is semi-conservatief = helft originele DNA, helft nieuw.  

Er gebeuren weinig fouten (slechts van elke 109 gekopieerde base maar 1’tje) 
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4.3.2. VAN DNA NAAR RNA: TRANSCRIPTIE (= KOPIE) 

Gen  

= afgebakend stuk DNA op een chromosoom dat informatie bevat voor één of meerdere specifieke eiwitten; maw 
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, kleur ogen.  

 Soorten: 

· Structuur 
· Membraan 
· Transport 
· Enzym 
· Transcriptiefactoren  

Regulatie van … 

· Embryogenese 
· Ontwikkeling en groei 
· Stofwisseling 
· Reproductie 

Verschil RNA en DNA 

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 
 

TRANSCRIPTIE 

1. Transcriptiefactoren binden in promoter regio.  

2. Binding van RNA-polymerase met start van transcriptie (alle nucleotiden aan elkaar kleven).  

3. Enkelvoudige DNA streng (“anti-sense streng”) wordt afgelezen in 3’® 5’ richting.  

De complementaire, niet-overgeschreven DNA streng is “sense streng” omdat ze gelijkenissen vertoont 
met mRNA streng.  

4. De mRNA-streng wordt in 5’® 3’ richting aangemaakt.  

(zie filmpje NGbiologie Youtube) 
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PROMOTER 

= DNA sequentie aan begin van gen. Hieraan kunnen transcriptiefactoren binden → regulatie transcriptie: 

· Activerende transcriptie factoren → RNA polymerase bindt → start transcriptie 

· Inhiberende transcriptie factoren → blokkeren binding RNA polymerase → geen transcriptie 

De promoter regio bevat volgende sequenties: 

· TATA box (TATAAA) op positie -25 à -30 

· CCAAT box op positie -80 
 

· GC box (GGGCGG) -100 à 150 
 

· Andere enhancers verder upstream 

= cis-acting elementen (liggen op dezelfde locus als het gen)  

ó transcriptiefactoren trans-acting elementen.  

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 (van tussen exonen halen). Er staan vaste nucleotiden aan het begin en eind van elk exon 
en elk intron.  

Aan de overgangen tussen intronen en exonen zitten er sequenties die sterk geconcentreerd zijn waardoor men 
weet waar het begin en einde is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splice sites: 

 

 

weefselspecifieke genen 

“housekeeping” genes 
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4.3.3. VAN RNA NAAR EIWIT: TRANSLATIE EN DE GENETISCHE CODE 

 

De bouwstenen van een eiwit zijn aminozuren. Er moet dus een lange 
keten aminozuren worden gemaakt bij translatie. 

Waar?  

 Aan de ribosomen – in het cytoplasma  

Wat?  

De nucleotidenvolgorde van het mRNA wordt herkend, en 
bijbehorende aminozuren worden gekoppeld tot eiwit. 

 

Ribosomen 

Ribosoom = groot eiwitcomplex (= 1/3) en essentiële rRNA’s (ribosomaal-RNA = 2/3).   

Er zijn ongeveer 10 miljoen ribosomen in één cel. Er zijn dus veel ribosomen aanwezig om al die eiwitten te maken. 
De ribosomen zijn ongeveer 20 seconden tot een paar minuten bezig om een mRNA te vertalen in aminozuren. 

 
Codons  

= 3 basen (lettertjes). Elke codon is een bepaald aminozuur. 

Genetisch alfabet telt 4 letters en er zijn 20 soorten aminozuren. Er zijn 43 mogelijke codons voor 20 aminozuren.  

· 1 startcodon (ATG = methionine)  

· 3 stopcodons (TAA, TAG, TGA) 

Slechts 1 codon voor tryptofaan en methionine. 

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

Proces translatie             
  

1. mRNA wordt in een 5’ naar 3’ richting afgelezen 
door de ribosomen. 
 
2. Per codon wordt een aminozuur ingebouwd aan het 
carboxyterminaal uiteinde van 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. 
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POSTTRANSLATIONELE MODIFICATIES VAN HET EIWIT 

Het eiwit is nog niet helemaal af na translatie: 

1. Wordt gemodificeerd, aangepast, gevouwen of opgeslagen in het endoplasmatisch reticulum 

2. Daarna kan het eiwit getransporteerd worden naar het Golgi-systeem en wordt daar verder 
gemodificeerd, opgeslagen of getransporteerd 

Modificaties: 

· Vorming van een driedimensionele structuur 

· Associatie met andere polypeptideketens 
· Toevoegen van suikers 

· Klieving van het eiwit 

DE GENETISCHE CODE 

 

Kunnen aflezen maar niet vanbuiten kennen.  

 

 

 

4.3.4. SAMENVATTING 
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4.4. STRUCTUUR VAN EEN GEN 

 

4.5. ORGANISATIE VAN HET HUMANE GENOOM 

Totaal: 3 miljard baseparen, ongeveer 22.000 genen.  

Gensequenties: ongeveer 5% van het genetisch materiaal.  

· exonen: 1.5% 
· intronen: 3.5% 

resterende 95%: “junk” DNA waarvan 50% repeats (herhalingen voor crossovers) 

22 autosomen: 

· grootste = chromosoom 1: 250 Mb (megabasen) 
· kleine = chromosoom 22: 50 Mb 

Gen: gemiddeld 3.000 baseparen groot.  

Functie van ongeveer 50% van de genen is onbekend 

Variaties genomen: 

· Lage variabiliteit: 99,8% identiek tussen individuen. Variatie is op 10 miljoen plaatsen mogelijk.  

· Gemiddeld: 6 miljoen verschillen tussen 2 individuen 
 

· Chimpansee 98% identiek genoom 
· Muizen 70% identiek genoom, 90% identiek alleen genen 

De meerderheid van de variaties leiden niet tot ziekte = polymorfismen / neutrale varianten.  

Variaties in het genoom: 

· Bepalen normale kenmerken bv. grootte, huidskleur, … 
· Kunnen ziekte veroorzaken bv. mucoviscidose, ADHD, … 

Aantal genen/chromosomen ≠ complexiteit organisme: 

· Mens beperkt aantal genen 

· Genoom met complexe structuur 
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5. MUTATIES EN MENDELIAANSE OVERERVING 

5.1. VARIANTEN IN HET HUMANE GENOOM 

Pathogene variant 

= verandering in het DNA die bijdraagt aan het ontstaan van een ziekte (pathogenese). Dit gaat gepaard 
met de aanmaak van een eiwit met een andere of (geen) functie.  

Soorten: 

1. Germinaal = in de kiembaan, kunnen doorgegeven worden op verdere generaties  
2. Somatisch = in somatische cellen, kunnen niet doorgegeven worden op verdere generaties 

Niet-ziekteveroorzakende variant 

= niet geassocieerd met een fenotype, veroorzaken geen ziektes. Zorgt gewoon voor verschillen tussen 
mensen bv. oogkleur, haarkleur, … 

Genetische basis 

Cytogenetische afwijkingen 

· Chromosomale herschikkingen 
· ~ 10Mb 

· Karyotypering 

Moleculair cytogenetische afwijkingen 

· Submicroscopische chromosomale herschikkingen 
· ~ 100Kb 

· FISH, sWGS 

Moleculaire veranderingen 

· ‘pathogene varianten’ 
· ~ 1bp 

· Mutatie analyse 
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5.1.1. CLASSIFICATIE VAN VARIANTEN 

SUBSTITUTIES  

Indeling o.b.v. nucleotiden: 

1. Transitie  = pu – pu of pyr – pyr  
2. Transversie = pu – pyr of pyr – pu  

Indeling o.b.v. eiwitniveau: 

1. Missense    
2. Nonsense   
3. Silent    

Dit zijn stabiele variaties: deze worden onveranderd doorgegeven aan de volgende generatie. 
 

1. In exonen:  

Missense 

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. 

 

 

 

Nonsense 

Een aminozuur wordt omgezet tot een stopcodon. Hierdoor krijgen we een verkort eiwit. Wordt vaak niet 
aangemaakt.  

 

 

 

Silent  

 Er verandert 1 letter maar er gebeurt niets.  

 

 

 
2. Splice site variant 

= substituties in intronen, maar vlak bij coderende exonen.   

Verschillende effecten – meest frequent: vlak voor exon substitutie zorgt voor exon skipping.  
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Belang van sequenties splice donor (5’) & splice acceptor (3’) voor correcte splicing 

Sequenties aan begin en einde van 
intron = sterk geconserveerd.  

Belangrijk zodat splice machinerie het 
goed zou herkennen.  

Intron:  

· begin bijna altijd G en T 

· eind bijna altijd G en A 

 

DELETIES OF INSERTIES 
 

1. Frame shift 

= 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.  

 

 

 

 

 Deletie van G 

 

 

 Insertie van A 

 

 

2. In frame  

 

 

 

 

Eiwit waar 1 aminozuur uit verdwenen is 

 

 

Eiwit waar 1 aminozuur aan toegevoegd is 
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TRIPLET REPEATS 

Triplet repeats – (CAG)n, (CGG) n, (CTG) n, ... 

= herhalingen opgebouwd uit triplets (3 nucleotiden). Bevinden zich vaak buiten coderende sequentie.  

· Dynamisch = onstabiel, expanderen als er meiose of mitose optreedt dus anders doorgegeven worden.  
· Anticipatie = ernst neemt toe en aanvangsleeftijd af in opeenvolgende generaties 

 

Te veel CGG herhalingen 

 

 

Voorbeelden ziektes 

Ziekte Locus Repeat locatie Repeat Normale allelen Mutante allelen 

Fragile X syndroom Xq27.3 5’UTR (CGG)n 6-54 200 tot >1000 

Myotone dystrofie 19q13 3’UTR (CTG)n 5-35 50 tot 4000 

Ziekte van Huntington 4p16.3 coding (CAG)n 6-36 36 tot >100 

 

5.1.2. BENOEMEN VAN VARIANTEN 

NAAM  

Benoemen op 2 niveaus 

· ‘c’: cDNA, referentie transcript A van ATG = 1 

· ‘p’: proteïne 

 

= cDNA: op die positie normaal G  = proteïne: normaal staat Gly op die positie, 
               maar wijzigt in A         die is maar omgezet in Asp 
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NUMMERING 

Exonen 

· Start:  bij eerste nucleotide van startcodon (Atg) 

· Eind:  bij einde axon 

Intronen 

· Met plus en min werken  bv.  30 + 1 30 + 2 30 + 3 … 
· Teken wisselt in midden  bv. 88 + 53 89 - 53 

Aminozuren 

· Start: bij startcodon is aminozuur 1 

· hind: bij stopcodon 

 

Voorbeelden varianten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examen: variaties worden gegeven en je moet ze kunnen correct interpreteren.  
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5.1.3. FUNCTIONELE EFFECTEN VAN VARIANTEN 

EFFECTEN 
 

Loss of function (meest voorkomend) 

= inactiverende mutatie: het genproduct heeft geen of verminderde functie; vaak (maar niet altijd) 
mutaties die leiden tot een vervroegd stop codon. 

· Kwalitatief of kwantitatief effect 

· Haploinsufficiëntie = wanneer verlies van 50% van het eiwit niet meer voldoende is voor normale 
functie en leidt tot ziekte.  

Gain of function 

= activerende mutatie: het genprodukt leidt tot een toename van de normale eiwit functie/activiteit; vaak 
missense mutaties, triplet repeat expansies 

 bv. Huntington’s chorea, oncogenen die kanker veroorzaken 

Dominant negatief effect 

= het mutante gen product/eiwit, afkomstig van een heterozygote mutatie, blokkeert de werking van het 
normale eiwit, afgeschreven van het andere allel. Vooral bij eiwitten die multimeren vormen.  

HAPLOINSUFFICIËNTIE VERSUS DOMINANT NEGATIEF EFFECT 

 
 

2 normale kopijen = normaal 

 

2 mutant = mutant, passen wel nog in elkaar 

 

1 mutant 

· Haploinsufficiëntie: 1 dosis is voldoelde 
· Dominant negatief effect: kunnen niet binden ! 

VOORBEELD: OSTEOGENESIS IMPERFECTA (OI) 

= ‘brittle bone disease’ 

Genen: COL1A1 and COL1A2 

Type 1 collagen:   2 α1 chains (COL1A1) 

  1 α2 chain (COL1A2) 

Pleiotropisme = verschillende allelen van een gen leiden tot verschillende fenotypes: 

· type I: mild 

· type II: lethal (dodelijk) 
· type III: ernstig 

· type IV: matig 
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5.2. MONOGENISCHE AANDOENINGEN EN MENDELIAANSE OVERERVING 

5.2.1. ALGEMEEN 

Gregor Mendel 

· Vader genetica 
· Experimenten met erwten  

Monogenische aandoening 

 = genetische aandoening als gevolg van een defect (mutatie) in één gen.  

Deze aandoeningen kennen in de regel een Mendeliaanse overerving: 

· Autosomaal dominant  

· Autosomaal recessief 
· X-gebonden dominant 

· X-gebonden recessief 
· Y-gebonden 

>6.000 monogenetische aandoeningen 

 autosomaal:   ~5.500  

 X-linked:   ~500  

 Y-linked:   ~31  

Aantal gekende loci en aandoeningen sterk toegenomen de laatste jaren! 

Informatief voor inschatten van herhalingsrisico’s: transmissie naar volgende generatie.  

STAMBOMEN 

 

Symbolen kennen ! 

 

 

 

 

 

 

Verwantschap Wie? 

Eerstegraad = delen 50%  · Kinderen    

· Broers/zussen     
· Ouders  

Tweedegraad = delen 25% · Kinderen van broers en zussen  
· Tantes en nonkels 

· Grootouders  

Derdegraad = delen 12,5% · Neven en nichten 
· Overgrootouders  
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HOMOZYGOOT VS. 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.  
 
Heterozygote mutatie: 
· Op ene allel variant, andere niet 

 

Homozygote mutatie: 

· Op beide allelen zelfde variant 
 

Compound heterozygoot: 

· 2 verschillende varianten 

 

X CHROMOSOOM 

Man 

· 1 allel voor een gen op het X-chromosoom (46, XY) 

= hemizygoot voor genen op het X chromosoom 

Vrouw 

· 2 allelen allelen voor een gen op het X-chromosoom (46, XX) 
· Mary Lyon: in elke cel cel is echter één X-chromosoom geïnactiveerd = Lyon hypothese 

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; 4 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).  

X-inactivatie van de vrouw 

De vrouw is mozaïsch voor genen op het X chromosoom 

inactief X chromosoom: gecondenseerd tijdens interfase: sex-chromatine of Barr body 

· Donker kleurende massa chromatine 

· Tijdens mitose: inactief X chromosoom repliceert later 
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5.2.2. AUTOSOMALE OVERERVING 

AUTOSOMAAL DOMINANT 

Een aandoening is dominant wanneer het ziektebeeld tot uiting komt van zodra 1 van beide allelen afwijkend is. 

· Expressie bij heterozygoten = persoon die zowel een abnormaal als een normaal allel draagt.  

· Uiting zodra één van beide allelen afwijkend is 

· Sex ratio: vrouwen = mannen  

· Verticale transmissie = aandoening aanwezig in alle generaties 

Voorbeelden: Neurofibromatose type 1, ziekte van Marfan, achondroplasie, ziekte van Huntington, ziekte van 
Steinert (myotone dystrofie) 

Herhalingsrisico: 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOSOMAAL RECESSIEF 

Een aandoening is recessief wanneer het ziektebeeld tot uiting komt enkel wanneer beide allelen afwijkend zijn. 

· Expressie bij homozygoten (2 zelfde mutante allelen) of compound heterozygoten (2 verschillende 
mutante allelen).  
 

· Uiting bij homozygoot of compound heterozygoot => heterozygoten wel drager, geen uiting.  

· Sex ratio: vrouwen = mannen  

· Horizontale presentatie = kenmerk kan aanwezig zijn in siblings maar meestal niet in vroegere generaties 

· Consanguïniteit = meer bij nakomelingen van bloedverwanten 

Voorbeelden: Hereditaire hemochromatose, mucoviscidose, aangeboren metabole afwijkingen.  

Herhalingsrisico: 25% 
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5.2.3. GESLACHTSGEBONDEN OVERERVING 

X-chromosoom:  5% genoom, 160 Mb ~723 genen 

Y-chromosoom:  70 Mb   ~49 genen 

X-GEBONDEN RECESSIEF 

Fenotype 

· Mannen  = fenotype gewoonlijk enkel in mannen 
· Vrouwen = fenotype sterk variabel (afhankelijk van de lyonisatie) 

Sex ratio: gewoonlijk enkel mannen  

Transmissie 

· Maternaal: aangedane mannen zijn verwanten via vrouwelijke lijn, enkel via moeder doorgeefbaar  

· Vader aangedaan: transmissie naar alle dochters (dragers) – fenotype afhankelijk van de lyonisatie 

· Moeder drager: ½ zonen aangedaan, ½ dochters drager 

Voorbeelden: hemofilie, fragiele X syndroom, ziekte van Fabry.  

Herhalingsrisico: afhankelijk van het ouderlijke genotype 

 
 

 

 

 

 

 

 

X-LINKED DOMINANT 

Sex ratio: vrouwen > mannen   = zeldzaam! 

Transmissie  

· Aangedane moeders: naar ½ zonen en dochters 

· Aangedane vaders: enkel naar de dochters 

Voorbeelden: X-linked hypophosphatemia, X-linked chondrodysplasia punctata  
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Y-LINKED 

Sex ratio: enkel mannen    = zeldzaam! 

Fenotype: fenotype in hemizygoot 

Transmissie: paterneel  

Condities: 

· Mannelijke infertiliteit (interstitiële deleties op het Y chromosoom) 
· Erfelijk door IVF procedures 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4. VOORBEELDEN MONOGENISCHE AANDOENINGEN MENDELIAANS OVERERVINGSPATROON 

AUTOSOMAAL RECESSIEF: MUCOVISCIDOSO 

< mucus: slijm viscidosis: kleverig  

= multisystemische aandoening van de exocriene klieren leidend tot insufficiëntie van ademhalings- en 
verteringsfuncties = taaislijmziekte!  

Oorzaak 

Veroorzaakt door mutaties in CFTR gen 

· Genlocus 7q = lange arm chromosoom 7 

· Geïdentificeerd in 1990  
· Codeert voor CFTR: « cystic fibrosis transmembrane regulator » 

· Gen codeert voor eiwit die chloride en natrium ion kanaal vormt, in epitheliale cellen van long, darm 

Kenmerken 

· Pancreas, gastro-intestinaal stelsel, zweetklieren, longen, vas deferens (mannen vaak minder fertiel) 
· Excessief taaie slijmen door onvoldoende hydratatie van de secreties van de exocriene klieren  

· Mannen ook vaak minder fertiel 

Diagnose: zweettest, overdreven zoutverlies in de secreties zweetklieren 

Nu geen doodvonnis meer, vroeger werd je maximum 20 jaar maar nu bestaan er al behandelingen.  

Populatie-afhankelijk 

· Caucasische origine ~1/2500  (door Vikings) 
· Afrikaanse origine ~1/17000 

· Aziatische origine ~1/70000 
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GESLACHTSGEBONDEN AANDOENINGEN 

Calico kat 

Autosomen: 2 kopies/diploïde cel 

X chromosoom 

· mannen: 1 kopie (XY) 

· vrouwen: 2 kopies (XX) 

Dosage compensatie door X inactivatie bij vrouwen.  

Kleur van vacht bij poezen wordt bepaald door gen op X chromosoom. 

Katers hebben X chromosoom die voor bruin OF voor zwart codeert. Dus 
als kat gemengd is (2 keer X) dan is vrouwtje. 

 

1. X-gebonden recessief 

Rood-groen kleurenblindheid 

= geen onderscheid tussen rood en groen. Hun visuele scherpte is wel normaal. Meer mannen. 

Hemofilie B 

Bloed bevat verschillende eiwitten belangrijk voor bloedstolling. Bij hemofilie B ontbreekt eiwit factor IX 
(9) volledig of gedeeltelijk dus verstoorde bloedstolling.  “een koninklijke aandoening” 

Duchenne musculaire dystrofie 

 = progressieve spierziekte. Aanvang erg vroeg als kind, al rolstoelgebonden rond 12 jaar. 1/3.500 mannen.  

Becker musculaire dystrofie: latere aanvang 

Moleculaire oorzaak: mutatie in het DMD gen (Xp21.2), 2.5 Mb, 79 exonen, 14 kb mRNA 

2. X-gebonden dominant 

Rett syndroom 

= voornamelijk bij vrouwen, evolueren eerste 6 maanden normaal maar daarna niet meer. Autistiforme 
kenmerken, MR, epilepsie, ataxia, stereotiepe handbewegingen, …  

Moleculaire oorzaak: mutaties in MECP2 gen 

5.2.5. GENETISCHE HETEROGENITEIT  

Locus heterogeniteit:  

= een ziekte of fenotype wordt veroorzaakt door mutaties op verschillende loci 

Bv. erfelijke doofheid, erfelijke blindheid, erfelijke borstkanker 

Allelische heterogeniteit:  

= vele verschillende ziekte veroorzakende allelen zijn mogelijk op één locus 

Bv. mucoviscidose 

Klinische/fenotypische heterogeniteit:  

= 2 of meer aandoeningen veroorzaakt door mutatie in één gen 

Bv. Duchenne en Becker musculaire dystrofie, beiden veroorzaakt door mutaties in het DMD gen 
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6. MITOCHONDRIËN EN KANKER 

6.1. MITOCHONDRIËN 

6.1.1. MITOCHONDRIUM 

2 membranen 

· Binnenste (opgevouwen = grote opp.) 

· Buitenste  

Er is ook een vloeistof (matrix). 

 

 

 

De mitochondriën kunnen gezien worden als de energiecentrales van de cel. Ze zetten glucose om in 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 halen) leefden met de mens.  

Aantal kernen verschilt van celtype naar celtype, meerdere kernen.  

 

6.1.2. MITOCHONDRIAAL DNA 

Volledige sequentie (welke letters) werd bepaald in 1981.  

Grootte: ongeveer 16,5 kb  

Structuur: circulaire  

Bevindt zich in de mitochondriën (cytoplasma)  

Bevat 37 genen 

· Twee vormen van rRNA (vorm bij translatie) 

· 22 tRNA’s (vorm bij translatie) 

· 13 eiwitten (onderdelen van enzymen belangrijk in de celademhaling=oxidatieve fosforylatie) 

 

Oxidatieve fosforylatie 

Belangrijkste mechanisme van energieproductie in de cel.  

· Glucose omgezet naar ATP 
· Er wordt zuurstofmolecule gebruikt 

· Productie van water  

Speelt een rol in geprogrammeerde celdood (apoptose).  
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Vergelijking nucleair genoom 

 

Mitchondriaal: 

· Verschillende genetische code 
· Hogere mutatiefrequentie dan nucleair DNA (x10), minder bescherm dus sneller mutaties 

· Meer dan 1000 mtDNA moleculen per cel 
· (Elke cel bevat honderden mitochondriën) 

Fenomen typisch voor mitchondriaal: 

· Replicatieve segregatie 

· Homoplasmie en heteroplasmie 
· mtDNA is afkomstig van moeder  

Replicatieve segregatie  

Bij celdeling gaan de multipele kopieën van mtDNA repliceren, en zich 
willekeurig verdelen over de mitochondria, die zich op hun beurt willekeurig 
gaan verdelen over de dochtercellen.  

Dochtercellen hebben dus niet zelfde samenstelling als moedercellen.  

 

Homoplasmie 

 Linkse cel geen mutatie (wildtype DNA), rechter wel (mutant DNA).  

Alle mitochondriën bevatten dezelfde mtDNA moleculen 

 

 

 

Heteroplasmie 

 De mitochondriën bevatten verschillende mtDNA moleculen 

Of patient mitochondriale aandoening zal hebben afhangen van de 
aard van de mutatie en de hoeveelheid mutante mtDNA moleculen 
per cel.  
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6.1.3. MITOCHONDRIALE AANDOENINGEN 

Treffen voornamelijk organen die veel energie nodig hebben: 

· Hersenen 

· Dwargestreepte spieren 
· Ogen (netvlies) 

· Oren (binnenoor) 

· Nieren 
· Hartspier 

Graad en weefseldistributie van heteroplasmie bepaalt de fenotypische variabiliteit (symptomen).  

Eigenschappen 

· Meer dan 40 types bekend 

· Meestal meerdere organen aangetast 

· Moeilijke ziekten om te identificeren, omdat het veel verschillende vormen kan aannemen, gaande van 
vrij mild tot zware aantasting 

· Symptomen kunnen aanwezig zijn van bij de geboorte of op volwassen leeftijd 

· Incidentie 1/5000 

· Moeilijke behandeling of zelfs geen genezing mogelijk 

Variabele expressie 

 

 

Bij mama met milde of geen symptomen: 20% bevat mutante mitochondriën.  

 

Bepaalde cellen van mama zullen voorbestemd zijn om eicellen te zijn.  

 

Bottle neck effect = mitochondriën (maar ook mitchondriaal DNA) wordt random geselecteerd en komt terecht in 
de eicellen waar de mitochondriën gaan repliceren.  

Je krijgt een rijpe eicel en het aantal mitochondriën is toegenomen, zo krijg je verschillende gradaties van 
mutantie. 

 

Mogelijk uitkomsten zie je op de figuur rechts . 
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TYPES MITOCHONDRIALE DEFECTEN 

In totaal zijn er > 100 verschillende herschikkingen en > 100 puntmutaties.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Deleties of duplicaties 

· Meestal sporadisch 

· 5% gevolg van maternele transmissie 

Kearns-Sayre syndroom 

· 5 kb del 

· Progressieve myopathie, progressieve oftalmoplegie (naar beneden gaan oogleden), cardiomyopathie, 
ataxie, diabetes (heteroplasmisch) 

Pearson syndroom 

· Grote del 

· Insufficiëntie van pancreas, pancytopenie, melkzuuropstapeling (heteroplasmisch) 
 

2. Missense mutaties in genen van oxidatieve fosforylatie 

· 1 aminozuur vervangen door anderen, eiwit krijgt dus andere functie 
· Meest bekende is LHON 

· Ook nog NARP en Leigh 

Ziekte van Leber 

· Plotse blindheid op volwassen leeftijd 

· Incidentie: ~12/100.000 

· 3 hotspot mutaties (95%): m.11778G>A (ND4), m.3460G>A (ND1) of m.14484T>C (ND6) 

· meerderheid is homoplasmisch 

· meer mannen dan vrouwen aangetast 

· onvolledige penetrantie: 50% mannen aangetast en 10% vrouwen 
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3. Puntmutaties in tRNA of rRNA genen 

Aandoeningen 

MELAS 

· = myopathie, encefalopathie, lactaat acidose, stroke-like episodes 

· mutatie in tRNA coderend voor leucine, hotspot mutatie 3243 A>G 

· heteroplasmisch, maternele transmissie 

· variabele expressie: indien mut aanwezig is in 10-30% van WBC, heeft pat 

· type 2 suikerziekte al dan niet in associatie met doofheid 

· indien zelfde mut aanwezig is in >70% van mtDNA, dan MELAS 

MERFF 

· = myoclone epilepsie met ragged red fibers, myopathie, ataxie, doofheid, dementie 

· Ragged red fibers: opstapeling in de spieren als spier biopt men rode kleurstof  

· Mutatie in tRNA coderend voor lysine, hotspot mutatie 8344 A>G 

· Heteroplasmisch, maternele transmissie 

Doofheid 

· Progressieve sensorineuraal, niet-syndromisch sensorineurale doofheid 

· Mutatie in 12sRNA gen (1555A>G of 7445A>G) 

· Homoplasmisch 

· Maternele overerving 

MITOCHONDRIALE OVERERVING 

· Verticale transmissie 
· Zowel mannen als vrouwen aangetast (onthouden op examen als je stamboom krijgt) 

· Geen man op kind transmissie (herkennen in stamboom!!!) 
· De aandoening wordt alleen in vrouwelijke lijn doorgegeven 

Maternele overerving 

Als moeder aangetast is zullen kinderen sowieso ook aangetast zijn.  

Als ze drager is hangt het af van hoeveel mutante DNA molecules in de 
eicellen terecht komen.  

Als vader aangetast is zullen kinderen niet aangetast zijn 

 

Twin towers: veel slachtoffer geïdentificeerd d.m.v. mitochondriaal DNA.  

 

BEHANDELING 

Three parent babies (2012) = nucleus bevruchte eicel van beide moeders wordt verwijderd. Nucleus van gewone 
moeder wordt in eicel gestoken van donor moeder die gezonde mitochondriën heeft. Dit wordt dan in de 
baarmoeder van de gewone moeder geplaatst.  
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6.2. GENETICA EN KANKER  

6.2.1. KANKER  

VOORKOMEN 

25% van de mensen zal kanker krijgen. Hoe ouder je wordt, hoe meer kans op kanker (maar ook kinderen).  

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

Verschillen over verschillende werelddelen bv. heel veel in Azïe, veel minder in Afrika.  

Toont aan dat kanker deels beïnvloed wordt door de omgeving bv. door voeding ! 

Meest voorkomend: 

· Vrouwen: borst, darm en long  (borst en prostaat vooral in Noord-Amerika, Europa, …) 

· Mannen: prostaat, darm en long  = westers of geïndustrialiseerde landen.  

Maagkanker vooral in regio’s met pikante voeding.  

WAT  

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.  

2 soorten 

1. Benigne tumor: goedaardig tumor (wel genetische afwijking) wordt omkapseld en kan niet ontsnappen. 
2. Maligne tumor: niet omkapseld, kan uitzaaien 

CLASSIFICATIE 

Volgens celtype 

· Vaste tumoren: carcinomen (epitheelweefsel), sarcomen (spierweefsel), … 

· Bloedkankers: leukemieën, lymfomen 

Volgens orgaantype 

· Borstkanker 
· Huidkanker: melanoom 

· Botkanker: osteosarcoom, Ewing sarcoom 
· Testis: seminoom 

WAARDOOR 

Groei van cellen door meerdere genetische mechanismen gereguleerd. Als deze wegvallen kan kanker onstaan. 
Meestal verschillende afwijkingen nodig = meerstapproces.  

Oorzaken 

· 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) 

· Spontane DNA-schade in de cel (maar deze wordt eerst gerepareerd vooraleer het zich kan delen)  
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Kanker is een genetische ziekte, maar niet alle vormen van kanker zijn erfelijk. Maar 10% van de kankers zijn 
overerfbaar. 

· Somatisch = niet overerfbaar 

· Germline = kiembaanmutatie: overerfbaar, familiaal 
 

Eigenschappen 

· Cel kan zelf groeisignalen produceren 
· Cel ongevoelig voor groeiremmende signalen 

· Onbeperkt celdelingspotentieel 
· Weefselinvasie en uitzaaiingen 

· Continue bloedvatvorming = angiogenese  
· Cel gaat niet meer sterven, ontsnapt aan apoptose  

 

SOORTEN GENEN MET KANKER MUTATIES  

3 soorten: 

1. Proto-oncogenen 
2. Tumorsuppresor genen 
3. DNA herstelgenen 

 

Proto-oncogenen 

Stimuleren celgroei, voldoende dat 1 kopie geactiveerd wordt voor 
ongecontroleerde celgroei. 

Vergelijking auto: gaspedaal ingedrukt.  

Welke 

1.  Groeistimulerende factoren 

2.  Celmembraan receptoren (uitsteeksels) 

3-4.  Intracellulaire groeisignalen 

5.  Celdelingstimulatoren 

Wat kan optreden 

 

= overproductie groeistimulerende factoren 

 

 

 

 

overproductie celmembraan receptoren = 

 

Moleculaire kanker therapie = medicijnen op maat van de patiënt 

Enkel de kwaadaardige cellen worden aangevallen en de normale cellen worden ongemoeid gelaten: minder 
nevenwerkingen.   
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Activatie proto-oncogonen 

Activatie van één van deze genen in deze 
signaalcascade kan leiden tot ongecontroleerde 
groei.  

Fouten: 

· Deletie of puntmutatie (hyperactief) 
· Genamplificatie (overproductie) 

· Chromosoomherschikking  

 

 

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

 

Voorbeeld: 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 

· Succes maar na tijd ontwikkelt kankercel andere mutaties zodat sleutel niet meer past: ze zijn resistent 

· Oplossing: nieuwe medicijnen nodig 

· Het geneest de ziekte niet, het houdt de ziekte alleen onder controle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tumorsuppressor genen 

Beide kopiën moeten uitgeschakeld worden voor ze aanleiding kunnen geven tot ongecontroleerde celgroei.  

Vergelijking auto: rem 

Inactivatie van één van deze genen kan leiden tot ongecontroleerde 
groei.  

 

 

 

 

 

= bepaalde regio’s van chomosomen die aan mekaar worden geplakt 
(overproductie van een proteïne die cel bevorderend werkt).  
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Ontdekking van eerste tumorsuppressor gen (RB1) mede dankzij studie van zeldzame erfelijke vorm van oogkanker 
bij kinderen (retinoblastoom, RB).  

Knudson’s two hit hypothese (jaren 70) 

= observatie: onderscheid tussen sporadische en familiale vormen van RB 

· Sporadische: oudere kinderen, unifocaal (1 oog) 

· Familaal: jongeren kinderen, multifocal – bilateraal  

Hypothese: RB ontstaat door 2 genetische defecten waarvan één reeds overgeërfd is bij familiale vormen van RB.  

1986: ontdekking van het RB1 gen gelegen op chromosoom 13.  

RB1 gen blokkeert de overgang van G1 naar S-fase.  

 

 

 

 

 

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. 

BRCA1 en BRCA2 gen 

Defect leidt tot erfelijke vorm van borstkanker.  

Andere mogelijke factoren borstkanker: 

· Beweging  

· Gewicht 
· Levensstijl 

· Alcoholgebruik 
· Veroudering 

· Blootstelling radiatie 
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7. NIET-MENDELIAANSE MONOGENISCHE OVERERVINGSVORMEN  

7.1. NON-PENETRANTIE/ONVOLLEDIGE PENETRANTIE 

Wat Mendel niet wist is dat er naast de genetische factoren ook andere zaken kunnen bijdragen tot fenotype.  

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  

Autosomaal recessieve aandoening. HFE gen verklaart >90% van alle hereditaire hemochromatose 

Dragerschapsfrequentie in België is 1 op 10 ! 

Chronische ijzeropstapeling 

· Latentie fase: geen symptomen  

· Biochemische fase (20 jaar): toegenomen serum ijzer, ferritine en transferrine saturatie  

Klinische expressie (40 – 50 jaar): vermoeidheid, arthritis, hepatomegalie, huidpigmentatie, cardiomyopathie, 
diabetes met evolutie naar levercirrose en carcinoma.  

Lever belangrijke rol   

 

HFE reguleert loslating ijzer.  

Behandeling: af en toe half litertje bloed afgeven zodat 
ijzeropstapeling daalt.  

Groter probleem bij mannen (geen maandstonden) 

 

 

2 frequente mutaties:  

1. p.[Cys282Tyr];[Cys282Tyr]: diagnose HHtype 1, maar variabele expressie 

- 15-20% mannen ontwikkelt nooit HH, nog meer bij vrouwen (10:1) 

- 90% van alle HH type 1 patiënten 

2. p.[Cys282Tyr];[His63Asp]: mild, niet-progressieve vorm (bij HH 5% - in algemene populatie2%) 

Nog een mutatie (p.[His63Asp];[His63Asp]), maar onduidelijk, laag risico, follow-up 

Dragerschap alleen heeft geen klinisch gevolg ! 
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7.1.1. OMGEVINGSFACTOREN 

Aggraverende (versterkende) factoren: 

· Hoog ijzer dieet, vitamine C 

· Excessief alcoholgebruik 

Beschermende factoren: 

· Bloeddonatie 

· Bloedverlies (menses) 

7.1.2. 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  

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.  

Voorbeeld non-penetrantie 

 

 

 

 

 

 

 

Non-penetrantie is geen voorbeeld van variabele expressie (= geeft weer in welke vormen de ziekte zich kan uiten)  

7.2. MOSAÏCISME 

WAT MENDEL NIET WIST: dat ons lichaam mozaïek is voor allerlei variaties in het genoom.  

Mosaïcisme: verwijst naar het fenomeen waar bij één individu tenminste twee genetisch verschillende 
celpopulaties (normale en abnormale cellen) aanwezig zijn. Deze twee cellijnen zijn wel afkomstig van dezelfde 
zygote.  

· Chromosomaal 

· DNA (lettertjes) 

Somatisch versus gonadaal/germinaal 

· Somatisch mosaïcisme = wanneer aanwezig in de somatische cellen 

· Gonadaal/germinaal mosaïcisme = wanneer aanwezig in de geslachtscellen  
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II:1 II:2II:3

III:1

I:1 I:2

II:4

I:3 I:4

?

III:2

7.2.1. GONADAAL/GERMINAAL MOSAÏCISME 

Casus 2 

· Gezonde 35-jarige man 

· Vorige relatie: doodgeboren dochter met lethale vorm van osteogenesis imperfecta 
· Vraag: herhalingsrisico in huidige zwangerschap met nieuwe partner 

Osteogenesis imperfecta 

Mutaties in genen coderend voor collagenen (COL1A1/A2).  

Verschillende types: variërend van mild tot lethaal.  

· Bij lethale type (type 2): vaak germinaal of gonadaal mosaïcisme 

· Belangrijk voor counseling: 7% herhalingsrisico ! 

= aanwezigheid van meer dan 1 cellijn in de gonaden (niet in rest van lichaam).  

· Ontdekt als meer dan 1 kind met autosomaal dominante aandoening zonder familiale voorgeschiedenis 

· Empirisch risico (bijv. OI 7-10%) 

· Onmogelijk om zaadcellen of eicellen te testen, dus prenataal onderzoek in alle volgende zwangerschappen 

Wanneer? 

· Autosomaal dominante aandoening bij halfbroer en halfzus. 

· Beide kinderen hebben dezelfde mutatie. 
· Vader is niet getroffen door de aandoening.  

· De causale mutatie wordt niet teruggevonden in bloed- en huidcellen van de vader 
· Wel in de spermacellen !!! 

Voorbeeld: 5 baby’s van spermadonor lijden aan zenuwziekte.  

7.2.2. SOMATISCH MOSAÏCISME – FAP 

Familiale, erfelijke darmkanker.  

· Adenomatiosis: champignon poliepen 

· > 100 poliepen in dikke darm 

· Vaak op jonge leeftijd, totaal verschillend van sporadische adenomen 

Beperkt aantal cellen besmet met mutaties 

 

 

In 1 van de lagen is er bepaalde mutatie die 
doorgegeven wordt aan dochtercellen. Dit 
kan aanleiding geven tot fenotype zoals van 
FAP.  

 

Typische stamboom  

Geen APC gen mutatie aanwezig in germinale cellen dus in dit geval geen overerving.  
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7.3. ANTICIPATIE 

WAT MENDEL NIET WIST: aandoeningen die erger werden bij doorgeven naar volgende generaties.  

Casus 3 

· Vraag van proband: is er gezondheidsrisico voor dochter (IV:4)? 

 

 

 

 

 

 

 

Anticipatie = tendens in sommige genetische aandoeningen om bij individuen in opeenvolgende generaties een 
vroegere aanvangsleeftijd (age of onset) te hebben én ernstiger manifestaties te vertonen 

· Er is sprake van een repeat expansie = anticipatie wordt vaak geobserveerd in genetische ziekten 
veroorzaakt door een trinucleotide repeat mutatie (triplet repeat disorder).  

· Deze mutaties zijn vaak dynamisch of onstabiel tijdens meiose, dus ze kunnen toenemen in grootte en 
een ernstiger fenotype veroorzaken in opeenvolgende generaties.  

· 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 spierdystrofie 

 

 

 

 

 

 

Casus 3 met repeats erbij 
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7.3.1. MEIOTISCHE INSTABILITEIT 

Grote expansie treedt op ten gevolge van 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 spermatogenese 

· Verklaring voor maternele transmissie van congenitale MD 

Meestal via mannen ergere expansie (spermacellen delen meer). Maar bij ziekte van Steiner zijn ernstige vormen  
toch via vrouwen   

 

7.3.2. FRAGIELE X SYNDROOM (FMR1) 

Fysische kenmerken 

· Langwerpig gelaat, grote oren  
· Ogivaal verhemelte 

· Grote teelballen 
· Lakse vingergewrichten, platvoeten  

· Liesbreuken 

Frequentie: 1/4.000 mannelijke geboortes 

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

30% van de draagsters vertonen milde tot matige mentale beperking, normaal begaafde mannen als schakel 
tussen aangetaste familieleden.  
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 Grootte CGG repeat Aanmaak eiwit Mentale beperking 

Normaal 6 – 43  Ja Neen 

Permutatie 54 – 200 Ja Neen 

Mutatie > 200 Neen Ja 

 
 

Expansie van het aantal CGG repeats 

· Minder dan 70 CGG repeats kans van <20% 
· Meer dan 80 CGG repeats kans van >80% 

 
 

Verklaring dat ene man geen symptomen heeft? 

· Hij is permutatie drager 

· Wel doorgegeven aan dochters 
· Dochters doorgegeven aan zonen 

= normal transmitting male !  

 
DNA onderzoek  

= analyse van de lengte van de CGG repeats in het 5’ UTR van FMR 1 

· Onderscheid tussen normaal – premutatie – mutatie 

· Postnataal of prenataal onderzoek 

Waarom is diagnose belangrijk? 

· Verklaring van de mentale beperking 

· Genetisch advies aan ouders 

· Opsporen van “at-risk” verwanten 

· Mogelijkheden tot prenataal onderzoek 

· Speciale therapeutische maatregelen 
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7.4. DE NOVO MUTATIE 

WAT MENDEL NIET WIST: hoe ontstaat een nieuwe mutatie? 

De novo mutatie 

· Negatieve familiale voorgeschiedenis  

· Vooral bij autosominaal dominante aandoeningen bv. achondroplasie  

· Mutatie ontstaan tijdens meiose in germinale cel van 1 ouder 

· Andere germinale cellen zijn normaal dus geen herhalingsrisico 

· Aangetaste nakomelingen hebben wel vehroogd risico op transmissie 

7.5. GENOMISCHE IMPRINTING 

Casus 4 = Prader-Willi 

· Matige MR 
· Hypotonie 

· Kleine gestalte 
· Hyperfagie/obesitas 

· Dysmorfe facies: amandelvormige ogen en tentvormige mond 
· Hypogonadisme 

· Gedragsstoornissen  

Casus 5 = Angelman 

· Ernstige MR 
· Hypotonie/hypertonie 

· Microcefalie, normale gestalte 
· Eerder mager 

· Dysmorfe facies: prominente kin, blond haar, lachend 
· Epilepsie, geen taalontwikkeling 

· Hyperactief gedrag 

Normaal: gen bestaat uit 1 allel van de vader en 1 van de moeder. Die komen tegelijk tot expressie 

Genomische imprinting = verschillen in genexpressie tussen het allel afkomstig van de moeder en het allel 
afkomstig van de vader.  

· Sommige genen krijgen tijdens de gametogenese een “imprint” (“epigenetische tag”/label) afhankelijk 
van het geslacht van het individu (kan niet meer afgelezen worden dus geen expressie meer) 

· Maar 1 allel komt dus tot expressie ! 

· Sommige genen worden altijd gesilenced in eicellen, en anderen in spermacellen 

Deze labels blijven aanwezig gedurende het leven maar dit wordt gereset tijdens de vorming van de 
eicellen en spermacellen. Imprinting is dus een reversibel fenomeen.  

Imprinting wordt gereguleerd vanuit het imprintingscentrum (IC).  

 

=> beiden dezelfde 
chromosomale afwijking: 
deletie 15q11-13 
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Reversibiliteit van imprinting 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prader-Willi of Angelman imprinted regio (15q11-q13) 

 

Deletie op paterneel allel = Prader-Willi 

Deletie op materneel allel = Angelman 

Ertussen ligt imprintingscenter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

blauwe ‘stukjes’ missen, zijn niet actief want enkel rood ‘stukje’ mist, is niet actief want enkel paternele 
 maternele expressie.   expressie.  

=> materiaal is gewoon ‘weg’ 
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7.5.1. UNIPARENTALE DISOMIE (UPD) 

Aanwezigheid van twee homologe chromosomen afkomstig van één ouder 

· Erg wanneer chromosomen met geïmprinte genen betrokken zijn (genen waarvan expressie 
preferentieel materneel of paterneel is) 
 

· Speelt rol in miskramen en IUGR (intra-uterine growth retardation) 

ISODISOMIE OF HETERODISOMIE 

 

 

 

 

 

 

Isodisomie  

· Niets mis in meiose I.  

· Non-disjunctie in meiose II dus disomische gameet versmelt met normale gameet.  
· Rescue door de chromosoom van de andere ouder te verwijderen. 

= 2 chromosomen van dezelfde ouder dus isodisomie.  

Heterodisomie  

· Non-disjunctie in meiose I.  
· In meiose II versmelting met een normale gameet. Je krijgt dus een trisomische zygote.  

· Rescue door de chromosoom van de andere ouder te verwijderen.  

= 2 allelen afkomstig van dezelfde ouders dus heterodisomie.  

 

Prader-Willi  Angelman 

  

Algemeen: oorzaken Prader-Willi en Angelman 
 

Prader-Willi 

 

 

 

 

Angelman 

 

 

7.5.1. 7.5. 7.5.2. 
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7.5.2. IMPRINTING CENTER MUTATIE 

Expressie afhankelijk van grootouderlijke origine ! 

Links: Grootmoeder geeft mutatie door aan zoon en die mutatie zorgt ervoor dat de genen normaal actief moeten 
worden (afkomstig van moeder), kunnen niet actief worden. Als deze mutatie voorkomt in een gen betrokken bij 
PWS en die wordt doorgegeven aan de zoon zal er niets gebeuren want die moeten niet tot expressie komen. Als 
vader het doorgeeft aan zijn zoon moeten paternele genen geactiveerd worden maar door mutatie gebeurt dit 
niet. Als het via vrouwen wordt doorgegeven gebeurt er niets want paternele genen moeten niet geactiveerd 
worden.  

Rechts: Grootvader geeft mutatie door aan dochter (paternele lijn) dus geen probleem want maternele genen 
worden niet geactiveerd. Pas een probleem als moeder muttaie doorgeeft want dan activeren maternele genen 
en komt fenotype tot uiting.  

  

 

 

 

 

 

MENSELIJKE IMPRINTING SYNDROOM 

 

PWS en AS niet enige aandoening. Ook op veel andere chromosomen 
regio’s aanwezig die onderhevig zijn aanimprinting en voor ziektes 
kunnen zorgen.   

 

 

 

ASSOCIATIE ART – IMPRINTING DEFECT 

Bij ART (Assisted Reproduction Technology) baby’s worden meer geboortedefecten vastgesteld dan bij baby’s die 
op natuurlijke manier worden verwekt. 

Redenen: nog niet helemaal duidelijk 

· Stimulatie van de ovaria, cultuur media dat gebruikt wordt voor de gameten en embryos, manipulaties 
bij de in vitro fertilization (IVF) en intracytoplasmic sperm injection (ICSI), vries-/ontdooicycli van 
embryo’s 

Dit alles zou effect hebben op genomische imprinting 

 

 

 

 

 

  

Imprinting center mutatie: 
expressie afhankelijk van grootouderlijke origine
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8. MULTIFACTORIËLE OVERERVING EN RISICOBEREKENINGEN 

8.1. MULTIFACTORIËLE OVERERVING 

8.1.1. MULTIFACTORIËLE ERFELIJKHEID 

· Aandoeningen die slechts gedeeltelijk genetisch bepaald zijn 

· Vermoedelijk het gevolg van een interactie tussen 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 

Afwijkingen  

Aangeboren 

· Gespleten lip/verhemelte 

· Heupluxatie 
· Hartafwijkingen 

· Spina bifida (open rug) 
· Klompvoeten 

Op latere leeftijd 

· Astma 
· Autisme 

· Diabetes mellitus 
· Hypertensie 

· Epilepsie 
· Psychiatrische aandoeningen 

· Meeste kankers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monogenisch = 1 mutatie in 1 gen 

 

 

 

 

Polygenisch = veel genen betrokken  

Oligogenisch = beperkt aantal genen 
betrokken  

 
 

 

Multifactorieel = genetisch factoren 
EN omgevingsfactoren 
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8.1.2. HERITABILITEIT 

· Geeft weer in welke mate een aandoening genetisch bepaald is 

· Wordt bepaald via tweelingenstudies 

 

VOORBEELD: concordantie bij gespleten lip ± verhemelte [CL(P)] en gespleten verhemelte (CP) 

 

 
8.1.3. VERWANTSCHAP 

Hoe dichter  de verwantschap, hoe meer genetisch materiaal er gedeeld wordt.  

 

 

 

 

 

 

 

8.1.4. LIABILITY/TRESHOLD MODEL 

“aanleg/vatbaarheid” voor aandoening:  

· Bepaald door additief werkende genen en 
omgevingsinvloeden 

· Normaal verdeeld in de populatie 

· Niet meetbaar  
 

Verwanten Þ curve naar rechts !  

· Groter risico aantasting 

· Drempel wel op dezelfde plaats 
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8.1.5. KENMERKEN MULTIFACTORIËLE AANDOENINGEN 

Risico voor … 

Eerstegraadsverwanten 

· Is ongeveer de vierkantswortel van de frequentie van de aandoening in de populatie (meestal 3-5%) 

à Indien een aandoening voorkomt in 1 op 1000: vierkantswortel van 0,001 = 0,03 (3%)  

· Risico wordt groter wanneer … 

a. Verschillende individuen binnen een familie aangetast zijn 
b. De aandoening ernstiger is 

Tweedegraads- en verdere verwanten 

· Risico neemt exponentieel af.  

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.  

à bv. als een meisje een aandoening heeft die normaal frequenter is bij jongens hebben de 
eerstegraadsverwanten van het meisje meer risico doordat er bij haar meer risicofactoren moeten zijn 
voordat ze de aandoening heeft.  

Consanguïniteit bij de ouders verhoogt het risico voor de kinderen.  

8.1.6. OORZAAK MULTIFACTORIËLE AANDOENINGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze kennis i.v.m. multifactoriële erfelijkheid is beperkter dan 
voor monogenische aandoeningen ! 

 

 

 

 

 

Nut in de samenleving bv. gay-gen? 
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8.2. RISICOBEREKENINGEN 

8.2.1. RISICOBEREKENINGEN CHROMOSOMALE AANDOENINGEN 

NUMERIEKE CHROMOSOOMAFWIJKINGEN 

Voorbeeld trisomie 21 t.g.v. non-disjunctie tijdens meiose 

 

STRUCTURELE CHROMOSOOMAFWIJKINGEN 

Voorbeeld Down syndroom t.g.v. Robertsoniaanse translocatie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Translocatie bij vader 

 

 

 

 

 

 

Translocatie bij moeder 
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8.2.2. RISICOBEREKENINGEN MONOGENISCHE AANDOENINGEN 

AUTOSOMAAL DOMINANT 

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

Cave non-penetrantie 

· bv. penetrantie is 80% 
· Risico wordt 1/2 x 8/10 = 0,4 (i.p.v. 0,5) 

Hou rekening met gonadaal mosaïcisme bij een nieuwe mutatie.  

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 

· Indien mogelijk bevestig dragerschap bij beide ouders! 
· Heel zeldzaam  

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

X-GEBONDEN RECESSIEF 

 

 

 

Drie mogelijkheden 

1. Moeder draagster: kans op aangetaste zoon is ½ indien het jongen is.  

2. Nieuwe mutatie tijdens maternele meiose: verwaarloosbaar risico 

3. Moeder gonadaal mosaïcisme: klein risico 

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

8.2.3. BEGRIPPEN KANSBEREKENINGEN 

DE ADDITIEVE WET (LAW OF ADDITION) 

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: 

à P = P1 + P2 

Voorbeeld:  

Kans op een meisje Pmeisje is 1/2 en kans op een jongen Pjongen is 1/2 

De kans dat het ofwel een jongen ofwel een meisje is bij de geboorte = 1 

Pmeisje + Pjongen = 1 
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DE MULTIPLICATIEVE WET (LAW OF MULTIPLICATION) 

Wanneer gebeurtenis 1 en gebeurtenis 2 onafhankelijk van elkaar kunnen optreden 

· De kans op gebeurtenis 1 = P1  

· De kans op gebeurtenis 2 = P2  

Dan is de kans dat zowel gebeurtenis 1 als gebeurtenis 2 optreden: 

à P = P1 · P2 

Voorbeeld:  

Kans op een meisje Pmeisje is 1/2 en kans op een jongen Pjongen is 1/2 

De kans op telkens een jongen bij 2 zwangerschappen = 1/4 

Pjongen · Pjongen = 1/4 

BAYES’ THEOREMA 

Bij de berekening van de uiteindelijke kans wordt rekening gehouden met anterieure en posterieure informatie 
(bv. testresultaat/stamboom). 

Parameters 

· Prior probabiliteit  = initiële probabiliteit (anterieure informatie) 

· Conditionele probabiliteit  = probabiliteit op posterieure informatie gegeven een bepaalde voorwaarde 

· Joint probabiliteit  = prior probabiliteit maal conditionele probabiliteit 

· Posterieure probabiliteit  = joint probabiliteit / som van de joint probabiliteiten 
 

8.2.4. VOORBEELDEN 
 

Voorbeeld 1 

Autosomaal dominante neurologische aandoening die ontstaat op oudere leeftijd 

60% van individuen met een afwijkend gen vertonen een afwijkende scan van de hersenen op de leeftijd 50 jaar.  

 

 

 

 

 

Wat is de kans dat III-1 het afwijkend gen heeft geërfd, wanneer II-2 een normale hersenscan heeft op 50 jaar? 
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Voorbeeld 2 

X-gebonden recessieve aandoening 

 

Wat is de kans dat II-2 draagster is? 

A priori kans is 1/2 maar het feit dat II-2 drie gezonde zonen heeft verlaagt het 
finale risico.  
 

 

 

 

 

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

Joint probabiliteit: product van prior met conditionele probabiliteit 

Posterieure probabiliteit: joint probabiliteit/som van de joint probabiliteiten 

à Het finale risico werd dus gereduceerd van 1/2 tot op 1/9 ! 

Voorbeeld 3 

X-gebonden reccesieve aandoening: ziekte van Duchenne (spierziekte): 

· Dragerschapstest bij vrouwen: bepaling van CK in bloed (CK: creatine kinase; spierenzym dat in bloed kan 
bepaald worden) 

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

 

 

 

 

 

 

Wat is de kans dat II-2 draagster is? 

A priori kans is 1/2 maar ze heeft drie gezonde zonen en CK is normaal.  

 

 

 

 

 

 
 

Het finale risico werd dus gereduceerd van 1/2 tot op 1/25 ! 
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8.2.5. RISICOBEREKENINGEN MULTIFACTORIËLE AANDOENINGEN 

meestal gebaseerd op observaties uit familiestudies 

 geen theoretische berekeningen 

 men spreekt van empirische risico’s 

VUISTREGELS 

Risico voor … 

Eerstegraadsverwanten 

· Is ongeveer de vierkantswortel van de frequentie van de aandoening in de populatie (meestal 3-5%) 

à Indien een aandoening voorkomt in 1 op 1000: vierkantswortel van 0,001 = 0,03 (3%)  

· Risico wordt groter wanneer … 

a. Verschillende individuen binnen een familie aangetast zijn 
b. De aandoening ernstiger is 

Tweedegraads- en verdere verwanten 

· Risico neemt exponentieel af.  

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 

 

 

AANDOENINGEN 

1. Psychiatrisch: schizofrenie 

Kenmerken  

· = psychotische aandoening  

· Aanvang: late adolescentie of jongvolwassen leeftijd 

· Gekarakteriseerd door een sterk ongeorganiseerd denk proces en gedrag in combinatie met een afname 
van sociale vaardigheden en mogelijkheden tot het uitvoeren van taken/opdrachten 

· Kan gepaard gaan met hallucinaties en waanvoorstellingen 
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Liability/treshold model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herhalingsrisico’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oorzaken  

Komt vaker voor  

· Bij personen met een lagere socio-economische status 
· Bij mannen 

· Bij personen geboren tijdens de winter (invloed van virale infecties? Voeding?) 

Genetische factoren 

Deleties op chromosomen (>500 kb) 

· 1q21.1 (ook geassocieerd met autisme, leerproblemen, epilepsie) 

· 15q13.3 (verhoogd risico van 16-18X) 
· 22q11.2 

Variaties in genen: 

· HLA regio op chr 6p21.3-6p22.1 (betrokken bij het immuun systeem) 

· NRGN, TCF4 (genen betrokken in biologische netwerken die een rol spelen bij de ontwikkeling 
van de hersenen en geheugen) 

… maar er zijn er zeker meer ! 
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2. Gespleten lip met/zonder gespleten verhemelte 

 

 

 

 

 

 

 

Etiologie: 

· Chromosomaal: trisomie 13 

· Monogenisch:  Van Der Woude syndroom (gekende genen: IRF6, GRHL3) 

· Multifactorieel:  niet syndromale vorm 

· Teratogeen: anti-epileptica, Rubella 

 

 

CL= cleft lip 

CLP= cleft lip & cleft palate 

 

Herhalingsrisico’s voor niet-syndromale CL(P) in % 
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9. PRENATAAL ONDERZOEK 

9.1. DEFINITIE 

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 op te sporen.  

· Geruststellen 

· Afbreken afwijkende zwangerschap 

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

9.2. INCIDENTIE 

Numerieke chromosoomafwijkingen op 1000 levendgeborenen 

· Trisomie 13 0.05 
· Trisomie 18 0.15 
· Trisomie 21 1.30 
· 45,X (Turner) 0.1 
· 47,XXY (Klinefelter) 1.0 
· 47,XXX 1.0 
· 47,XYY 1.0 

Structurele chromosoomafwijkingen op 1000 levendgeborenen 

· Gebalanceerde  1.95 
· Ongebalanceerde 0.60 
· Geslachtschromosomen 1.1 

Totaal: 8.25/1000 

9.3. INDICATIES 

9.3.1. PRENATAAL CYTOGENETISCH ONDERZOEK 

· Hoge maternele leeftijd (> 35 jaar) 

· Echografische foetale afwijkingen bv. extra vinger 

· Afwijkende triple-test 

· Vorig kind met chromosoomafwijking 

· Ouder drager van structurele chromosoomafwijking  

9.3.2. RISICO OP NEURALE BUISDEFECTEN (NBD) 

· Bij familiale voorgeschiedenis van een NBD (partners, vorig kind, broer of zus of een ander familielid).  

· Wanneer zwangere vrouw lijdt aan epilepsie en hiervoor bepaalde anti-epileptica neemt 

· Wanneer een afwijkend alfafoetoproteïne (AFP) gevonden wordt in het bloed van de moeder, zal als 
bevestiging een AFP-bepaling gebeuren in het vruchtwater. Een te hoge AFP-waarde kan wijzen op een 
kind met open rug of open schedel.  

9.3.3. MOLECULAIR-GENETISCH ONDERZOEK 

· Ouder met autosomaal dominante aandoening 

· Beide ouders dragers van autosomaal recessieve aandoening 

· Vrouw draagster van X-gebonden recessieve aandoening 



 77 

9.4. MOGELIJKE ONDERZOEKEN 

· Echografisch onderzoek 

· Maternele serumscreening 

· Vlokkentest 

· Vruchtwaterpunctie 

· Navelstrengpunctie 

· Preïmplantatie genetische diagnostiek (PGD) 

· Niet-invasieve prenatale testing (NIPT) 

Niet-invasief 

Routine onderzoek bij elke zwangerschap 

· Bevestiging van intra-uteriene zwangerschap 

· Opsporen van meerlingen 

· Bepalen van zwangerschapsduur 

· Opsporen van verdikte nekplooi  

· Detecteren van foetale anomalieën 

· Opvolgen van groei 

ECHOGRAFISCH ONDERZOEK 

· Verdikte nekplooi 

· Hartafwijking 

· IUGR (intra-uteriene groei-retardatie) 

· Afwijkingen in de hersenen 

· Nierafwijking 

· Buikwanddefect 

· SUA (Single Umbilical Artery) 

- 20% geassocieerde afwijking 

- Trisomie 13, 18, triploïdie 
· ... 

Nekplooimeting (Nuchal Translucency = NT) 

· Normale subcutane ruimte tussen huid en cervicale wervelzuil tijdens het eerste zwangerschapstrimester 

· 12 weken: 2.18 mm 

· 10 – 12 weken 

· Verdikte nekplooi: ³ 3.0 mm  

· Hoe  NT en hoe langer de  NT persisteert, hoe groter de kans op geassocieerde afwijkingen 

· NT: 60-70% van alle Down syndroom 

· Maar 13% van alle normale baby’s NT>2.5mm 

Kan ook cystisch hygroma colli zijn = vochtopstapeling ! 

niet-invasieve diagnostiek = niet ingrijpen in de 
buik van de zwangere vrouw.  

invasieve diagnostiek = dicht in de buurt van 
ongeboren kind, kan leiden tot miskraam.  

1ste trimester 

2de en 3de trimester 
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MATERNELE SERUMSCREENING 

Serumscreening 

· Eerste trimester (10 – 12 weken)  combinatietest 

· Tweede trimester (15 – 15 weken)  triple test (quadruple test) 
· Eerste + tweede trimester   ge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maternele serumwaarden voor aFP (MSAFP) op 16 weken 
zwangerschapsduur weergegeven als veelvouden van de 
mediaan (MoM).  

Cut-off waarde op 2.5 MoM  

 

 

in bloed van de mama 



 79 

Triple test op 15 – 16 weken 

· Bloedonderzoek bij de zwangere vrouw, waarbij berekend wordt of zij een verhoogd risico heeft om een 
kindje met Down syndroom te krijgen.  

· Bepaling van aFP, µE3 en hCG in materneel serum 

· Risicoberekening a.d.h.v. deze waarden, in combinatie met maternele leeftijd, gewicht, ZW-duur 

· Wanneer waarde hoger dan 1/250: vruchtwaterpunctie 

· Geen diagnostische test, maar screeningstest: biedt geen zekerheid !  

Detectieratio trisomie 21: 60 – 65% met 5% valse positieven.  

Testresultaat beïnvloed door: 

· Zwangerschapsduur 

· Meerlingenzwangerschap 

· Ziekten bij de moeder (bv. diabetes) 

· Aandoeningen bij de foetus (bv. nefrotisch syndroom) 

 

Hoe meer parameters je controleert, hoe betrouwbaarder de test wordt.  

Maar: ook hoe duurder het wordt.  

 

VLOKKENTEST 

· Vanaf de 10de zwangerschapsweek (meestal 11de – 12de) 

· Gebeurt op echografische wijze: 

- Transcervicaal: langs vagina wordt een biopsietangetje opgevoerd tot de tip in de placenta ligt 

- Transabdominaal: via prik doorheen de buikwand wordt een naald tot in de placenta gebracht 

· 5 – 30 ml weefsel 

· Wordt gebruikt voor  

- Geslachtsbepaling 

- Cytogenetisch onderzoek 

- Biochemisch onderzoek 

- DNA-onderzoek (opsporen van gekende mutatie) 

· Risico op miskraam: 0,5 tot 1% (extra bij basisrisico op spontaan miskraam van 2 – 5% op deze 
zwangerschapsduur) 

· Risico op miskraam wordt grotendeels bepaald door ervaring van de gynaecoloog 

· Voordeel: onderzoek kan vroeg in de zwangerschap gebeuren dus zwangerschapsinterruptie d.m.v. 
curettage mogelijk 
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Placentair mosaïcisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

` 

 

VRUCHTWATERPUNCTIE 

· Vanaf de 14de zwangerschapsweek (meestal 15de – 16de) 

· Via echogeleiding wordt een dunne naald doorheen de buikwand in het vruchtwater gebracht  

· 15 – 20 ml vruchtwater ( wordt onmiddellijk terug opgevuld) 

· 2 ml wordt gebruikt voor bepaling αFP 

· De rest wordt gebruikt voor  

- Cytogenetisch onderzoek 

- Biochemisch onderzoek 

- DNA-onderzoek (opsporen van gekende mutatie) 

· Risico op miskraam: 0,3 tot 0,5% (extra bij basisrisico op spontaan miskraam van 2 – 3% op deze 
zwangerschapsduur) 

· Bij afwijkend resultaat kan zwangerschapsinterruptie enkel nog gebeuren d.m.v. inductie van de arbeid 
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NAVELSTRENGPUNCTIE 

· Geen routine onderzoek 

· Invasief: aanprikken van bloedvat in navelstreng 

· Gebeurt steeds onder echografische controle  

· Vanaf 20 weken 

· Beperkte indicaties: vb. Analyse van bloedcellen 

· Bijkomend risico op miskraam: 1 – 2% 

PREÏMPLANTATIE GENETISCHE DIAGNOSTIEK (PGD) 

· Zeer vroege vorm van prenatale diagnostiek 

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

· Voorafgaandelijk in vitro fertilisatie  (bevruchting in labo) 

 

 

 

 

 

 

 

Proces  

1. In vitro fertilisatie 

2. Embryo-biopsie  

3. Genetische analyse (FISH, PCR of sWGS) 

4. Implantatie van niet-aangetast embryo 

 

 

 

 

· Wegname van 1 à 2 cellen van een jong embryo (op dag 5) 

· Transfer van niet-aangetaste embryo’s naar de baarmoeder 

Nadelen 

· Verhoogd risico op meerlingenzwangerschap 

· 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 (nog onzeker of dit waar is !) 

Autosomaal recessieve aandoeningen 
Autosomaal dominante aandoeningen 
X-gebonden aandoeningen 

Onvruchtbaarheid is erfelijk ! 
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NON-INVASIVE PRENATAL (GENETIC) TESTING (NIPT) 

Foetale cellen in materneel bloed 

· Zeer lag aantal 

· Kunnen jaren in bloedstroom blijven 

Ook foetaal RNA en Cell free fetal DNA of celvrij foetaal DNA (cffDNA).  

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 = zeer vroeg).  

· Hangt af van foetale fractie, als die heel laag is zijn resultaten minder betrouwbaar. Ook bij hoog BMI ! 

· Geen diagnostische test: als je afwijkend resultaat vindt wordt dit nog altijd bevestigd met een 
diagnostische test (meestal vruchtwaterpunctie) 

 

 

 

 

 

+ filmpje ! 

 

 

From syncytiotrophoblasts (apoptosis) 

 

 

 

 

Early detection in pregnancy and rapid 
clearance after pregnancy 

 

 

CffDNA: 5-25% of total cell free DNA 

 

Short sequences (150-200bp) whole 
genome 
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Performantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds 1 juli 2017 voor iedereen terugbetaald ! 

 

Nadelen  

· Circulerend vrij DNA is ook afkomstig van placenta, als je dus een fout hebt in je placenta kan je vals 
positief resultaat bekomen.  

 

 

 

 

 

· Zwangere vrouw drager mosaïcisme die je verkeerdelijk kan interpreteren als aanwezig bij baby 

 

 

 

 

· Moeder kan zelf tumor dragen (stelt veel circulerend DNA vrij in bloedstroom) wat zorgt voor 
afwijkende resultaten 
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10. DE GENETISCHE RAADPLEGING IN DE PRAKTIJK 

10.1. INLEIDING: CENTRUM MEDISCHE GENETICA GENT (CMGG) 

Voor mensen met vragen over erfelijkheid.  

· Algemene raadpleging: 1 patiënt krijgt diagnose  

· Erfelijkheidsraadpleging: 1 patiënt krijgt diagnose, erna meer familieleden at-risk geïdentificeerd 

Werknemers 

· Artsen-genetici 
· Genetische counselors 

· Psychologen 
· Kinesitherapeuten 

· …  

Soorten raadplegingen 

· Oncogenetica: familiale kankersyndromen: borstCa, darmCa, … 

· Neurogenetica: jongdementie, ziekte van Alzheimer, ziekte van Huntington, ALS 

· Cardiogenetica: erfelijke hartaandoeningen 

· Prenatale raadplegingen: voor zwangere koppels die een genetisch risico hebben op een kindje met een 
erfelijke ziekte 

· Dysmorfologie poli: voor kinderen die geboren zijn met meerdere lichamelijke en/of verstandelijke 
beperking 

· Bindweefselraadplegingen: Ehlers Danlos syndroom, Marfan syndroom 

· Verwantschapsonderzoek: (non-) paterniteiten  

10.2. GENETISCHE COUNSELING 

Genetische counseling = een communicatieproces met als doel een individu of familie bij te staan in: 

· Het begrijpen van de medische informatie: diagnose, verloop en management. 

· Het begrijpen van de overervingswijze en het herhalingsrisico van de ziekte. 

· Het begrijpen van de verschillende opties om om te gaan met het herhalingsrisico. 

· Het kiezen van plan van aanpak, rekening houdend met risico en ethische of religieuze overtuigingen. 

· Het zich zo goed mogelijk aanpassen aan de ziekte en/of het herhalingsrisico. 

Principes: 

· Non-directiviteit 
· Autonomie van testaanvrager 

· Empathisch handelen 
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10.2.1. NON-DIRECTIVITEIT 

Wie is niet-directief: de counselors. Term geïntroduceerd in 1942 door Carl Rogers (psychotherapie).  

Client Centered Therapie (CCT) 

· Counselors mogen de testaanvrager niet beïnvloeden in zijn/haar beslissingen. 

· Doel = autonomie van de testaanvrager verhogen bv. door alle opties mee te delen. 

· Maar: de informatie die de counselor geeft, zal altijd de beslissing van de testaanvrager beïnvloeden. 

·  

ó Directiviteit 

= een vorm van overtuigende communicatie met als doel de individuele autonomie te ondermijnen en te 
verhinderen dat een individu een autonome keuze kan maken.  

Toch is het moeilijk om het informeren (non-directiviteit) te scheiden van het advies geven (directiviteit) 
bv. advies om at-risk familieleden te informeren 

 

Non-directiviteit is niet altijd mogelijk, dus: 

‘Shared decision making’ (= gedeelde beslissing) 

· Gedeelde verantwoordelijkheid van counselor en testaanvrager 

· Evenwicht tussen evidence-based begeleiding van de counselor én de plicht om de keuze van de 
counselee/testaanvrager te respecteren 

Bijvoorbeeld: 

1. Als het medisch aangewezen is om een genetische test te nemen, omdat de ziekte behandelbaar is 

2. Als er ethische redenen zijn om wel of niet een bepaalde keuze te maken, bij het informeren van at-risk 
familieleden 

 

10.2.2. AUTONOMIE VAN DE TESTAANVRAGER 

Voor wie: de counselee/testaanvrager 

= de vrijheid in om te beslissen op basis van verkregen informatie. 

· Het respect voor zelfbeschikking én het verdedigen van de confidentialiteit van genetische informatie 
van een individu. 

· het is het recht en de verantwoordelijkheid van de testaanvrager om te beslissen om zijn/haar 
dragerschapsstatus mee te delen aan anderen. 

 

Hiertoe dient de counselor te beschikken over: 

· Professionele bekwaamheid om adequaat te informeren over de genetische aandoening, de 
behandelingsmogelijkheden en de preventieve mogelijkheden. 

· Empathische vaardigheid om de testaanvrager een zo groot mogelijke autonomie te bieden. 
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10.2.3. EMPATHISCH HANDELEN 

Voorbeeld: “Wat zou u doen in mijn plaats?” 

· Empathisch antwoord: “Ik begrijp dat u wou dat er een eenduidig antwoord was, helaas is dat er niet. Als 
het er was, dan gaf ik het u.” 

· Niet empathisch antwoord: “Wel, dat is niet mijn probleem.” 

Exploreren van angsten en verwachtingen. 

· Bv. Zitten beide partners op dezelfde golflengte? 

· Alle aspecten van de beslissing belichten, met de positieve en negatieve gevolgen 

· Door mee te gaan in de richting van de counselee, gaat er professionele intimiteit ontstaan, en kan men 
niet-directief blijven, zonder defensief of passief te zijn. 

10.3. TOEPASSING VAN GENETISCHE TESTEN 

10.3.1. DIAGNOSTISCH ONDERZOEK 

= genetische fout/mutatie opsporen bij een aangetast persoon, dus iemand met ziektetekenen/symptomen. 

· Bevestigen/uitsluiten van diagnose 
· Risico bepalen van familieleden (kinderen, broers en zussen, …) 

· Kan door elke arts worden aangevraagd 

VOORBEELD 

Jongen, 10 jaar, klinisch beeld:  

· Lensluxatie 

· Scoliose 

· Borstbeenafwijking 

· Lange vingers 

· Platvoeten 
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10.3.2. DRAGERSCHAPSONDERZOEK 

= nagaan of een gezond individu drager is van een overerfbare aandoening zonder dat het implicaties inhoudt 
voor de eigen gezondheid. 

· Dragers zijn gezond !!! 

· Resultaat biedt relevante info voor (toekomstige) nakomelingen 

· Meestal voor autosomaal recessieve aandoeningen bv. mucoviscidose 

 

 

 

 

 

 

Mucoviscidose  

· Meest frequente autosomaal recessieve ziekte in onze bevolking: 1/25 drager  
· Prevalentie: ongeveer 1/2500 pasgeborenen 

· Chronisch ernstige aandoening, ongeneeslijk 
· Taaie slijmen die problemen geven met de longen en spijsvertering. 

· Mannen zijn (meestal) onvruchtbaar 
· Gemiddelde levensverwachting: 40 jaar  

· Mutatie in CFTR gen  

Wie wordt getest ? 

1. Genetische screening 

à Alle koppels die een pre-implantatie genetische test ondergaan of bij preconceptionele screening (= 
test vóór de zwangerschap). 

2. Individuen at-risk  

à Familieleden van een patiënt met mucoviscidose 

DOEL = koppels identificeren die een verhoogd risico hebben op mucoviscidose bij hun kinderen 

10.3.3. VOORSPELLEND ONDERZOEK  

= nagaan of een individu dat NU gezond is een genetisch defect vertoont waardoor hij/zij later een erfelijke 
aandoening zal ontwikkelen en dus ziek zal worden. 

· Géén diagnostisch onderzoek, het individu is NU nog niet ziek ! 

· Geeft informatie over toekomstige gezondheid testaanvrager en familieleden 

· Meestal voor autosomaal dominante aandoeningen 

Richtlijnen: 

· Meerderjarige leeftijd 
· Goed geïnformeerde, autonome beslissing 

· Respecteren recht op weten én recht op niet-weten 
· Testprocedure enkel in een genetisch centrum 
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10.4. ERFELIJKHEIDSONDERZOEK VOOR NEURODEGENERATIEVE AANDOENINGEN 

Neurodegeneratieve aandoening = aandoening die meestal op (laat) volwassen leeftijd begint en waarbij bepaalde 
gebieden van de hersenen vroegtijdig verouderen en afsterven.  

· Specifieke getroffen gebieden bepalen verschijnselen en de kenmerken van de aandoeningen 

· Geen genezing of preventieve behandelingsmogelijkheden 

Voorbeelden: ziekte van Huntington, erfelijke ziekte van Alzheimer, jongdementie,  erfelijke ALS 

10.4.1. DE ZIEKTE VAN HUNTINGTON (ZVH) 

1872: Eerste beschrijving door George Huntington  

Wat? 

· Afsterven van hersencellen in striatum en hersenschors 

· Beginleeftijd:  35 – 50 jaar 

· Voorkomen: 1/10.000 

· Ongeneeslijk, behandeling van symptomen 

· Opname in een gespecialiseerde instelling onvermijdelijk 

· Overlijden ~15 à 20 jaar na aanvang ziekte 

SYMPTOMEN 

Neuromotorische (lichamelijke) afwijkingen 

· Onwillekeurige bewegingen: handen, voeten, lichaam 

· Evenwichts- en gangproblemen 

· Slik- en spraakstoornissen  

Cognitieve achteruitgang 

· Geheugenverlies 

· Concentratiestoornissen 

· Afgenomen beoordelings- en organisatievermogen 

Psychiatrische symptomen 

· Karakteriële veranderingen (stemmingswisselingen, apathie, agressie) 

· Depressieve episodes die kunnen leiden tot zelfmoord 
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HUNTINGTINE GEN - 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 CAG herhalingen 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 TEST 
 

1. Intake gesprek door klinisch geneticus en psycholoog: 

· Familiale anamnese en opmaken stamboom 

· Exploreren van reeds aanwezige kennis 

· Bieden van accurate, relevante informatie 

· Bespreken van de test en de testprocedure 

· Bevestigen familiale diagnose (resultaat DNA-test aangetast familielid) 

 

2. Psychologische evaluatie: 

· Hoe gaat deze persoon om met de aandoening ? 

· Wat is de motivatie om de test te ondergaan ? 

· Welke zijn de verwachtingen bij een gunstig/ongunstig resultaat ? 

· Is er voldoende steun uit de omgeving aanwezig ? 

· Psychometrische testing: evalueren van angst- en depressie, coping mechanismen, lichamelijke en 
psychische klachten 
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3. Neurologische evaluatie: klinisch-neurologisch onderzoek 

4. Afrondingsgesprek: beslissen tot bloedafname of uitstellen of stopzetten  

5. Resultaatmededeling: door klinisch geneticus en psycholoog (nooit schriftelijk/telefonisch) 

6. Herhalingsgesprekken na resultaat: door psycholoog 

7. Jaarlijkse opvolgingsgesprekken 

RESULTATEN 

Gunstig resultaat  

· 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 

Ongunstig resultaat  

· 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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10.5. RECHT OP WETEN VERSUS RECHT OP NIET WETEN 
 

· Recht op weten: respect voor autonomie en privacy 

· Recht op niet-weten: wet op Patiëntenrechten (2002) = een absoluut recht 

Aandoeningen zonder behandeling bv. jongdementie: 

· “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 op “niet-weten”, kan ook interfereren met familielid ! 

VOORBEELD: 

Ziekte van Huntington: jongeman van 20 jaar heeft een grootvader met zvH, en wil zich ook laten testen. De 
moeder van de jongeman heeft zich niet laten testen, aangezien zij haar status niet wil kennen. 

Indien de jongeman drager zal blijken van het HD gen, weet de moeder eveneens dat zij draagster is en de 
aandoening in de toekomst zal ontwikkelen. 

Indien de jongeman geen drager is van het HD gen, blijft het genetisch risico van zijn moeder 50% en verandert er 
niks. 

=> Het testresultaat van een familielid kan het resultaat onthullen over een ander familielid 

10.6. EXCLUSIETEST 

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

· Via PND (vlokkentest) of PGT 
· DOEL = voor toekomstige kinderen het risico op zvH uitsluiten.  

Voorwaarden 

· Test dient op punt gezet vóór zwangerschap 

· DNA-materiaal ouders risicodrager dient voorhanden 

10.6.1. GEVOLGEN 

Wat?     

· Nagaan of foetus langs vaderszijde grootmoederlijk of grootvaderlijk chromosoom 4 heeft gekregen 

· Indien grootvaderlijk à 50% kans op zvH 

· à zwangerschap onderbreken of embryo vernietigen 

Psychologische gevolgen 

· Recht op niet-weten voor at-risk ouders 

· Helft van alle zwangerschappen breekt men onnodig af 
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10.6.2. ZIEKTE VAN HUNTINGTON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretatie resultaten 
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10.7. BEGECS: BELGIAN GENETIC EXTENDED CARRIER SCREENING 

 

Voor wie Dragerschapsscreening bedoeld voor koppels die in de toekomst zwanger willen worden. 
Niet bedoeld voor zwangere koppels. 

Waar In één van de 8 Belgische genetische centra. 

Wat Meer dan 1000 genen: AR ziekten, alle X-gebonden ziekten. 

Welke ziekten Verstandelijke en lichamelijke beperkingen. 

Resultaat Normaal koppelresultaat: geen aantoonbaar verhoogd risico op een kind met één van de 
geteste ziekten. 

Afwijkend koppelresultaat: hoog risico op een kind met één van de geteste ziekten 

Doel Weloverwogen beslissing nemen voor toekomstige zwangerschappen: Risico aanvaarden, 
Invasieve prenatale test, PGT, eicel- of spermadonatie, adoptie, afzien van kinderwens. 

 

10.8. GENETISCHE TESTEN VIA HET INTERNET 

Online bedrijven: Direct-to-consumer tests 

Wat: 

· Volledige genoom sequenering: aanwezigheid genmutaties, dragerschap van erfelijke aandoeningen 

· Verwantschapstesten 

Valkuilen:  

· Geen wet- en regelgeving 

· Geen medische uitleg, genetische counseling, psychologische begeleiding 

Verwachtingen:  

· Toeloop bij huisartsen en genetische centra voor interpretatie resultaten 
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10.9. ERFELIJKHEIDSONDERZOEK VOOR FAMILIALE KANKERSYNDROMEN 

Kanker = belangrijk gezondheidsprobleem 

Meest voorkomende kankers bij vrouwen en mannen in België: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.9.1. SPORADISCHE, FAMILIALE EN ERFELIJKE KANKERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genetische veranderingen ≠ kanker is erfelijk bepaald ! 

In de algemene populatie: 

· 10 - 13% van de vrouwen ontwikkelt ooit in haar leven borstkanker (meestal niet-erfelijke) 

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

 

Risicofactoren = multifactorieel 

· Geslacht 
· Leeftijd 

· Hormonale factoren 
· Leefwijze 

· Infecties 
· Omgevingsfactoren 

· … 

Kans op erfelijkheid is groter bij:  

1. Toenemend aantal verwanten met kanker 

2. Jongere leeftijd op tijdstip van diagnose 

3. Verschillende vormen van kanker 
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10.9.2. MUTATIES BIJ ERFELIJKE BORST- EN OVARIUMKANKER 

Huidige gekende mutaties in volgende genen:  

· BRCA1   

· BRCA2  
 

· CHEK2 
· PALB2 

· TP53 

· PTEN 
· STK11 

BRCA1 en BRCA2  

· Breast Cancer genes 1 & 2 
· BRCA1: lange arm chromosoom 17 

· BRCA2: lange arm chromosoom 13 

Op beide genen meer dan 1000 verschillende mutaties mogelijk. 

Implicaties  

 BRCA1-mutatie BRCA2-mutatie 

Vrouwen 60% - 80%  borstkanker 
35% - 70%  ovariumkanker 

Verhoogd risico op andere tumoren (dikke 
darm, pancreas) 

50% - 70%  borstkanker 
10% - 30%  ovariumkanker 

Verhoogd risico op andere tumoren (dikke 
darm, pancreas, melanoom) 

Mannen Relatief verhoogd risico op borstkanker (1%) 
 

Verhoogd risico op andere tumoren (dikke 
darm, pancreas, prostaat) 

Relatief verhoogd risico op borstkanker (7%) 
en prostaatkanker (10% - 15%) 

Verhoogd risico op andere tumoren (dikke 
darm, pancreas, melanoom) 

 

Preventieve maatregelen 

 BRCA1-mutatie BRCA2-mutatie 

Vrouwen Klinisch borstonderzoek 

Medische beeldvorming (NMR, mammografie) 

Preventieve heelkunde (bilaterale mastectomie, bilaterale salpingo-ovariëctomie) 

Ileocoloscopie 

Mannen Jaarlijks rectaal toucher vanaf 40 jaar 

Vijfjaarlijks ileocoloscopie vanaf 50 jaar 

 

Verklaren grootste aandeel van alle HBOC 

Verklaren <10% van alle HBOC 
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10.9.3. CRITERIA VOOR DIAGNOSTISCH ONDERZOEK 
 

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

· Diagnose ≤ 35 jaar 

· Diagnose ≤ 50 jaar én familielid met ovarium of familielid met bilaterale borst of familielid met borst < 50 
jaar of mannelijk familielid met borst 

· Bilaterale borstkanker 

· 3 individuen met borst waarvan 1  eerstegraadsverwant is van de andere 2 en 1 individu < 50 jaar 

2. Vrouwen met ovariumkanker, ongeacht de leeftijd 

3. Mannen met borstkanker, ongeacht de leeftijd 

 

à Indien door diagnostisch onderzoek een mutatie aangetoond wordt, kunnen we bij alle niet-aangetaste 
familieleden at risk nakijken of zij deze mutatie wel of niet hebben overgeërfd 

· Geen mutatie: risico = bevolkingsriscio 

· Wél mutatie: risico’s zie ‘implicaties’ p. 95 

à Indien aangetaste individu(en) overleden kan voorspellend onderzoek opgestart worden bij 
eerstegraadsverwante.  

· Geen mutatie: niet-informatief testresultaat 

· Wél mutatie: risico’s zie ‘implicaties’ p. 95 

10.9.4. PROCEDURE VOORSPELLEN ONDERZOEK 

 

 



 97 

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? 

· 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  

10.9.5. MOTIVATIE VOORSPELLEND ONDERZOEK 
 

Wel testen 

Familiale kankersyndromen zvH en andere neurologische aandoeningen 

Opheffen van onzekerheid  Opheffen van onzekerheid  

Toekomstige familieplanning Toekomstige familieplanning 

Genetisch risico van de kinderen Genetisch risico van de kinderen 

Preventieve maatregelen kunnen nemen Toekomst voorbereiden: studie, carrière, 
investeringen  

Niet testen 

Familiale kankersyndromen zvH en andere neurologische aandoeningen 

Angst voor een ongunstig testresultaat Angst voor een ongunstig testresultaat 
 

Afwezigheid van een behandeling  

 

 

 

 

 

Geneticus 

 

 
 

 

 

Psycholoog 
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10.9.6. PSYCHOLOGISCHE GEVOLGEN NA TESTRESULTAAT 
 

1. Ongunstig resultaat 

Positieve gevolgen 

· Opheffen van onzekerheid 

· Vroege detectie mogelijk en preventie van kanker 

· Toekomstplannen maken (bv. familieplanning) 

Negatieve gevolgen 

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

· Veranderingen in de familiale dynamieken 

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

· Bezorgdheid en schuldgevoelens omtrent het 50% risico voor de kinderen 

2. Gunstig resultaat 

Positieve gevolgen 

· Opheffen van onzekerheid 

· (Toekomstige) kinderen kunnen geen drager zijn 

· Geen intensieve opvolging nodig 

Negatieve gevolgen 

· Survivor’s guilt 

· Veranderingen in familie dynamieken   

3. Niet-informatief resultaat 

Negatieve gevolgen 
 

· Vals gevoel van veiligheid 

· Individuele risico op kanker kan moeilijk ingeschat worden 

· Intensieve screening aanbevolen 

· Verwarring en angst 

 

+  prakt i jk  voorbeeld sy l labus !   
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10.10. FAMILIE COMMUNICATIE OVER ERFELIJKE AANDOENINGEN 
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10.10.1. SOCIO-ECOLOGISCH MODEL 
 

Socio-ecologisch model als framework voor faciliterende en inhibiterende factoren voor familie communicatie 
over genetica 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ZIEKTE GERELATEERDE FACTOREN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. INDIVIDUELE FACTOREN 
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3. SOCIOCULTURELE FACTOREN  
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4. FAMILIALE FACTOREN  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Hoe zien families zichzelf? 

Families ontwikkelen specifieke thema’s die mee bepalen hoe zij omgaan met verandering en stress.  

Thema’s = fundamentele zelfbeelden van de familie, hun kijk op de wereld, “waar staan wij voor als familie?”die 
geformuleerd worden als statements 

· “Op je familie kan je altijd rekenen” 

· “Leef nu” 

· “Denk voor jezelf” 

Familie thema’s zijn vaak af te leiden uit het gedrag dat zal gesteld worden  

· Thema = “Op je  familie kan je altijd rekenen” 

· Gedrag = “Ik moet familie informeren over gezondheidsrisico’s want wij laten mekaar niet in de steek”   

2. Hoe reguleren families hun communicatie?` 

Families ontwikkelen specifieke regels en patronen.  

Regels = gedeelde patronen in communicatie die bepalen wat wel kan en niet kan gezegd worden in families; 
herhaaldelijke karakter ervan maakt communicatie in familie voorspelbaar.  

· Expliciete regels = bepalen wat (niet-) aanvaardbare communicatie  

· Impliciete regels = specifiëren wanneer communicatie (niet-) aanvaardbaar is; context 

Gezondheid gerelateerde regels kunnen de regels omtrent privacy uitdagen wanneer er sprake is van een erfelijke 
fout in de familie bv. borstkanker enkel onder de vrouwen bespreken, maar BRCA mutatie maakt het ook belangrijk 
om de mannen te betrekken 

3. Hoe ‘socialiseren’ families hun familieleden? 

De familie is een primaire bron van genderidentiteit  

Bv. kinderen leren reeds op jonge leeftijd wat het betekent om een jongen of een meisje te zijn. Traditioneel vallen 
gezondheidsgerelateerde zaken onder de verantwoordelijkheid van vrouwelijke familieleden. 
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4. Hoe bepalen families hun grenzen? 

Elke familie stelt grenzen die bepalen wat zij met de buitenwereld en met mekaar willen delen 

· Externe grenzen = scheiden familie van buitenwereld 

· Interne grenzen = scheiden individuele familieleden van andere familieleden in de familie 

Deze grenzen variëren: 

- Van rigide & inflexibel 

- Over permeabel & flexibel 

- Tot diffuus en onzichtbaar  

· Horizontale grenzen = communicatie verloopt eerst horizontaal en dan pas verticaal 

· Verticale grenzen = communicatie kan over de verschillende generaties heen verlopen 

5. Hoe maken families beslissingen?  

Families kunnen bekeken worden op een continuüm van positie georiënteerd tot persoons georiënteerd.  

· Positie georiënteerd = het geslacht, de leeftijd, de ‘titel’ bepalen wie het meer/minder voor het 
 zeggen heeft. 

· Persoons georiënteerd = individuele kwaliteiten, talenten, interesses bepalen wie er over bepaalde 
 thema’s meer of minder spreekt vb. middelste dochter is meest empathisch om 
 nicht te begeleiden omtrent de testing 
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10.11. COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN                   ONGEVEER STAPPEN KENNEN, NIET GEDETAILLEERD ! 
 

Vaardigheden Wat? Voorbeeld 

1. Kaderen van de consultatie 

- Verwachtingen van de patiënt/cliënt 

- Komen tot een gedeelde agenda 

· Peil bij aanvang naar wat de patiënt/cliënt verwacht van deze 
afspraak, wat bespreken? 

· Maak duidelijk wat jij graag wil bereiken in deze consultatie  

· “Kan je mij vertellen wat jouw verwachtingen zijn van deze 
consultatie?”  

· “Wat wil jij graag bespreken vandaag?”   

2. Empathie  

- Aanmoedigen van het uiten van emoties via open 
vragen 

- Erkenning geven 

- Normaliseren  

- Erken de sterktes van de patiënt/cliënt 

· Vraag aan de patiënt/cliënt hoe hij/zij zich voelt 

· Maak (non-)verbaal duidelijk dat je hoort wat patiënt/cliënt 
aangeeft.  

· Maak duidelijk dat wat de patiënt/cliënt voelt, heel normaal is  

· Bekrachtig positieve coping strategieën  en positieve acties 

· “Welke impact heeft dit op jou?” 

· “Klopt het dat je verward bent door de manier waarop je moeder 
hier naar kijkt?” 

· “Het is heel erg normaal dat je dit voelt” 

· “Ook al was het moeilijk voor jou, je hebt toch jouw broer op de 
hoogte gebracht van deze erfelijke aandoening” 

3. Verbinden  

- Betrek alle aanwezigen in de ruimte 

· Betrek alle aanwezigen in de consultatie, vooral als één iemand het 
gesprek domineert 

· “Bo, wat denk jij als je Marie hoort praten” 

· Mark, hoe denk jij hierover?” 

4. Meta communicatie 

- Overzicht consultatie 

- Ga na of de patiënt/cliënt jou begrepen heeft 

- Praat over consultatie en beantw. vragen 

· Leg aan de patiënt/cliënt uit waar je zal over praten  

· Vraag aan de patiënt/cliënt of  hij/zij alles begrepen heeft 

· Zorg ervoor dat de patiënt/cliënt zijn/haar nood aan informatie 
wordt ingewilligd 

· Maak duidelijk aan de patiënt dat je zijn/haar vragen belangrijk vindt 

· “Ik heb jou heel veel informatie gegeven, hoe denk je dat jij dit 
zou uitleggen aan de andere familieleden?” 

· “Ik heb jou net heel veel informatie gegeven, ik zou hier even 
willen stoppen en polsen of jij intussen al vragen hebt?” 

· “Houd je niet in om mij te onderbreken als je vragen hebt terwijl 
ik de uitleg geef” 

5. Geloofwaardigheid installeren 

- Maak jouw competenties kenbaar  

- Toon je betrokkenheid 

· Maak duidelijk dat je ervaring hebt met de problematiek zonder de 
unieke kennis van de patiënt/cliënt te minimaliseren  

· Toon je bezorgdheid naar de patiënt als je merkt dat hij/zij angstig is  

· “Ik zie dat jullie een beetje zenuwachtig zijn om dit nieuws aan 
jullie mama te vertellen?” “Ik zie dat het voor jou heel erg 
moeilijk is om hier bij stil te staan?” 

6. Herkaderen  

- Herstructureer de gedachten van de patiënt/cliënt 

· Help de patiënt/cliënt om iets vanuit een ander perspectief te 
bekijken  

 

· Pt/cl: “mijn vader heeft tegen mij gelogen” 

· GC: “Kan het zijn dat jouw vader jou wilde beschermen door te 
zwijgen?” 
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10.12. TIJDENS DE RAADPLEGING 

CASUS 

3 zussen komen samen op consultatie in het kader van BRCA2 mutatie die vastgesteld werd bij mama 

· Zus 1 29 jaar, heeft vaste partner, nog geen kinderen maar wel kinderwens 

· Zus 2 31 jaar, alleenstaand, 1 dochtertje, verdere kinderwens onbeslist 

· Zus 3 34 jaar, heeft vaste partner, 2 zoontjes, geen kinderwens meer  

 

IC zus 1 draagster: 

“Ik wil de erfelijke fout zeker niet doorgeven aan mijn kinderen dus als ik draagster ben zal ik kiezen voor pgt.” 

“Ik wil mijn borsten niet laten amputeren vooraleer ik kinderen heb dus ik zal kiezen voor een zesmaandelijkse 
screening,” 

 

IC zus 2 draagster: 

“Ik wil de erfelijke fout zeker niet bewust doorgeven aan mijn kinderen dus als ik draagster ben dan heb ik geen 
verdere kinderwens meer .” 

“Ik ben alleenstaand en heb schrik dat ik geen nieuwe partner zou vinden moest ik kiezen voor preventieve 
heelkunde.” 

 

IC zus 3 draagster: 

“Ik hoop dat mijn zoontjes geen drager zijn van deze fout, ook al vallen de risico’s voor jongens op zich wel mee, 
maar zij kunnen later ook dochters krijgen.” 

“Ik heb borstvoeding gegeven en geen kinderwens meer dus ik kies er voor om preventief alles te laten verwijderen, 
ik wil niet hetzelfde ziekteproces meemaken als mijn mama.” 

 

BESLUiT: 

Eén erfelijke fout betekent iets anders voor verschillende personen at risk. Het is de taak van de psycholoog om 

tijdens de raadpleging élk verhaal te horen en te luisteren naar de verschillende betekenis die het genetisch 

onderzoek heeft voor de verschillende familieleden. 

 


