
Vragen Erfelijkheidsleer 

Hoofdstuk 1 – Chromosomen en celdeling 

1. Welke 4 soorten weefsels zijn er? 

 

Epitheel (vernieuwd zich steeds), bindweefspel, spierweefsel en zenuwweefsel 

 

2. Wat is de kleinste unit van het weefsel? 

 

Een cel 

 

3. Wat is een weefsel? 

 

Een hoopje cellen met gelijkaardig uitzicht en gelijkaardige functie 

 

4. Wat is de celkern + geef een andere naam? 

 

Opslagplaats DNA, nucleus 

 

5. Wat is cytoplasma? 

 

Vloeibare beschermende omgeving voor inwendige cel 

 

6. Wat zijn mitochondriën? 

 

Energiecentralen, niet-bruikbare suikers worden omgezet in bruikbare suikers 

 

7. Wat is het endoplasmatisch reticulum? 

 

Netwerk van buizen en vaten, belangrijk bij de eiwitproductie 

 

8. Wat zijn ribosomen? 

 

Vertalen DNA, zetten DNA om naar eiwitten 

 

9. Wat is het Golgi-apparaat? 

 

Assemblage van proteïnen en afvoer van afvalstoffen 

 

10. Wat zijn peroxisomen + geef andere naam? 

 

Lysomomen: zorgen ervoor dat al het vuil of de bacteriën worden afgebroken 

 

11. Wat zijn receptoren? 

 



Uitsteeksels van de cel die info uit de omgeving ontvangen 

 

12. Wanneer worden chromosomen zichtbaar? 

 

Tijdens de celdeling 

 

13. Hoeveel chromosomen heeft de mens en welke 2 soorten zijn er (+hoeveel 

van elk)? 

 

46 chromosomen: 44 autosomen en 2 geslachtschromosomen/gonosomen 

 

14. Wat zijn somatische cellen? 

 

Alle cellen behalve de gonosomen 

 

15. Wat betekent haploïd en diploïd? 

 

Haploïd: geslachtscellen (eicel en zaadcel): 23 chromosomen of n 

Diploïd: somatische cellen: 46 chromosomen of 2n 

 

16. Teken een chromosoom en duidt aan: telomeer, p-arm, centromeer, q-arm 

 
 

17. Geef de 3 soorten chromosomen op basis van de ligging van het centromeer 

 

- Metacentrisch: centromeer ligt in het midden 

- Submetacentrisch: centromeer ligt naar het uiteinde toe 

- Acrocentrisch: centromeer ligt op het uiteinde 

 

18. Wat zijn telomeren? 

 

Zich herhalende stukje DNA aan de uiteinden van de chromosoomarmen die 

bijhoudt hoe oud een cel is (hoeveel keer die heeft gedeeld) 

 

19. Hoe werkt een telomeer? 

 

Na elke celdeling worden nieuwe chromosomen korter, niet de genen, maar de 



telomeren worden steeds kleiner. Wanneer een telomeer te klein wordt is het 

tijd voor de cel om te sterven.  

 

20. Wat doen kankercellen met hun telomeren? 

 

Kankercellen blijven hun telomeren verlengen om te kunnen blijven leven 

 

21. Wat is een karyotype? 

 

Een chromosomenkaart waar chromosomen worden gerangschikt  

 

22. Op welke 3 dingen is de rankschikking gebaseerd? 

 

- Grootte 

- Positie centromeer 

- Bandingspatroon 

 

23. Aangezien X-chromosoom meer gen bevat dan Y-chromosoom, betekend het 

dat dan vrouwen meer gen hebben aangezien de combinatie XX is en dus geen 

Y bevat? 

 

Nee, in vrouwelijke cellen wordt meestal 1 X uitgeschakeld en komt die niet 

tot expressie 

 

24. Wat is een ideogram? 

 

Een systematische voorstelling van het karyotype 

 

25. Wat is de cytogenetica? 

 

Studie van de chromosomen  

 

26. Hoelang duurt de celcyclus? 

 

24 uur 

 

27. Geef de 5 stappen van de celcyclus 

 

1. Mitotische fase (1h) 

 

2. G1 (uren-jaren):  

- decondenserende chromosomen despiraliseren 

- kern wordt een chromatine 

- Veel RNA- en eiwitsynthese (groei) als voorbereiding op de S-fase 

 



3. S (6-8h): 

- Replicatie van DNA 

- Vorming van de 2 zusterchromatiden (92) 

- Blijven samen thv centromeer 

 

4. G2 (2-4h):  

- Verdere aanmaak RNA en eiwitten 

- Celvolume neemt verder toe 

- Voorbereiding op mitose en celdeling  

 

5. Mitose (1h):  

- Begin: 46 ontdubbelde chromosomen (2 zusterchromatiden) 

- Einde: Elke cel 46 chromosomen (1 zusterchromatide) 

- Condensatie erfelijk materiaal in chromosomen 

 

28. Welke van die stappen behoren tot de interfase? 

 

G1, S en G2 

 

29. Wat is de mitose en wat is de verhouding moeder- en dochtercellen? 

 

- Somatische celdeling (lichaamscellen) 

- 1 diploïde moedercel -> 2 diploïde dochtercellen 

 

30. Wat is meiose en wat is de verhouding moeder- en dochtercellen en wat 

wordt gevormd? 

 

- Geslachtsdeling, reductiedeling 

- Vorming van gameten of geslachtscellen (eicellen en sperma) 

- 1 diploïde moedercel -> 4 haploïde gameten 

 

31. Wat is een ander woord voor een bevruchte eicel? 

 

Een zygote 

 

32. Wat zijn de 4/5 verschillende fasen van de mitose? 

 

(1. Interfase: celcyclus) 

 

2. Profase: 

- start mitose 

- nucleolus desintegreert (uit elkaar) 

- condensatie van chromatine  

- vorming van mitotische spoelfiguur 

 



2. (Pro)metafase: 

- vorming van de kinetochore 

- chromosoom wordt zichtbaar (tijd voor chromosomenonderzoek) 

- schikking in het evenaarsvlak  

- nucleair membraan desintegreert  

- maximale condensatie 

 

3. Anafase: 

- zusterchromatiden wijken uit elkaar 

- vormen onafhankelijke dochterchromosomen die naar polen bewegen 

 

4. Telofase: 

 

- decondesatie van chromosomen  

- vorming nucleaire membraan rond beide dochterkernen 

- cel snoert in 

 

5. Cytokinese (celdeling): 

 

- Celkern omringt decondencerende chromosomen de nucleolus verschijnt 

opnieuw, de cel splitst zich in 2 dochtercellen 

 

33. Wat is het mitotische spoelfiguur? 

 

2 centriolen migreren naar tegengestelde polen van de cel van waaruit de 

microtubuli zich vormen 

 

34. Wat is een kinetochore? 

 

Een eiwitcomplex ter hoogte van de centromeren dat vasthechtingsplaats 

vormt voor spoeldraden  

 

35. Wat is het verschil tussen meiose I en meiose II? 

 

Meiose I: reductiedeling van de homologe chromosomen  

Meiose II: vergelijken met mitose: scheiding van de zusterchromatiden 

 

36. Wat zijn de 6 stappen van de meiose I? 

 

1. Interfase I 

 

2. Profase I: 

- Leptoteen: condensatie chromosomen en zusterchromatiden worden 

zichtbaar 

- Zygoteen: Synaptenormaal complex voor de paring van homologe 



chromosomen (bivalenten) 

- Pachyteen: verdere condensatie, synaps volledig, homologe chromosomen 

zichtbaar als bivalenten (4 zusterchromatiden naast elkaar: tetrade) + 

crossing over  

- Diploteen: na crossing over verdwijnt synaptenormaal complex, chiasmata 

wordt zichtbaar  

- Diakinesis: maximale condensatie 

 

3. Prometafase 1: nucleair membraan verdwijnt en vorming spoelfiguur en 

kinetochoren + vasthechting bivalenten aan spoeldraden  

 

4. Metafase 1: Spoelfiguur volledig en bivalenten naar evenaarsvlak 

 

5. Anafase 1: Disjunctie homologe chromosomen  

 

6. Telofase 1: 2 haploïde sets van chromosomen groeperen aan polen  

 

37. Wat is er niet bij meiose II dat er wel is bij de mitose? 

 

S-fase: geen replicatie van chromosomen  

 

38. Wat is crossing over? 

 

De zusterchromatiden aan de binnenzijde gelegen kleven aan elkaar waardoor 

ze genetisch materiaal gaan uitwisselen (vaderlijk en moederlijke 

chromosomen mixen) 

 

39. Wat is chiasmata? 

 

Zichtbare X-vormige gebieden bij homologe paren waar crossing over heeft 

plaatsgevonden 

 

40. Wat is de meiose II? 

 

De 2 haploïde dochtercellen bestaande uit 2 chromosomen delen zich in 4 

haploïde dochtercellen met 4 chromatiden 

 

41.  Vul de tabel aan 

 

 

 Voor interfase Na interfase Na meiose I Na meiose II 

Chromosomen 46 46 23 23 

Chromatiden 46 92 46 23 



42. Wat zijn de 2 vormen van gametogenese en voor welke geslachten zijn ze? 

 

- Oögenese: vrouwen 

- Spermatogenese: mannen 

 

43. Geef de 6 stappen van de oögenese 

 

1. Week 4: embryonale ontwikkeling: primordiale geslachtscellen in entoderm 

vruchtzak (buiten de embryo) 

2. Oögonia: 30tal mitotische delingen (week 8) 

3. Maand 3: oögonia ontwikkelen zich tot primaire oöcyten die in de profase I 

blijven tot de rijping van de follikel 

4. Snelle finalisatie meiose I + vorming secundaire oöcyt en 1e poollichaampje 

(enkel kern) 

5. Start meiose II: metafase tijdens ovulatie  

6. Einde meiose II: bij fertilisatie (bevuchte eicel) + expulsie 2e 

poollichaampje -> niet bevrucht is menstruatie 

 

44. Tot wanneer duurt de oögenese? 

 

De menopauze (Ongeveer 50 jaar) 

 

45. Geef de 6 stappen van de spermatogenese 

 

1. Week 4: embryonale ontwikkeling: primordiale geslachtscellen in endoderm 

vruchtzak (buiten embryo) 

2. Week 6: migreren embryo genitale groeven: aanleg primaire gonade  

3. Mitotische delingen gevolgd door rustperiode (week 8) 

4. Puberteit: mitotische delingen leiden tot spermatogonia. De laatste 

mitotische deling leidt tot de primaire spermatocyt die een meiotische deling 

ondergaat  

5. Meiose I: vorming secundaire spermatocyt  

6. Spermatiden: resultaat meiose II -> verder rijping spermatozoa (uit 1 

spermatocyt: 4 spermatozoa) 

 

46. Hoelang duurt de spermatogenese? 

 

Ongeveer 60 dagen 

 

47. Vul aan  

 

 Oögenese Spermatogenese 

Begin meiose Intra-uterien (1e trim) Vanaf puberteit  

Duur meiose 12-45 jaar 60-65dagen 



Aantal mitosen 20-30 30-500 

Aantal gameten per 

meiose 

1 eicel (3 

poollichaampjes) 

4 zaadcellen 

Gametenproductie 1 per menstruatiecyclus 100-200 miljoen per 

ejaculaat 

 

 

48. Geef een probleem van de meiose I bij vrouwen 

 

Meiose I duurt enorm lang bij de vorming van eicellen wat meer kans geeft op 

chromosomale afwijkingen 

 

49. Geef een probleem van de meiose bij mannen 

 

Een continu proces van meiose waardoor ze gevoeliger zijn voor 

omgevingsfactoren (bv. Radiatie, toxische stoffen) 



Vragen Erfelijkheidsleer 

Hoofdstuk 2 – Chromosomale aandoeningen  

1. Wanneer doet men onderzoek naar chromosomale afwijkingen (6)? 

 

- Meer dan 3 miskramen (herhaald) 

- Vroeg/doodgeboorte van een kind met een afwijking 

- Onverklaarde mentale beperking 

- Vermoeden door een chromosomaal fenotype 

- Prenataal: moeder ouder dan 35 jaar, chromosomale afwijking vorig kind, 1 

van de ouders drager, echografische afwijking, verhoogde triple test, 

nekoedeem 

- Maligniteiten (kankercellen 

 

2. In hoeveel procent van de zaad- en eicellen zitten er chromosomale 

aandoeningen? 

 

10% van de zaadcellen en 20% van de eicellen 

 

3. Waarvan is een chromosomale aandoening de oorzaak (2)? 

 

- Spontaan miskraam (50%) 

- Mentale of fysieke beperking 

 

4. Hoeveel procent van de levend pasgeborenen heeft een chromosomale 

aandoening? 

 

0,5-1% 

 

5. Wat is een numerieke chromosoomafwijking? 

 

Een afwijking in het aantal chromosomen 

 

6. Wat zijn de 3 soorten numerieke chromosoomafwijkingen? 

 

- Euploidie: normaal aantal (46) 

- Aneuploidie: winst of verlies van een aantal chromosomen  

- Polyploidie: toename veelvoud haploïde set 

 

7. Wat zijn de 3 soorten aneuploidie? 

 

- Trisomie: 3x chromosoom 

- Monosomie: 1x chromosoom (niet leefbaar, enkel in gameten) 

- Tetrasomie: 4x chromosoom (alleen kankercellen) 

 



8. Wat zijn de 2 soorten polyploidie? 

 

- Triploidie: volledige extra set (69) 

- Tetraploidie: 2x extra set (92) 

 

9. Wat is de grootste oorzaak voor triploidie? 

 

Dispermie: 2 zaadcellen bevruchten 1 eicel (1-3% bevruchtingen) 

 

10. Wat zijn de 2 grootste oorzaken van tetraploidie? 

 

Het uitblijven celdeling na kerndeling en een fusie van 2 diploïde zygoten 

 

11. Wat zijn de 3 oorzaken van aneuploidie en welke is de meest en minst 

voorkomend? 

 

1. Non-disjunctie tijdens meiose I (meest voorkomend): slechte separatie 

chromosomen of zusterchromosomen 

2. Non-disjunctie meiose II (mosaïcisme)  

3. Non-disjunctie na bevruchting (mitose): postzygotische disjunctie (minst 

voorkomend) 

 

12. Hoe komt een monosomie tot stand? 

 

Nullisomische gameet (22chrom) + normale (23chrom) 

 

13. Hoe komt een trisomie tot stand? 

 

Disomische gameet (24chrom)+ normale (23chrom) 

 

14. Wat is mosaïcisme?  

 

Individu uit 2 of meer celpopulaties opgebouwd (door anafase lag) 

 

15. Geef 3 redenen hiervoor 

 

- Preferentieel materneel en leeftijdsgebonden 

- Kwaliteit oöcyten slechter dan spermatozoa 

- Verouderingsprocessen (vrouw) 

 

16. Wat is Down-syndroom? 

 

Trisomie 21: 1/1000 

 



17. Geef 3 redenen voor Down-syndroom + hoeveel % kans op die reden? 

 

1. 95%: losse/vrije trisomie 21 (90% materneel en 10% paterneel -> ouders 

normaal karyotype: non-disjunctie meiose I, herhalingskans: 1%) 

2. 4%: Robertsionaanse translocatie (ouders kunnen drager zijn, hoger 

herhalingsrisico, moeder drager) 

3.1%: mosaïcisme (niet in alle cellen) -> vroeg in zwangerschap grote 

gevolgen, later: milder 

 

18. Wat is het fenotype van mensen met Down-syndroom? 

 

Slappe spieren geboorte, IQ 40-50 (hoger bij mosaïcisme), faciaal 

dysmorfisme, hartafwijking, dwarsplooi, hoger risico leukemie, vroeger 

Alzheimer 

 

19. Wat is het Patau syndroom? 

 

Trisomie 13: 1/20.000 

 

20. Wat is meestal de reden hiervoor? 

 

Meestal vrij, zelden translocatie/mosaïcisme 

 

21. Wat is het fenotype van mensen met het Patau syndroom? 

 

Gespleten lip/verhemelte, huid- of botdefecten schedel, extra vingers/tenen, 

holoprosencefalie (geen linker en rechterhersenhelft, afwijking ogen), 

afwijking zenuwstelsel, malformaties inwendige organen en groeiachterstand 

 

22. Wat is het Edwards syndroom? 

 

Trisomie 18: 1/10.000 

 

23. Wat is meestal de reden hiervoor? 

 

Meestal vrij 

 

24. Wat is het fenotype voor mensen met het Edwards syndroom? 

 

Kort borstbeen, convexe voetzolen, overlappende vingers, congenitale 

afwijkingen, groeiachterstand, ernstige mentale handicap 

 

25. Wat is het Klinefelter syndroom? 

 



47,XXY: 1/1000 levend geboren jongens 

 

26. Wat zijn de 2 redenen hiervoor? 

 

85% XXY in alle mitosen, 15% mosaïcisme 

 

27. Wat is het fenotype voor mensen met Klinefelter syndroom? 

 

Kleine teelballen, onvruchtbaar, onderontwikkeld mannelijke 

geslachtskenmerken, borstontwikkeling, groot en lange ledematen, lager IQ, 

leer- en gedragsproblemen, hoger risico op borstkanker 

 

28. Hoe wordt het Klinefelter syndroom behandeld? 

 

Met testosteron 

 

29. Wat is het Triple X syndroom? 

 

47, XXX, 1/1000 levend geboren meisjes 

 

30. Wat is meestal de reden hiervoor? 

 

Vrij (soms mosaïcisme) 

 

31. Wat is het fenotype van mensen met Triple X syndroom? 

 

Normale vruchtbaarheid, groter, hoger risico chromosomale aandoeningen 

kinderen, lager IQ, onhandig 

 

32. Wat is het Jacobs syndroom? 

 

47,XYY: 1/1000 levend geboren jongens 

 

33. Wat is meestal de reden hiervoor? 

 

Mosaïcisme of non disjunctie paternele meiose II 

 

34. Wat is het fenotype voor mensen met Jacobs syndroom? 

 

Normale vruchtbaarheid, groter, leerproblemen, meer crimineel gedrag 

 

35. Wat is het Turner syndroom? 

 

45, X: 1/2000-5000 levend geboren meisjes 

 



36. Wat is meestal de reden hiervoor? 

 

50% 45X, 20% mosaïcisme, 30% structurele afwijking 

 

37. Wat is het fenotype van mensen met Turner syndroom? 

 

Nekoedeem, gezwollen voeten en handen, onvruchtbaar, streak ovaries (geen 

eicellen, onderontwikkeling geslachtskenmerken, kleiner, osteoporose, grote 

tepelafstand, non verbaal IQ lager dan verbaal 

 

38. Hoe wordt dit behandeld? 

 

Met groeihormoon en oestrogeen 

 

39. Wat is een structurele chromosoomafwijking? 

 

Een afwijking in de structuur van de chromosomen 

 

40. Wat is een gebalanceerde en ongestructureerde chromosoomafwijking? 

 

Gebalanceerd: geen winst of verlies van het chromosoom materiaal (kunnen 

ongebalanceerde gameten vormen en hebben een verhoogd risico op 

abnormale nakomelingen, een miskraam en onvruchtbaarheid) 

Ongebalanceerd: er is wel winst of verlies van het chromosoom materiaal 

(85% eindigt in spontaan miskraam) 

 

41. Wat is een deletie? 

 

Een stukje chromosoom tekort 

 

42. Wat is het verschil tussen een terminale en een interstitiële deletie? 

 

Terminaal: verlies van een gedeelde van het chromosoom op het uiteinde van 

de arm 

Interstitiële: verlies van een gedeelte van het chromosoom op gelijk welke 

plaats van het chromosoom 

 

43. Waar is er een deletie van Wolf-hirschhorn syndroom? 

 

Terminale deletie op 4p 

 

44. Waar is er een deletie bij het Cri-du-chat syndroom? 

 

Terminale deletie op 5p: 85-90% de novo  

 



45. Wat is het velocardiofaciaal syndroom? 

 

Microdeletie (interstitiële) op 22q: 1/4000 levend geborenen (onvolledige 

penetrantie) 

 

46. Wat is het fenotype hiervan? 

 

Mentale beperking, kleine mond, nasale spraak, hartdefecten,...  

 

47. Geef de intersitiële deleties 

 

Angelman syndroom 15q 

Prader-Willi syndroom 15q 

Smith-Magenis syndroom 17q 

Williams-Beuren syndroom 7q 

48. Wat is een duplicatie? 

 

De winst van een chromosomaal fragment 

 

49. Wat is de oorzaak hiervan? 

 

Voorkomen van repetitieve en homologe stukken in het DNA -> oneven 

crossing over tussen homologe sequenties van segmentale duplicaties 

 

50. Wat is het Cat-eye syndroom? 

 

Microduplicatie op chromosoom 22 

 

51. Wat is een isochromosoom? 

 

Een chromosoom dat 1 arm verloor en heeft vervangen door een exacte kopie 

van de andere arm (ene dochtercel 2 q armen andere 2 p armen) 

 

52. Wat is een ringchromosoom? 

 

Door breuken klapt het chromosoom toe en overige stukken gaan verloren 

 

53. Wat zijn inserties? 

 

Het invoegen van een stukje chromosoom in een ander chromosoom 

 

54. Hoeveel procent kans heeft de drager hiervan op ongebalanceerde gameten? 

 

50% 

 



55. Wat zijn inversies? 

 

Omkeringen van een stukje chromosoom 

 

56. Welke 2 soorten zijn er? 

 

- Pericentrisch: er is een breukpunt op elke arm, de centromeer is betrokken 

en soms kan de ligging veranderen (duplicatie of deletie) 

-Paracentrisch: beide breukpunten zijn in dezelfde arm gelegen, het 

centromeer is niet betrokken (acentrisch/dicentrisch chromosoom: miskraam) 

 

57. Wat is een reciproke translokatie? 

 

Het verplaatsen van een stukje chromosoom in een ander chromosoom door 

een breuk op niet homologe chromosomen (1/600: vaak familie, soms de novo) 

-> vaak onschuldig  

 

58. Wat zijn de 3 richtingen waarnaar de chromosomen uitwijken tijdens de 

anafase? 

 

- Alternerende scheiding: Gebalanceerde gameten ofwel beide normaal of 

beide getranslokeerd  (gebalanceerd: 50% leefbaar) 

- Nabuur 1 segregatie: homologe centromeren naar verschillende 

dochtercellen (deleties en duplicaties: 50%: meestal niet leefbaar) 

- Nabuur 2 segregatie: homologe centromeren naar dezelfde dochtercellen 

(zeer zeldzaam, meestal niet leefbaar) 

 

59. Waarbij stijgt het risico bij translocaties (3)?  

 

- Kinderen met mentale/congenitale afwijkingen 

- Gereduceerde fertiliteit 

- Repetitief miskraam 

 

60. Wat is een Robertsionaanse translocatie? 

 

Translocaties tussen 2 acrocentrische chromosomen met fusie nabij het 

centromeer en verlies van de korte armen: weinig effect (1/1000) 

 

Soms vruchtbaarheidsproblemen, risico vorming ongebalanceerde gameten 



Vragen Erfelijkheidsleer 

Hoofdstuk 3 - Chromosomenonderzoek 

1. Wat zijn de 3 manieren om aan chromosomenonderzoek te doen? 

 

1. Klassieke cytogenetica – Karyotypering 

2. Fluorescentie in situ hybridisatie (FISH) 

3. Ondiepe genoom sequenering (sWGS) 

 

2. Wat zijn constitutionele indicaties?  

 

Chromosoomafwijking is in alle cellen van het lichaam aanwezig 

 

3. Wat zijn maligniteiten? 

 

Chromosoomafwijkingen zitten enkel in de chromosomen van de 

kankercellen 

 

4. Welk weefsel is nodig om een weefsel cytogenetisch te onderzoeken (2)? 

 

- Het weefsel moet makkelijk te verkrijgen zijn 

- De mitocellen moeten zorgen dat de cellen in staat zijn om te groeien 

 

5. Wat zijn mitocellen? 

 

Stoffen die celdeling stimuleren 

 

6. Welke type weefsel komen hiervoor in aanmerking (2)? 

 

Postnataal: 

- Perifeer bloed 

- Huidfibroblasten (na huidbiopt)  

- Maligne cellen (bloed, beenmerg, tumor,...) 

 

Prenataal: 

- Vruchtwatercellen (= amniocellen): 15-16 weken  

- Navelstrengbloed (week 20) 

- Vlokken (= chorion villi): week 10-12 (kan leiden tot vals positieve test 

-> afwijking placenta niet gelijk aan afwijking kind) 

 



7. Wat is de evolutie van het tellen van het aantal chromosomen? 

 

- 1923: Painter: 48 chromosomen 

- 1953: Watson en Crick: ontdekking van de dubbele trap structuur 

(dubbele helix) van het DNA 

- 1956: Tijo and Levan: 46 chromosomen 

 

8. Wat is de procedure van karyotypering? (7stappen) 

 

1. Er wordt bloedafname verricht, het bloedstaal is voorzien van een 

groene dop met heparine om bloedstolling te voorkomen 

2. Het bloedstaal wordt toegevoegd aan een vloeistof rijk aan 

voedingstoffen en stimulatoren, in een steriele omgeving met een 

temperatuur van 37°C laat men de cellen gedurende enkele dagen delen 

(groeimedium) (PHA) 

3. Het toevoegen van colchicine zorgt ervoor dat de celdeling stopt in de 

metafase van de mitose. Het zorgt ervoor dat de vorming van microtubuli 

geïnhibeerd wordt. Hierna wordt de bloedstaal gecentrifugeerd waardoor 

een palet op de onderkant staat. Nadien volgt een hypotonische 

behandeling (KCI) waardoor de cellen opzwellen (mogen niet breken! -> 

hypotone shock) 

4. De chromosomen worden nu gefixeerd dmv methanol en azijnzuur, we 

kunnen alleen maar met witte bloedcellen werken, want rode bloedcellen 

hebben geen kern en bevatten dus geen chromosomen. We gaan 3x deze 

stoffen toevoegen en telkens centrifugeren dan is de palet voldoende 

zuiver zonder eiwitten 

5. Hierna worden de preparaten gemaakt. Wanneer de cel het preparaat 

raakt, zal de cel openbarsten en de chromosomen vrijkomen. Op elk 

preparaat moet de identificatie van de patiënt staan. 

6. Er wordt een kleurstof toegevoegd aan de chromosomen, ze zullen niet 

egaal kleuren. De bandjes zullen zichtbaar worden. 

7. De chromosomen zijn nu klaar voor digitale beeldvorming en het 



opstellen van een chromosomenkaart/karyotypering. 

 

9. Wat doet bandering? 

 

Reflecteert de base samenstelling van een bepaalde regio (DNA) en de 

mate van condensering 

 

10. Welke 4 soorten bandering zijn er? 

 

1. G(iemsa) banding: vaakst gebruikt; Chromosomen eerst behandelt met 

trypsine om de chromosomale eiwitten af te breken en worden vervolgens 

met Giemsa (paars) gekleurd 

- Donkere G-banden: rijk aan AT en gen-arm 

- Lichte G-banden: rijk aan GC en veel genen 

 

2. Q(uinacrine) banding: chromosomen kleuren met quiacrine 

(fluorecerende stof)-> fluorescentie microscoop nodig 

- Oplichtende stukken: rijk aan AT en gen-arm 

 

3. R(everse) banding: chromosomen worden speciaal behandeld (verhit) 

vooraleer ze kleuren 

- Donkere banden: rijk aan GC en veel genen 

- Lichte banden: rijk aan AT en gen-arm 

 

4. C(entromeer) banding: Techniek die specifiek je chromosomen gaat 

kleuren maak ook soms de regio onder de centromeren (heterochromatine)  

Non-paterniteit opsporen  

 

11. Wat is heterochromatine? 

 

Een blok aan repetitieve stukken DNA die niet coderen voor het gen maar 



bijdragen aan de chromosoomstructuur  

 

12. Wat is de resolutie van bandering? 

 

- 400-500 banden: klassiek 

- 550-850 banden: prometafase: hoge resolutie  

 

13. Wat zijn de 4 voordelen van karyotypering?  

 

- Volledige genoom wordt onderzocht 

- Goedkoop 

- Detectie gebalanceerde chromosoom afwijking 

- Enkel cel detectie (mosaïcisme) 

 

14. Wat zijn 3 nadelen van karyotypering? 

 

- Delende cellen vereist 

- Bepaalde resolutie (5-10Mb) 

- Veel training nodig 

 

15. Hoeveel chromosomen bevat een haploid genoom? 

 

23 

 

16. Hoeveel eiwit coderende genen bevat dit? 

 

22.000 

 

17. Hoeveel van de lettertjes in ons DNA zijn dat? 

 

3miljoen 

 



18. Hoeveel voor eiwit coderende genen bevat 1 chromosoom? 

 

1000-2500 

 

19. Hoeveel coderende genen zitten op 1 bandje op een chromosoom? 

 

25-75 

 

20. Wat is de procedure van FISH? (6) 

 

1. Een stukje DNA (probe) dat dubbelstrengig is 

2. We geven het een fluoriserende kleur  

3. We gaan het DNA denatureren: door middel van opwarming van de 2 

DNA strengen uit elkaar te laten vallen 

4. We hebben ons chromosoompreparaat maar er zitten zowel 

chromosomen in als kernen die niet gedeeld hebben (nog in interfase), 

incubatie van de DNA probe: hybride (DNA streng probe +DNA streng 

chromosoom) 

5. Wassen en tegenkleuren (niet gepaarde strengen gaan weg) 

6. Detectie probe -> fluorescentie signaal (golflengte: licht microscoop) 

 

21. Wat is een probe? 

 

Een stukje dubbelstrengig DNA 

 

22. Hoe kan je een probe kweken? 

 

Je kan een vector (cirkeltje) binnenbrengen in een onschuldige bacterie (E 

coli). Die deelt in een bepaalde vloeistof 1x in de 20min. We laten hem de 

hele nacht groeien, in he witte deel hebben we een soort antibioticum 

gestoken zodat alleen de bacteriën die de probe hebben gaan groeien. Als 



laatste gaan we weer die probe uit de bacterie halen. 

 

23. Welke 4 soorten probes zijn er? 

 

1. Gen of locus specifiek 

2. Centromeer probe (groter signaal) 

3. Telomeer probe (zijn alle repetitie stukken die voor alle chromosomen 

hetzelfde zijn) 

4. Chromosoom-painting-probe: hele chromosoom 

 

24. Welke 4 soorten FISH-kleuring zijn er? 

 

1. 1-kleur FISH 

2. 2-kleur FISH 

3. Fiber FISH: oriëntatie genen 

4. Multi-kleur FISH: alle chromosomen krijgen een verschillend kleurtje 

(niet in interfase; kleuren door elkaar) of multi-kleuren bandig FISH: elke 

band een andere kleur 

 

25. Wat zijn 5 toepassingen voor FISH-kleuring? 

 

- Aandoeningen door microdeletie opsporen (diagnose) 

- Opsporen subtelomerische deleties bij mentale beperking 

- Karakterisatie structurele chromosoomafwijking 

- Cytogenetisch onderzoek niet-delende cellen 

- Kankeronderzoek: translocaties 

 

26. Wat zijn 5 voordleen en 3 nadelen van FISH? 

 

Voordelen: 

- Hogere resolutie (<500 kb) 

- Interfase detectie 



- Multipele doelwitten 

- Snel (48h) 

- Niet-delende cellen 

 

Nadelen: 

- Gericht, niet genoom 

- Duur 

- Geen submicroscopische deleties 

 

27. Wat is ondiepe genoom sequenering (sWGS)? 

 

Een techniek die gebruikt wordt om deleties en duplicaties in patiënten op 

te sporen, ook soms moleculaire karyotypering of kopie nummer 

sequenering genoemd 

 

28. Wat is de procedure van sWGS? (5 stappen) 

 

1. Er wordt bloed vanuit het DNA van de patiënt geïsoleerd 

2. Dit DNA wordt in stukken gebroken, gefragmenteerd 

3. Daarna worden deze stukjes DNA gekoppeld aan een stukje gekend DNA 

en vermeerderd 

4. Het resulterend product word in het next generation sequeneringstoestel 

gestoken, die zal de volledige volgorde van het DNA aflezen 

5. Het NGS toestel is in staat de DNA van een cel 15 miljoen keer af te 

lezen, maar op een zeer ondiepe manier (kleine afwijkingen niet opsporen) 

 

29. Wat is de toepassing hiervan bij constitutionele cytogenetica? 

 

Detectie van submicroscopische deleties en duplicaties 

 

30. Wat is de toepassing hiervan bij de kankergenetica? 

 



Detectie van gen amplificatie en chromosoom winsten of verliezen 

 

31. Wat werd gevonden bij mensen met een mentale beperking? 

- Recurrente afwijking (meerdere personen met hetzelfde fenotype en 

dezelfde chromosoomafwijking) 

- Hoe groter de afwijking, hoe groter de kans dat het causaal is 

- Ook in de populatie (kopie nummer variaties: 12%: normale individuen 

die chromosoomafwijking dragen) 

- Overerfbaar: goedaardig, de novo: causaal 

 

32. Wat zijn 3 voordelen en 2 nadelen van sWGS? 

 

Voordelen: 

- Geen delende cellen nodig 

- Snel 

- Hoge resolutie 

 

Nadelen: 

- Geen detectie van gebalanceerde afwijkingen 

- Oppikken van genomische varianten die kunnen zorgen voor 

mogelijkheden bij de interpretatie van de resultaten 

 

 

 

 



Vragen Erfelijkheidsleer 

Hoofdstuk 4 – Het humane genoom en genen 

1. Uit hoeveel cellen bestaat het menselijk lichaam? 

 

100 biljoen  

 

2. Wat zijn cellen? 

 

Het kleinste onderdeel van het lichaam, waar genetisch materiaal is vervat 

 

3. Wat zijn genen? 

 

Exonen en intronen (bulkDNA) 

 

4. Wat is een codon? 

 

3 nucleotiden (letters) 

 

5. Welke 2 soorten DNA zijn er?  

 

1. DNA in de mitochondriën (mtDNA): structuren/organellen in eucaryotische 

cellen (cellen van meer ontwikkelde wezens) die energie omzetten in een 

vorm die door cellen kan gebruikt worden 

 

2. DNA in de celkern (nucleair genoom): 

- 23paar chromosomen (22paar autosomen + 2 geslachtschromosomen) 

- 22.000 genen  

- 3 miljard basenparen of 6miljard nucleotiden 

 

6. Wat is DNA? 

 

Desoxiribonucleïnezuur (= polymeerstreng van nucleotiden)  

 

7. Uit welke 2 structuren is een nucleotide opgebouwd? 

 

Nucleoside + fosfaatgroep 

 

8. Uit welke 2 structuren bestaat een nucleoside? 

 

Pentose suiker (desoxyribose) met daaraan N (stikstof) bevattende basen 

 

9. Wat zijn de 4 stikstof bevattende basen? + verdeel ze in 2 groepen 

 

Pyrimidines (1 koolstofring): 



- Cytosine  

- Thymine  

 

Purines (2koolstofringen): 

- Adenine 

- Guanine 

 

10. Welke 3 soorten linken zijn er? 

 

- 1’: link aan organische base 

- 3’: link aan andere nucleotide 

- 5’: link aan fosfaatgroep 

 

11. Door welk proces worden nucleotiden aan elkaar gekoppeld? 

 

DNA polymerase; streng die fosfaatgroepen aan elkaar kan paren 

 

12. Welke stikstof bevattende basen passen in elkaar (=baseverbindingen) en 

hoeveel waterstofbruggen hebben ze? 

 

Adenine en Thymine (2 waterstofbruggen) 

Guanine en Cytosine (3 waterstofbruggen) 

 

13. Wat vormt een helixvormige structuur? 

 

2 polynucleotideketens in tegenovergestelde richting 

 

14. Wat is de breedte van een streng en de lengte tussen 2 windingen? 

 

Breedte: 2nm 

Lengte tussen 2 windingen: 3,4 nm 

 

15. Waar is basecomplementariteit belangrijk bij? 

 

- Replicatie  

- Herstel van fouten (mutaties) 

 

16. Wat is een nucleosoom? 

 

DNA streng windt zich rond het eiwitcomplex (200bp) 

 

17. Wat is een chromosoom? 

 

Een gecondenseerde chromatine  

 



18. Waarom zijn eiwitten (histonen en niet-histonen belangrijk)? 

 

Voor het samenpakken van DNA 

 

19. Wat is een chromatinevezel? 

 

Een nucleosoomvezel gaat zich opvingen in een helixvormige structuur; vormt 

bindingen/lussen door te binden op een centrale stellage (scaffold) 

 

20.  Naar hoeveel is bij maximale condensatie de DNA-streng gereduceerd? 

 

Naar 1/50.000 van de oorspronkelijke lengte 

 

21. Teken het centrale dogma van de moleculaire biologie 

22. Wanneer vindt DNA replicatie plaats? 

 

Tijdens de S-fase van de celcyclus 

 

23. Wat zijn de 2 stappen van DNA replicatie? 

 

1. Helicase breekt waterstofbruggen tussen 2 strengen van de dubbele helix, 

de strengen laten elkaar los door hydrofobe interacties (elke streng is een 

sjabloon voor een nieuwe) 

 

2. Origin of replication: hechting RNA primer (start op verschillende plaatsen 

tegelijkertijd) + DNA polymerase hecht zich aan elkaar tot een nieuwe streng 

(leest af van 3’ – 5’) 

 

24. Wat is het verschil tussen de leading en de lagging strand? 

 

Leading strand: 5’-3’ (Continu) 

Lagging strand: 3’-5’ (polymerase moet constant fragmentjes maken = 

Okazaki-fragmenten die aan elkaar worden geplakt door ligase (niet continu) 

 

25. Wat betekent semi-conservatief? 

 

Deels oude keten en deels nieuwe 

 



26. Wat zijn kaders? 

 

De oorspronkelijke, gesplitste ketens (weinig fouten) 

 

27. Wat is een gen? 

 

Een afgebakend stuk DNA op een chromosoom dat info bevat over 1 of 

meerder eiwitten (gen codeert voor een eiwit) 

 

28. Wat is de locus? 

 

Elk gen heeft een vaste plaats op een chromosoom 

 

29. Wat zijn allelen? 

 

Op die plaats kunnen van hetzelfde gen verschillende varianten voorkomen 

 

30. Wat is een eiwit?  

 

Een genproduct dat erfelijke eigenschappen uit uiting kan brengen 

 

31. Welke soorten eiwitten zijn er? (5) 

 

- Structureel: geeft structuur 

- Membraan: bepalen welke stoffen binnen en buiten gaan 

- Transportmolecule: zaken transporteren door het hele lichaam 

- Enzymen 

- Transcriptiefactoren: factoren die bijdragen dar een gen transcriptie 

ondergaat (overgang van DNA naar mRNA) 

 

32. Wat reguleert dit? (4) 

 

- Embryogenese 

- Ontwikkeling en groei 

- Stofwisseling 

- Reproductie en voortplanting 

 

33. Vul aan 

 RNA DNA 

Naam Ribonucleïnezuur Desoxiribonucleïnezuur 

Suiker Ribose Deoxiribose 



 

34. Wat zijn de stappen om van DNA naar RNA te gaan (transcriptie)? 

 

Stap 1: Transcriptiefactoren binden in promotor regio 

Stap 2: Binding RNA- polymerase -> start nucleotiden aan elkaar kleven 

Stap 3: Enkelvoudige DNA streng (anti sense) 3’-5’ / complementair sense 

streng (gelijkenissen mRNA) 

Stap 4: mRNA streng aangemaakt in 5’-3’ 

 

35. Wat is de promotor? 

 

DNA sequentie aan het begin van een gen (binden transcriptiefactoren) 

 

36. Welke 2 soorten transcriptiefactoren zijn er? 

 

- Activerende transcriptie factoren: RNA polymerase gaat binden en de 

transcriptie start 

- Inhiberende transcriptie factoren: Blokkeren de binding van RNA 

polymerase en er is geen transcriptie meer 

 

37. Wat zijn de 3 verschillende sequenties in de promotor regio? 

 

Weefselspecifieke genen: 

- TATA box 

- CCAAT box 

 

Housekeeping genes (= genen die overal tot expressie komen): 

-GC box 

 

38. Wat zijn cis-acting elementen? 

 

Op dezelfde locus als gen 

 

39. Wat zijn de 3 posttranscriptionele modificaties van mRNA? 

 

1. Capping (5’): blokkeren 5’ uiteinde (kop) door toevoegen 7’ 

methylguanosine aan 1e nucleotide 

 

2. Polyadenylatie: toevoegen van een polyA staart aan het 3’ uiteinde van het 

mRNA transcript 

 

Enkelstrengig of 

dubbelstrengig 

Enkelstrengig Dubbelstrengig 

Purines Adenine, guanine Adenine, guanine 

Pyrimidines Uracil, cytosine Thymine, cytosine 



3. RNA-splicing: het uitsplitsen van de intronen uit het primaire RNA 

transcript (elk intron begint met GT en eindigt met AG) 

 

40. Wat zijn de bouwstenen van een eiwit? 

 

Aminozuren 

 

41. Waar gebeurt het proces van translatie? 

 

Aan de ribosomen, in het cytoplasma 

 

42. Wat is translatie? 

 

Nucleotidenvolgorde van het mRNA wordt herkend en de bijhorende 

aminozuren worden aan elkaar gekoppeld tot een eiwit 

 

43. Uit wat bestaat een ribosoom? 

 

1/3 groot eiwitcomplex en 2/3 ribosomaal DNA 

 

44. Hoeveel ribosomen zijn er aanwezig in 1 cel? 

 

Ongeveer 10 miljoen 

 

45. Hoelang duurt het om mRNA te vertalen in aminozuren? 

 

20seconden tot een paar minuten 

 

46. Wat is de startcodon? 

 

AUG (ATG) 

 

47. Wat zijn de 6 stappen van de aanmaak van de aminozuurketens (volcontinue 

proces)? 

 

Stap 1: eerste binding tRNA met een aminozuur op de P-site 

Stap 2: nieuw tRNA komt aan op A-site met een aminozuur 

Stap 3: de aminozuurketen op de P-site wordt  overgebracht naar het tRNA op 

de A-site 

Stap 4: het nieuwe tRNA op de A-site bevat de hele aminzozuurketen 

Stap 5: het proces schuift op, het tRNA zonder aminozuurketen gaat naar de 

E-site en wordt verworpen. Het tRNA met de verlengde aminozuurketen gaat 

naar de P-site 

Stap 6: er komt een nieuw tRNA aangevlogen met een aminozuur 

 



48. Wat zijn de 3 stopcodons? 

 

UAA (TAA) 

UAG (TAG) 

UGA (TGA) 

 

49. Hoeveel soorten aminozuren zijn er? 

 

20 

 

50. Wat zijn de 2 posttranslationele modificaties van het eiwit? 

 

1. Het moet nog gemodificeerd, aangepast, gevouwen of opgeslagen worden in 

het endoplasmatisch reticulum 

2. Daarna kan het eiwit getransformeerd worden naar het Golgi-systeem en 

wordt daar verder gemodificeerd, opgeslagen of getransporteerd 

 

51. Wat zijn de 4 mogelijke modificaties? 

 

1. Vorming van een driedimensionele structuur 

2. Associatie met andere polypeptideketens 

3. Toevoegen van suikers 

4. Klieving van het eiwit 

 

52. Wat betekent variabele variabiliteit? 

 

99,8% identiek tussen individuen 

 

53. Wat zijn polymorfismen/neutrale varianten? 

 

De meerderheid van de variaties in de genomen leiden niet tot een ziekte, ze 

zorgen ervoor dat we uniek zijn  

 



54. Wat is het nucleair genoom? (Teken het schema) 

 
 

 

55. Wat zijn 2 variaties in het genoom die normale kenmerken bepalen? 

 

- Uiterlijke verschillen  

- Mannen groter dan vrouwen  

 

56. Welke 3 ziektes kunnen veroorzaakt worden door variaties in het genoom? 

 

- Eenvoudige ziektes: 1 fout in 1 gen gaat gepaard met 1 ziekte -> goede 

genetische test beschikbaar (bv. Albinisme, mucoviscidose) 

- Aandoeningen waarvan sommigen geassocieerd zijn met genetische factoren 

(bv. Dementie, Parkinson, gespleten lip/verhemelte) 

- Aandoeningen waar we als genetici niet veel over te weten -> zijn juist de 

meest frequente aandoeningen -> geen genetische test beschikbaar (bv. 

ADHD, schizofrenie, obesitas) 

 

 

 

 

 

 



Vragen Erfelijkheidsleer  

Hoofdstuk 5 – Mutaties en Mendeliaanse overerving 

1. Wat is een pathogene variant? 

 

Een verandering in het DNA die bijdraagt aan het ontstaan van een ziekte 

 

2. Wat is het verschil tussen een germinale en somatische pathogene variant? 

 

Germinale: in kiembaan, kunnen doorgegeven worden aan andere generaties 

Somatische: kunnen niet doorgegeven aan andere generaties (beperkt aantal 

cellen) 

 

3. Wat is een niet-ziekte veroorzakende variant? 

 

Normale variaties die niet geassocieerd zijn met een fenotype 

 

4. Wat is een substitutie? 

 

1 nucleotide wordt vervangen door een andere nucleotide  

 

5. Welke 2 indelingen heb je bij substituties obv nucleotiden? 

 

- Transitie: pu-pu of pyr-pyr 

- Transversie: pu-pyr of pyr-pu 

 

6. Welke 3 indelingen heb je bij substituties obv eiwitniveau? 

 

- Missense: 1 letter verandert -> ander aminozuur 

- Nonsense: 1 letter verandert tot een stopcodon 

- Silent: 1 letter verandert -> hetzelfde aminozuur 

 

7. Wat is een stabiele variatie? 

 

Onveranderd doorgegeven aan volgende generatie 

 

8. Wat is splice site variant? 

 

Substituties in intronen, maar vlak bij coderende exonen  

 

9. Wat is exon skipping? 

 

Door de substitutie herkent de splicing-machinerie de plaats niet waar het 

intron eindigt waardoor hij gewoon verder gaat naar het volgende intron, er 



wordt een exon uitgewipt. !Belang van intronen voor correcte splicing! 

 

10. Wat is een frameshift mutatie (out of frame)? 

 

Een deletie/insertie van een aantal nucleotiden dat GEEN veelvoud is van 3 

waardoor een verschuiving van het leesraam. Dit leidt bijna altijd tot een 

vervroegd stopcodon 

 

11. Wat is een in frame mutatie? 

 

Een deletie/insertie van een aantal nucleotiden dat een veelvoud is van 3. 

 

12. Wat is een triplet repeat expantie? 

 

Herhalingen zijn opgebouwd uit 3 nucleotiden (meestal onstabiel doorgegeven) 

 

13.  Wat zijn dynamische, onstabiele mutaties? 

 

Expanderen als er meiose of mitose optreedt en kan dus doorgegeven worden 

 

14. Wat is anticipatie? 

 

De ernst neemt doe en de aanvangsleeftijd neemt af in opeenvolgende 

generaties 

 

15. Op welke 2 niveaus kan je varianten benoemen? 

 

c: cDNA 

p: proteïne 

 

16. Wat is loss of function? 

 

Inactiverende mutatie; het genproduct heeft geen of een verminderde functie 

(vaak een vervroegd stopcodon) 

 

17. Wat is haploïnsufficiëntie? 

 

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

functie en leidt tot ziekte 

 

18. Wat is gain of function? 

 

Activerende mutatie/variantie: het genproduct leidt tot een toename van het 

normale eiwit functie/activiteit; vaak missense varianten, triplet repeat 



expansies 

 

19. Wat is het dominant negatief effect? 

 

Het mutante genproduct/eiwit, afkomstig van een heterozygote mutatie, 

blokkeert de werking van het normale/wild type eiwit, afgeschreven van het 

andere allel. (vooral bij eiwitten die multimeren vormen) 

 

20. Wat zijn de 4 types bij osteogenesis imperfecta (OI)? 

 

- Type I: mild 

- Type II: lethal (dodelijk) 

- Type III: ernstig 

- Type IV: matig 

 

21. Wat is pleiotropisme? 

 

Verschillende allelen van een gen leiden tot een verschillend fenotype 

 

22. Wat is een monogenische aandoening? 

 

Een genetische aandoening als gevolg van een defect (mutatie) in 1 gen 

 

23. Vul de tabel aan 

 

 

 

 

 

 

STAMBOOM BEKIJKEN!!! 

 

24. Wat is het verschil tussen een homozygoot en een heterozygoot allel? 

 

Homozygoot allel: de 2 allelen zijn identiek (mutatie op beide zelfde variant) 

Heterozygoot allel: de 2 allelen zijn verschillend (op ene allel variant, op 

andere niet) 

 

25. Wat is een compound heterozygoot? 

 

2 verschillende varianten op beide allelen  

 

26. Wat betekent hemizygoot? 

 

Verwantschap Wie? 

Eerstegraad (50%) Kinderen, broers, zussen en ouders 

Tweedegraad (25%) Kinderen van broers en zussen, 

tantes en nonkels, grootouders 

Derdegraad (12,5%)  Neven en nichten, overgrootouders 



Elke man is hemizygoot voor genen op het X-chromosoom (hij heeft er maar 

1) 

 

27. Wat is de Lyon hypothese? 

 

Elke vrouw heeft 2 allelen voor het gen op het X-chromosoom maar in elke 

cel wordt 1 X-chromosoom geïnactiveerd (Barr-lichaampje) 

 

28. Wat betekent skewed? 

 

Soms gebeurt dit proces niet at random, maar kan het een 

beschermingsmechanisme zijn (bv. Als 1 van de 2 pathogeen is) 

 

29. Wat is autosomaal dominant, welk geslacht heeft dit vaker en wat is het 

herhalingsrisico? 

 

Ziektebeeld komt tot uiting zodra 1 van de beide allelen afwijkend is 

(heterozygoot) 

Verticale transmissie: aandoening aanwezig in alle generaties 

Vrouwen = mannen 

Herhalingsrisico: 50% 

 

30. Wat is autosomaal recessief, welk geslacht heeft dit vaker en wat is het 

herhalingsrisico? 

 

Ziektebeeld komt tot uiting zodra beide allelen afwijkend zijn (homozygoot of 

compound heterozygoot) -> heterozygoten wel dragers, geen uiting 

Horizontale presentatie: siblings, maar meestal geen vroegere generatie 

Vrouwen = mannen 

Herhalingsrisico: 25% 

 

31. Wat is consanguïniteit? 

 

Meer kans op ziekte bij nakomelingen van bloedverwanten  

 

32. Wat is X-gebonden recessief? 

 

Fenotype: 

- Gewoonlijk enkel mannen 

- Bij vrouwen sterk variabel (afhankelijk van lyonisatie) 

 

Herhalingsrisico: afhankelijk van ouderlijk genotype 

 

33. Hoe is de transmissie hierbij? 

 



- Materneel: enkel via moeder doorgeefbaar  

- Vader aangedaan: transmissie naar alle dochters (dragers), afhankelijk van 

lyonisatie 

- Moeder drager: ½ zonen aangedaan, ½ dochters drager 

 

34. Wat is X-gebonden dominant? 

 

Vrouwen > mannen -> zeldzaam 

 

35. Wat is de transmissie hierbij? 

 

Aangedane moeders: ½ naar zonen en dochters 

Aangedane vaders: enkel naar dochters 

 

36. Wat is Y-gebonden dominant en hoe is de tranmissie? 

 

Enkel mannen -> zeldzaam (hemizygoot) 

Paternele transmissie (mannelijke infertiliteit)  

 

37. Wat is mucoviscidose (autosomaal recessief)? 

 

Taaislijmziekte  

1/2500: Kaukasische bevolking  

1/17 000: Afrikaanse bevolking 

1/ 70 000: Aziatische bevolking 

 

38. Wat is Hemofilie B (Royal disease)? 

 

Bloedstollingstollingsziekte bij de Britse royale familie (mannen aandoening 

want verwant aan moederlijke dragers) 

 

39. Wat is Duchenne musculaire distrofie? 

 

Progressieve spierziekte (1/3500 mannen) 

 

40. Wat is Rett syndroom? 

 

Vooral vrouwen, evalueren normaal tot 1e 6 maand, daarna niet meer 

 

41. Wat is de Calico kat? 

 

Vrouwen hebben 1 inactief X chromosoom en zijn mozaïc voor het X 

chromosoom. Bij mensen is dit niet zichtbaar maar bij katten wel -> kleur van 

de vacht wordt bepaald door een gen op het X-chromosoom 

Een kater: hebben een X-chromosoom die ofwel voor bruin of voor zwart 



codeert => niet mozaïc  

Vrouwelijke poes: op het ene chromosoom allel bruin op het andere allel zwart 

=> random X-activatie => helft codeert voor zwart en andere voor zwart 

 

42. Wat is locus heterogeniteit? 

 

Ziekte/fenotype wordt veroorzaakt door mutatie op verschillende loci (bv. 

Erfelijke doof/blindheid) 

 

43. Wat is allelische heterogeniteit? 

 

Vele verschillende ziekte veroorzakende allelen mogelijk op 1 locus (bv. 

Muco) 

 

44. Wat is klinische/fenotypische heterogeniteit? 

 

2 of meer aandoeningen veroorzaakt door mutatie in 1 gen (bv. Duchenne) 

 

 

 



Vragen Erfelijkheidsleer 

Hoofdstuk 6 – Mitochondriën en kanker 

1. Wat zijn mitochondriën? 

 

Energiecentrales van de cel (zetten glucose om in ATP) 

 

2. Wat dachten ze eerst dat mitochondriën waren? 

 

Dachten lang dat het een overblijfsel was van bacteriën die in symbiose 

leefden met de mens 

 

3. Wat is symbiose? 

 

Samenleven om er beide een voordeel uit te halen 

 

4. Hoeveel genen bevat mitochondriaal DNA? 

 

37 

 

5. Wat is oxidatieve fosforylatie? 

 

Celademhaling, speelt een rol in apoptose (geprogrammeerde celdood) 

 

6. Vul aan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Van wie is mtDNA afkomstig? 

 

Van de moeder 

 

8. Wat is replicatieve segregatie? 

 

Bij celdelingen gaan de multipele kopieën van mtDNA die zich willekeurig gaan 

 Nucleair genoom Mitochondriaal genoom 

Grootte 3200 kb 16,5 kb 

Aantal verschillende 

DNA moleculen 

23 (XX) of 24 (XY) 1 circulaire DNA 

molecule 

Totaal aantal DNA 

moleculen per cel 

46 diploide cel 

(afhankelijk van ploidie) 

Vaak duizenden 

Geassocieerde eiwitten Verschillende klassen 

van histon en non 

histon proteïnen 

Grotendeels vrij van 

proteïnen 

Aantal genen 20.000 37 

Gen densiteit 1/100 kb 1/0,45 kb 



verdelen over de dochtercellen (hebben niet dezelfde) 

 

9. Was is homoplasmie? 

 

Hele cel geen mutatie (wildtype DNA), ofwel hele cel wel (mutant DNA) -> 

Alle mitochondriën bevatten dezelfde mtDNA moleculen  

 

10. Wat is heteroplasmie? 

 

De mitochondriën bevatten verschillende mtDNA moleculen (hoe patiënt 

aandoening zal hebben van de hoeveelheid mutante mtDNA moleculen per cel: 

fenotypische variabiliteit) 

 

11. Wat treffen mitochondriale aandoeningen het vaakst? 

 

Organen die veel energie nodig hebben (hersenen, ogen, oren, nieren, hart,...) 

 

12. Wat is het bottleneck effect? 

 

De mitochondriën en het mtDNA moleculen gaan random geselecteerd worden 

en komen terecht in de eicellen, waar de mitochondriën gaan repliceren. 

(gradaties in mutatie) 

 

13. Wat zijn de 3 verschillende types van mitochondriale defecten? 

 

1. Deleties of duplicaties 

2. Missense mutaties in genen die coderen voor oxidatieve fosforylatie 

3. Puntmutaties in tRNA of rRNA 

 

14. Wat is een mitochondriale deletie? 

 

Meestal 5kb (5000 letters) 

Meestal sporadisch defect (slechts 5% overgeërfd) 

 

15. Geef 2 voorbeelden van mitochondriale deleties 

 

- Kearns-Sayre syndroom (heteroplasmisch): progressieve myopathie 

(spierzwakte), het naar beneden blijven gaan van de oogleden, ataxie 

(onregelmatige gang), diabetes 

- Pearson syndroom (heteroplasmisch): onvoldoende werking van de 

pancreas, melkzuuropstapeling in bloed, tekort aan witte bloedcellen 

 

16. Geef 2 voorbeelden van missense mutaties in de genen van oxfos 

 

- LHON: plotse blindheid op volwassen leeftijd (12/100.000): homoplasmisch, 



meer mannen dan vrouwen 

-NARP 

 

17. Geef 3 voorbeelden van puntmutaties in tRNA of rRNA genen 

 

- MELAS: gevolg van mutatie in tRNA coderend voor leucine 

(heteroplasmisch, maternele transmissie, suikerziekte met eventueel doofheid) 

- MERFF: gevolg van mutatie in tRNA coderend voor lysine (heteroplasmisch, 

maternele transmissie, epilepsie) 

- Doofheid: gevolg mutatie in 12sRNA gen (homoplasmisch, maternele 

transmissie) 

 

18. Wat is verticale transmissie? 

 

Gaat over van generatie naar generatie 

 

19. Geef 3 kenmerken van mitochondiale overerving 

 

- Verticale transmissie 

- Zowel mannen als vrouwen kunnen aangetast zijn 

- NOOIT man op kind transmissie, enkel via vrouwelijke lijn 

 

20. Wat is een 3 parent baby? 

 

De kern uit de eicel van de moeder die de mutante mtDNA moleculen draagt 

wordt verwijderd en overgebracht naar een eicel van een andere gezonde 

moeder, die dan geen mutante mtDNA molecule bevatten en worden in-vitro 

bevrucht met het sperma van de vader. 

 

21. Hoeveel procent van de mensen zal kanker krijgen? 

 

25% 

 

22. Welke kankers zijn het meest voorkomend? 

 

Vrouwen: borst, darm en long 

Mannen: prostaat, long en darm  

 

23. Waarvan is kanker het gevolg? 

 

Snelle en ongecontroleerde groei van abnormale cellen  

 

24. Wat is het verschil tussen een benigne en maligne tumor? 

 

Benigne: de cel gaat delen, maar blijft op de plaats zitten en breekt niet door 



zijn celwand 

Maligne: de tumorcellen breken door de celwand en gaan zo doorheen het 

lichaam op verschillende plaatsen een andere tumor vormen 

 

25. Welke 2 types kanker heb je volgens celtype? 

 

- Vaste tumoren (gezwellen) carcinomen (epitheel weefsel), sarconomen 

(spierweefsel) 

- Bloedkankers (vloeibaar): door gans het lichaam 

 

26. Hoeveel procent van de kankers is erfelijk? 

 

10% 

 

27. Wat is het verschil tussen somatische en germline kankers? 

 

- Somatische: niet overerfbaar 

- Germline: kiembaanmutatie, overerfbaar, familiaal 

 

28. Wat zijn de 6 essentiële veranderingen om van een normale cel een kankercel 

te maken? 

 

1. Cel kan zichzelf voorzien van groeisignalen 

2. Cel wordt ongevoelig voor groeiremmende signalen 

3. Onbeperkt celdelingspotentieel, hij kan niet stoppen met delen 

4. Ontsnappen aan geprogrammeerde celdood (apoptose) 

5. Door een tekort aan zuurstof en voedingsstoffen maakt hij zelf continue 

bloedvaten aan (angiogenese) 

6. Weefselinvasie en uitzaaiingen via het bloed en lymfevaten 

 

29. Wat zijn proto-oncogenen? 

 

Stimuleren de celgroei (ongecontroleerde celdeling) 

 

30. Welke 4 soorten genen horen tot deze proto-oncogenen? 

 

1. Groeistimulerende factoren, zijn buiten de cel aanwezig 

2. Celmembraan receptoren 

3. Intracellulaire groeisignalen 

4. Celdeling stimulatoren 

 



-> stimulatie 1 van deze genen kan leiden tot kanker 

 

31. Wat is moleculaire kankertherapie? 

 

Medicijnen op maat gemaakt van de patiënt, enkel kwaadaardige cellen worden 

aangevallen waardoor er minder neveneffecten zijn 

 

32. Wat zijn tumorsupressor genen? 

 

Beide kopieën moeten uitgeschakeld worden voor ze aanleiding kunnen geven 

tot ongecontroleerde celgroei (inactivatie) -> remmen de celdeling 

 

33. Wat is de Knudson’s two hit hypothese? 

 

Er is een verschil tussen sporadische (zowel de 1e als de 2e hit vinden plaats 

in een oogcel) en familiale (de eerste hit is aanwezig in alle cellen, 2e kan een 

retinoblastoom ontstaan) vormen van retinoblastoom 

 

34. Wat zijn de verschillen tussen sporadische en familiale retinoblastomen? 

 

Sporadische: 

- Geen familiale voorgeschiedenis 

- Unifocaal (1 oog) 

- Ontwikkelde zich op oudere leeftijd 

 

Familiale: 

- Wel familiale voorgeschiedenis 

- Multifocaal (meerdere tumoren per oog) en bilateraal (beide ogen) 

- Ontwikkelde zich op jonge leeftijd 

 

35. Wat is FAP (APC gen)? 

 

Een erfelijke vorm van darmkanker met op jonge leeftijd groot aantal poliepen 

die later ontaarden tot darmkanker 

 

36. Wat is het HNPCC gen? 

 

Een erfelijke vorm van darmkanker zonder een verhoogd aantal darmpoliepen 

 

37. Wat is het BRCA1 en BRCA2 gen? 

 

Een defect in deze herstelgenen leidt tot een erfelijke vorm van borstkanker 
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Hoofdstuk 7- Niet-mendeliaanse overerving 

1. Wat is hereditaire hemochromatose (HH)? 

 

Chronische ijzeropstapeling 

 

2. Welke 3 fases heb je hierbij? 

 

- Latentiefase: geen symptomen (vroegere leeftijd) 

- Biochemische fase: 20j, stijging serum ijzer, ferritine en tranferrine saturatie 

- Klinische expressie: 40-50j: vermoeidheid, huidpigmentatie, ontstoken 

gewrichten 

 

3. Wat is de reden hiervan? 

 

Te weinig aanmaak hepcidines door de lever -> reguleert loslating van ijzer 

 

4. Wat zijn de 2 soorten omgevingsfactoren? 

 

Aggraverende factoren: factoren die het fenotype ernstiger maken (hoog ijzer 

dieet, vitamine C) 

Beschermende factoren: bloeddonatie, bloedverlies 

 

5. Wat is de penetrantie? 

 

Hoe vaak een afwijkend fenotype wordt vastgesteld bij individuen met het 

afwijkend genotype 

 

6. Wat is het fenotype? 

 

Het ziektebeeld; uitwendige verschijnselen als resultaat van interactie tussen 

genotype en omgeving 

 

7. Wat is het genotype? 

 

Het erfelijke materiaal 

 

8. Wat is volledige penetrantie? 

 

Bij een bepaald genotype hebben we 100% kans om deze ziekte te 

ontwikkelen 

 

9. Wat is verminderde/incomplete penetrantie? 

 



Slechts een percentage kans op een ziekte te ontwikkelen 

 

10. Wat is non-penetrantie? 

 

Het ziektebeeld ontwikkeld zich niet, genotype is wel aanwezig 

 

11. Wat is variabele expressie? 

 

In welke verschillende vormen die ziekte voorkomt, personen hebben 

eenzelfde mutatie, maar brengen deze tot uiting op een andere manier 

 

12. Wat is mosaïcisme? 

 

In 1 individu tenminste 2 genetisch verschillende celpopulaties aanwezig van 

dezelfde zygote 

 

13. Welke 2 soorten mosaïcisme zijn er? 

 

- Somatisch mosaïcisme: aanwezig in de somatische cellen en kan niet 

doorgegeven worden naar de volgende generatie 

- Gonadaal/germinaal mosaïcisme: mosaïcisme is aanwezig in de 

geslachtscellen en kan wel doorgegeven worden aan de volgende generatie 

 

14. Wat is anticipatie? 

 

Tendens in sommige genetische aandoeningen om bij individuen in 

opeenvolgende generaties een vroegere aanvangsleeftijd en ergere 

manifestaties te hebben (dynamisch of instabiel tijdens meiose; repeat 

expansie) 

 

15. Wat is meotische instabiliteit? 

 

Grote expansie (CTG) in opeenvolgende generaties dat anticipatie verklaart 

Ook de verklaring van maternele tranmissie, want amper CTG in zaadcellen 

 

16. Wat is premutatie? 

 

Er is een toegenomen aantal repeats in een asymptomatisch individu, maar 

gedragen zich wel instabiel tijdens meiose 

 

17. Wat is de ziekte van Steinert? 

 

Een autosomaal dominante aandoening veroorzaakt door repeats van CTG 

codon, meestal ernstiger wanneer door man doorgegeven 

 



18. Vul de tabel over de ziekte van Steinert aan 

 

 

19. Wat is het Fragiele X-syndroom? 

 

Een van de meest frequente vormen van matige mentale retardatie bij jongens 

(1/4000: langwerpig gezicht, platvoeten, liesbreuken) 

-> 30% draagSTERS milde tot matige mentale beperking 

 

20. Vul de tabel over fragiele X-syndroom aan 

 

21. Wat is een de novo mutatie? 

 

Negatieve familiale voorgeschiedenis, vooral bij autosomaal dominante 

aandoeningen, ontstaat tijdens de meiose in germinale cel van 1 ouder (geen 

herhalingsrisico ouder, maar kans herhalingsrisico aangetaste nakomeling 

50%) 

 

22. Wat is het verschil tussen Prader-Willi syndroom en Angelman syndroom? 

 

Beide een deletie op 15q, maar verschillen in genexpressie tussen het allel 

afkomstig van de moeder en het allel afkomstig van de vader 

 

Prader-Willi: mutatie afkomstig van de vader (materneel geïmprinte genen) 

Angelman: mutatie afkomstig van de moeder (paterneel geïmprinte genen) 

 

23. Wat is een imprint? 

 

Een epigenetische tage/label afhankelijk van het geslacht van het individu; 

blijven het hele leven, maar dit wordt gereset tijdens de vorming van eicellen 

en spermacellen (reversibel fenomeen in de voortplantingscellen) 

 

24. Wat is uniparentale disomie (UPD)? 

 

 CTG repeats Klinische tekenen 

Normaal 5-37 Geen 

Premutatie 38-49 Geen symptomen, maar risico kinderen 

Mild 50-150 Cataract, temporale kaalheid, diabetes 

Klassiek 100-1000 Myotonie 

Congenitaal >1000 Ernstige spierzwakte, ademhalingsproblemen 

 Grootte CGG repeat Aanwezigheid FMR1 eiwit Mentale beperking 

Normaal 6-43 Ja Nee 

Premutatie 54-200 Ja Nee 

Mutatie Meer den 200  Nee Ja 



De aanwezigheid van 2 homologe chromosomen afkomstig van 1 ouder; enkel 

erg wanneer er chromosomen met geïmprinte genen betrokken zijn 

 

25. Wat is isodisomie? 

 

Non-disjunctie tijdens meiose II -> disomische gameet met normale gameet -

> trisomische zygoot -> rescue -> 2 van dezelfde ouder over 

 

26. Wat is heterodisomie? 

 

Non-disjunctie in meiose I -> nullisomische gameten en disomische gameten -

> tijdens meiose II versmelten met normale -> trisomische zygote -> rescue -

> 2 van dezelfde ouder 

 

27. Wat is een imprinting center mutatie? 

 

Er is geen reset tijdens de gametogenese, een aantal generaties zal de 

aandoening niet tot uiting doen komen, maar wanneer het gen geactiveerd 

moet worden en dit niet mogelijk is door de imprinting center mutatie 

 

28. Wat is associatie ART imprinting defect? 

 

Assisted reproduction technology: meer kans op geboortedefecten dan baby’s 

op een normale manier verwekt (reden nog niet helemaal duidelijk) 

 

29. Wat is het verschil tussen klassieke IVF en IVF-ICSI? 

 

Klassieke IVF: eicel wordt bevrucht door de sterkste en snelste zaadcel 

IVF-ICSI: spermacellen zijn onbeweeglijk en hebben een duwtje in de rug 

nodig tot de eicel -> niet een race van de snelste, spermacel wordt gekozen 
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Hoofdstuk 8 – Multifactoriële overerving en risicoberekening  

1. Wat is een monogenische aandoening? 

 

1 mutatie in 1 gen geeft aanleiding tot een ziekte (zeer grote bijdrage 

genetische factoren, minimale bijdrage van omgevingsfactoren), zeldzaam 

 

2. Wat zijn multifactoriële aandoeningen? 

 

Aandoeningen die slechts gedeeltelijk genetische bepaald zijn, vermoedelijk 

het gevolg van een interactie tussen genetische en niet-genetische factoren. 

Vaak familiaal, maar geen duidelijke Mendeliaanse overerving.  

 

3. Wat is een polygenische aandoening? 

 

Verschillende genen spelen een rol bij het ontstaan van de ziekten, geen 

duidelijk overervingspatroon, komt frequent voor  

 

4. Wat is het verschil tussen monogenische, oligogenische, polygenische en 

multifactoriële aandoeningen? 

 

Monogenisch: 1 mutatie op 1 gen 

Oligogenisch: een beperkt aantal genen  

Polygenisch: veel genen betrokken 

Multifactorieel: zowel genetische als omgevingsfactoren betrokken 

 

5. Wat is heritabiliteit? 

 

Geeft weer in welke mate een aandoening genetisch bepaald is; het belang van 

genetische factoren bij het ontstaan van een ziekte (bepaald door 

tweelingenstudies) 

 

6. Vul aan 

 

 

 

 

 

 

7. Wat betekent concordant? 

 

Tweelingen zijn concordant wanneer beide individuen van een tweelingspaar 

Monozygote Dizygote Pathogenese 

100% 50% Genetisch 

75% 30% Genetisch en omgeving  

40% 40% Omgeving 



het kenmerk of de ziekte vertonen 

 

8. Wat is het liability/treshold model? 

 

De aanleg/vatbaarheid voor een aandoening  

 

9. Hoeveel is het risico voor eerstegraadsverwanten tov de populatie? 

 

Ongeveer de vierkantswortel van de frequentie in de populatie  

 

10. Wanneer is het risico voor eerstegraadsverwanten groter? (2) 

 

- Verschillende individuen binnen een familie aangetast 

- De aandoening is ernstiger 

 

11. Hoe ligt de treshold bij de geslachten? 

 

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 

(bij andere geslacht ligt treshold hoger) 

 

12. Wat is het herhalingsrisico van een autosomaal dominante aandoening? 

 

50% 

 

13. Wat is het herhalingsrisico van een autosomaal dominante aandoening bij een 

non-penetrantie van 80%? 

 

Risico is 50% x 80% = 40% 

 

14. Wat is het herhalingsrisico van een autosomaal recessieve aandoening? 

 

25% 

 

15. Wat is uniparentale disomie? 

 

Een kind heeft 2 allelen van eenzelfde ouder die drager is  

 

16. Wat zijn de 3 X-gebonden recessieve mogelijkheden? 

 

1. Moeder draagster: zoon aangetast ½ kans  

2. Nieuwe mutatie tijdens maternele meiose maar een verwaarloosbaar klein 

herhalingsrisico  



3. Moeder vertoont gonadaal mosaïcisme: klein herhalingsrisico 

 

17. Wat is de additieve wet? 

 

Wanneer ofwel gebeurtenis 1 (P1) ofwel gebeurtenis 2 (P2) kan voorkomen 

(nooit samen) 

 

P = P1 + P2 

 

18. Wat is de multiplicatieve wet? 

 

Wanneer een gebeurtenis 1 (P1) en een gebeurtenis 2 (P2) onafhankelijk van 

elkaar kunnen optreden 

 

P = P1 x P2 

 

19. Wat is Bayes’ theorema? 

 

Prior probabiliteit: initiële probabiliteit (informatie die aanwezig is) 

Conditionele probabiliteit: probabiliteit op de posterieure informatie gegeven 

een bepaalde voorwaarde (factoren die ervoor zorgen dat de prior toch wat 

anders kan zijn) 

Joint probabiliteit: product van de prior en conditionele probabiliteit 

Posterieure probabiliteit: finale probabiliteit -> joint probabiliteit delen door 

som van de joint probabiliteiten  

 

20. Bij wie komt schizofrenie vaak voor? (3) 

 

- Personen met een lage SES 

- Mannen  

- Personen geboren in de winter 

 

21. Wat zijn de 4 mogelijke oorzaken van gespleten lip/verhemelte? 

 

 

 

Chromosomaal Trisomie 13 

Monogenisch Van der Woude syndroom 

Multifactorieel Niet syndromale vorm 

Teratogeen (externe factoren) Anti-epileptica, rubella 
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Hoofdstuk 9 – Prenataal onderzoek 

1. Wat is prenatale diagnostiek? 

 

De detectie van een (genetische) aandoening tijdens de zwangerschap 

 

2. Wanneer doet men prenataal cytogenetisch onderzoek? (5) 

 

- Een gestegen maternele leeftijd (>35 jaar) 

- Gynaecoloog ziet echografische foetale afwijkingen 

- Afwijkende triple test 

- Vorig kind met chromosoomafwijking  

- Ouder is drager van een structurele chromosoomafwijking  

 

3. Wanneer heeft men risico op neurale buisdefecten (NBD) = open rug/schedel? 

(3) 

 

- Wanneer er familiale voorgeschiedenis van NBD is 

- Wanneer de zwangere vroeg aan epilepsie lijdt en hiervoor anti-epileptica 

neemt 

- Een te hoge alfafoetoproteïnewaarde AFP in vruchtwater kan wijzen op een 

kind met NBD 

 

4. Wanneer doen we moleculair-genetisch onderzoek (als we met 

chromosomenkaart niet kunnen opsporen)? (3) 

 

- Ouder met een autosomaal dominante aandoening (50%) 

- Beide ouders dragers van autosomaal recessieve aandoening (beide drager: 

25%) 

- Vrouw draagster van X-gebonden recessieve aandoening 

 

5. Wat zijn de 7 verschillende mogelijke onderzoeken? + verdeel ze in 2 

categorieën 

 

Niet-invasieve diagnostiek (niet in zwangere buik) 

- Echografisch onderzoek 

- Maternele serumscreening 

- Niet-invasieve prenatale testing (NIPT) 

 

Invasieve diagnostiek 

_ Vlokkentest 

- Vruchtwaterpunctie 

- Navelstrengpunctie 



- Preïmplantatie genetische diagnostiek  

 

6. Wat is echografisch onderzoek? 

 

Een niet invasieve diagnostiek, routine onderzoek bij elke zwangerschap 

 

7. Wat wordt getest bij niet-invasieve diagnostiek? (6) 

 

- Bevestiging van intra-uteriene zwangerschap  

- Opsporen van meerlingen 

- Bepalen van de zwangerschapsduur 

- Opsporen van een verdikte nekplooi 

- Detecteren van foetale anomalieën/ledematen 

- Opvolgen van groei 

 

8. Wat zijn 5 echografische afwijkingen? 

 

- Verdikte nekplooi 

- Hart/hersenafwijking 

- Afwijking in de groei 

- Buikwanddefect 

- SUA (maar 1 van de 2 noodzakelijke bloedvaten aanwezig) 

 

9. Wat is een nekplooimeting? 

 

Een normale subcutane ruimte tussen huid en cervicale wervelzuil tijdens het 

eerste zwangerschapstrimester  

 

10. Welke 2 tests worden uitgevoerd tijdens de maternele serumtest? 

 

1e trimester: combinatietest 

2e trimester: triple test 

 

11. Hoe heet de combinatie van die 2? 

 

Geïntegreerde test 

 

12. Op wat kan een stijging in AFP wijzen? 

 

Neuraal buisdefect 

 

13. Wat zijn 2 tekenen van Trisomie 21? 

 

- Daling AFP 



- Stijging hCG 

 

14. Door welke 4 dingen kan het testresultaat van een maternele serumtest 

worden beïnvloed? 

 

- Zwangerschapsduur 

- Meerlingen zwangerschap 

- Ziekte bij de moeder 

- Aandoeningen van de foetus 

 

15. Vul de tabel aan 

 

 

16. Welke 2 vormen van vlokkentest zijn er? 

 

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

de placenta gebracht  

- Trans cervicaal: langs de vaginale weg wordt een biopsietangetje opgevoerd 

tot de tip in de placenta ligt (vlokken opvangen) 

 

17. Wat is placentair mosaïcisme? 

 

Een chromosoomafwijking komt voor in cellen die aanleiding geven tot de 

vorming van de placenta, wat kan leiden tot vals positieven  

 

18. Wat is een navelstrengpunctie, vanaf wanneer en wat is de extra kans op een 

miskraam? 

 

Aanprikken van een bloedvat navelstreng, 1-2% kans op miskraam, vanaf 

week 20 

 

19. Wat is preïmplantatie genetische diagnositiek? 

 

Zeer vroege vorm van prenatale diagnositiek (voorafgaand in vitro) 

 

 Vlokkentest Vruchtwaterpunctie 

Bron Vlokken afkomstig van de 

moederkoek 

Vruchtwatercellen 

Tijdstip Vanaf 10 weken Vanaf 14 weken 

Risico 1-3% 0,5% 

Onderzoeken Chromosomen, DNA en 

stofwisseling, geslachtsbepaling  

Chromosomen, DNA, 

stofwisseling, AFP 

Interruptie Curettage Inductie van arbeid (bevalling) 



20. Wat zijn de 5 stappen hierbij? 

 

1. Pick up eicellen 

2. In-vitro fertilisatie 

3. Embryo biopsie 

4. Genetische analyse 

5. Implantatie niet aangetaste embryo 

 

21. Wat zijn 4 nadelen hierbij? 

 

- Hoger risico op meerlingen zwangerschap 

- Duur 

- Lage slaagkans geboorte kind 

- Hoger risico op numerieke afwijking geslachtschromosomen 

 

22. Wat is NIPT? 

 

Bloed van de moeder wordt onderzocht voor de cellen van de foetus 

 

23. Wat zijn 3 nadelen hierbij? 

 

- Circulerend DNA is ook afkomstig van placenta, dus als e een fout in de 

placenta hebt kan je een vals positief hebben 

- Zwangere vrouw kan drager zijn van mosaïcisme die je verkeerdelijk kan 

interpreteren als aanwezig bij de baby 

- Moeder kan zelf een tumor dragen 

 

24. Vul aan (NIPT) 

 Sensitiviteit Specificiteit  

Trisomie 21 99,9% 100% 

Trisomie 13 78,6% 100% 

Trisomie 18 97,8% 100% 

 

 

 

 

 



Vragen Erfelijkheidsleer 

Hoofdstuk 10 – De genetische raadpleging in de praktijk 

1. Wat is een algemene raadpleging? 

 

1 patiënt krijgt een diagnose 

 

2. Wat is erfelijkheidsraadpleging? 

 

1 patiënt krijgt een diagnose, daarna worden de familieleden at risk 

geïdentificeerd 

 

3. Vul aan 

 

Ontogenetica Familiale kankersyndromen 

Neurogenetica Neurologische aandoeningen: jongdementie, ziekte van 

Alzheimer, ziekte van Huntington 

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/verstandelijke beperkingen 

Bindweefselraadplegingen Marfan syndroom 

Verwantschapsonderzoek (non-)paterniteiten 

4. Wat is genetische counseling? 

 

Een communicatieproces met als doel een individu of familie bij te staan 

 

5. Wat zijn de 3 belangrijke principes hierbij? 

 

1. Non-directiviteit: mogen de testaanvrager niet beïnvloeden 

2. Autonomie van de testaanvrager: de counselee krijgt de vrijheid om een 

beslissing te maken op basis van de verkregen informatie 

3. Empathisch handelen: exploreren van angsten en verwachtingen 

 

6. Wat is shared-decision making? 

 

Er is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de counselor en counselee 

 

7. Over welke 2 vaardigheden moet de counselor beschikken bij de autonomie 

van de testaanvrager? 

 

- Professionele bekwaamheid 

- Empathische vaardigheid 

 



8. Wat is diagnostisch onderzoek? 

 

Genetische fout/mutatie opsporen bij een aangetast persoon (iemand met 

symptomen) 

 

9. Wat is dragerschapsonderzoek? 

 

Nagaan of een gezond individu drager is van een overerfbare aandoening 

zonder dat het implicaties inhoudt voor de eigen gezondheid 

 

10. Voor wie is genetische screening? 

 

Alle koppels die een pre-implantatie genetische test ondergaan (voor 

conceptie) 

 

11. Wat zijn individuen at risk? 

 

Familie van een aangetaste patiënt 

 

12. Wat is een voorspellend presymptomatisch onderzoek? 

 

Test waarbij wordt nagegaan of een individu dat nu gezond is een genetisch 

defect vertoont waardoor hij/zij later een erfelijke aandoening zal ontwikkelen 

 

13. Wat zijn de richtlijnen? (4) 

 

- Meerderjarig 

- Niet onder druk en goed geïnformeerd 

- Respect recht op weten en niet-weten 

- Enkel in genetisch centrum 

 

14. Wat is erfelijkheidsonderzoek voor neurodegeneratieve aandoeningen? 

 

Aandoening die meestal op (laat) volwassen leeftijd begint en waarbij bepaalde 

gebieden van de hersenen vroegtijdig afsterven (specifieke gebieden en geen 

genezing of preventieve behandelingsmogelijkheden) 

 

15. Wat is de ziekte van Huntington? 

 

Het afsterven van hersencellen in het stratium en de hersenschors 

Begin leeftijd 35-50 jaar (1/10.000) 

Ongeneeslijk: overlijden ongeveer 15-20jaar van de ziekte 

 

16. Vul aan 

 



Neuromotorische afwijkingen Cognitieve achteruitgang Psychiatrische symptomen 

Onwillekeurige bewegingen 

handen, voeten lichaam 

Geheugenverlies Angsten en psychosen 

Evenwichts- en 

gangproblemen 

Concentratiestoornissen Karakteriële veranderingen 

Slik- en spraakstoornissen Afgenomen beoordelings- en 

organisatievermogen 

Depressieve episodes die 

kunnen leiden tot zelfmoord 

17. Vul aan (ziekte van Huntington) 

 

18. Wat is de procedure van voorspellend onderzoek? (7) 

 

1. Intake gesprek klinisch geneticus en psycholoog 

2. Psychologische evaluatie 

3. Neurologische evaluatie 

4. Afrondingsgesprek  

5. Resultaatmededeling  

6. Herhalingsgesprekken 

7. Jaarlijkse opvolgingsgesprekken 

 

19. Vul aan 

 

 

 

 

 

 

20. Wat is het recht op weten en het recht op niet-weten? 

 

Recht op weten: respect voor autonomie en privacy 

Recht op niet-weten: absoluut recht 

 

21. Wat is een exclusietest? 

 

Een prenatale test voor risicodrager die eigen dragerschapsstatus niet wil 

kennen 

 

Aantal CAG repeats Fenotype 

< of = 26 Geen gendrager, geen risico voor volgende generatie 

27-35 Intermediair allel (niet ziek), kleine kans op stijging volgende 

generaties 

36-39 Gereduceerde penetrant allel: kans ziek op laattijdige en milde 

vorm, kans stijging CAG volgende generaties 

> of = 40 Gendrager, 100% penetrant: ziekte zal ontwikkelen, nakomelingen 

50% kans  

Gunstig resultaat Ongunstig resultaat 

Opluchting (ook voor kids) Emoties 

Identiteitsprobleem Genetisch risico nakomelingen (50%) 

Survivor’s guilt/stress Angst en onzekerheid toekomst 

Voorbereiden op toekomstige ziekte 



22. Wat zijn 2 voorwaarden hiervoor? 

 

- Voor zwangerschap 

- DNA ouders risicodrager nodig 

 

23. Wat is BeGECS + vul aan? 

 

Belgian Genetic Extended Carrier Screening 

 

24. Wat is een nadeel aan een direct-to-consumer test? 

 

Geen uitleg en counseling 

 

25. Wat is het verschil tussen sporadische, familiale en erfelijke kankers? 

 

Sporadische: geen invloed van erfelijke factoren 

Familiale: beperkte invloed erfelijke factoren 

Erfelijk: sterke invloed erfelijke factoren 

 

26. Wat zijn de 3 criteria voor een diagnostisch onderzoek van borstkanker? 

 

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

- Diagnose voor 35 

- Diagnose voor 50 + familielid met ovarium/bilaterale borstkanker of 

mannelijk lid 

- Bilaterale borstkanker 

- 3 individuen met borstkanker waarvan 1 1e graag van de andere 2 en 1 < 50 

jaar 

 

2. Vrouwen met ovariumkanker, ongeacht leeftijd 

 

3. Mannen met borstkanker ongeacht leeftijd  

 

27. Wat is het socio-ecologisch model? 

 

Voor wie Dragerschapsscreening bedoeld voor koppels die in de toekomst 

zwanger willen worden 

Waar 1/8 Belgische genetische centra 

Wat > 1000 genen 

Welke ziekten Verstandelijk en lichamelijk 

Resultaat Normaal: geen hoger risico op kind met een van de geteste ziekten 

Afwijkend: hoog risico op kind met 1 van de geteste ziekten 

Doel Risico aanvaarden, andere testen,... 



Framework voor faciliterende en inhiberende communicatie  

 

28. Wat zijn de 4 factoren hierbij? 

 

1. Ziekte gerelateerde factoren 

2. Individuele factoren 

3. Socioculturele factoren 

4. Familiale factoren 

 

29. Wat zijn regels?  

 

Gedeelde patronen in communicatie die bepalen wat wel en niet kan gezegd 

worden in de familie 

 

30. Wat zijn de 2 verschillende soorten regels? 

 

- Expliciet: bepalen (niet-)aanvaardbare communicatie 

- Impliciet: specifiëren wanneer communicatie (niet-)aanvaardbaar is 

 

31. Hoe bepalen families hun grenzen? (4) 

 

1. Extern: scheiden familie van de buitenwereld 

2. Intern: scheiden familieleden van andere  

3. Horizontale: geven aan dat communicatie eerst horizontaal, binnen dezelfde 

generatie verloopt, dan pas verticaal 

4. Verticale: geven aan dat communicatie over verschillende generaties heen 

kan lopen 

 

32. Welke 3 vormen zijn er bij interne grenzen? 

 

- Rigide en inflexibel: wat in de familie gezegd wordt, blijft in de familie 

- Permeabel en flexibel: over bepaalde thema’s delen we informatie 

- Diffuus en onzichtbaar: wat wij weten, mag iedereen weten 

 

33. Hoe kunnen families beslissingen maken? (2) 

 

- 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 

 

 


