
Begrippenlijst erfelijkheidsleer: les 1 chromosomen en celdeling 
Omgevingsfactoren Gedrag bepaald door omgeving (vrienden, 

familie..) 
Sequenering Letter per letter DNA ontrafelen 
karyotype chromosomenkaart 
Diagnostisch onderzoek 
 

door analyse correcte diagnose stellen à 
welke chromosonale fout 
 

Dragerschapsonderzoek  
 

drager genetische fout maar ziekte zelf niet 
ontwikkelen 

predictief genetisch onderzoek  
 

Voorspellen of persoon ziekte zal krijgen 
(bv. ziekte van Huntington pas ontwikkeld 
vanaf ongeveer 40 jaar) , impact niet 
voorspelbaar , pas vanaf 18 jaar testen 
(behalve bij aandoeningen op jonge leeftijd) 

Prenataal onderzoek voor de geboorte testen of kind aandoening 
heeft, NIPT-test: spoort afwijkingen in bloed 
moeder op (niet-invasieve test) 

Epitheelweefsel 
 

moet vaak vernieuwd worden 

Steunweefsel bindweefsel, komt voor tssn andere 
weefselsà geeft steun 
 

Spierweefsel 
 

trekt samen en trekt uit 

Zenuwweefsel zenuwcellen kunnen heel lang zijn à ene 
cel geeft info door aan andere cel via 
elektrische leiding 
 

Receptoren  
 

(antennes op cel) : geven signalen door uit 
omgeving aan kern 

cellen Elementen waaruit weefsels zijn 
opgebouwd; kleinste bouwsteen van ieder 
lichaam; bevinden zich in kern vd 
chromosomen 

diploid 2 sets van 23 chromosomen 
haploid 1 set van 23 chromosomen 
telomeer Uiteinde chromosoom 
zusterchromatiden 2 beentjes die kunnen herkend worden in 

chromosoom 
zygote Bevrucht eitje 
meiose Geslachtsdeling/reductiedeling waarbij uit 

één diploide (2n) cel, 4 haploide (n) 
dochtercellen (gameten=geslachtscellen) 
gevormd worden 



chiasmata X-vormige gebieden tssn de 2 niet-
zusterchromatiden 

chiasma Cytogenetisch zichtbare X-vormige  
gebieden bij gepaarde homologe  
chromosomen waar crossing over  
heeft plaatsgevonden 
 

segregatie Willekeurige verdeling vd homologe 
chromosomen over de dochtercellen 

oögonia Ongedifferentieerde primitieve eicellen 
 

Les 2: chromosomale aandoeningen  
  
Numeurieke chromosomale afwijking 

Afwijking in aantal chromosomen 

Structurele chromosomale afwijking 
 

Afwijking in structuur chromosomen 

 
Non-disjunctie 

Het niet uit elkaar wijken van 2 
chromosomen van een chromosomenpaar 
tijdens de meiose (gewoonlijk meiose 1) 

 
monosomie 

Combinatie van een nullisomische gameet 
met een normale gameet 

 
Trisomie 

Combinatie van een disomische gameet 
met een normale gameet 

Postzygotische non-disjunctie 
 

De 2 zusterchromatiden wijken niet uit 
elkaar waardoor een cel met 45 en een cel 
met 47 chromosomen ontstaat 

mosaïcisme Het voorkomen bij éénzelfde individu van 2 
of meer genetisch verschillende cellijnen 
afkomstig van éénzelfde zygote 

Anafase lag Tijdens de anafase wordt één chromosoom 
niet geïncorporeerd in de dochtercel en 
gaat verloren 

triploidie Één volledige extra set aan chromosomen 
dispermie Bevruchting van 1 haploide eicel door 2 

haploide zaadcellen (meestal ontstaat op 
deze manier triploidie) 

tetraploidie Twee volledige extra sets aan 
chromosomen 

autosoom Chromosoom dat geen 
geslachtschromosoom is 

gonosoom geslachtschromosoom 
hypotonie Slappe spieren 
Epicantus plooi Bovenkant ooglid loopt verder door dan 

putje 
Brushfield spots Plekjes in ogen aan de rand van de iris 



Congenitale hartafwijking Aangeboren hartafwijking 
serumtest bloedtest 
holoprosencefalie Ontwikkelingsafwijking van de hersenen 

met abnormale aanleg van de frontale 
cortex 

infertiliteit onvruchtbaarheid 
osteoporose Zwakke botten 
isochromosoom Ontstaat door breuk thv het centromeer 

waarbij de p-arm of q-arm verdubbeld 
wordt à leidt tot 2 korte of 2 lange armen, 
metacentrisch, bestaat uit een centromeer 
en 2 keer de korte of lange arm. Ontstaat 
gedurende anafase van ofwel mitose ofwel 
meiose 2. 

conceptie bevruchting 
oedeem Hydrops, opzwelling 
nekoedeem Verdikte nekplooi 
Cardiovasculaire afwijkingen Vernauwing van de grote slagader 
Streak ovaries Geen ontwikkeling van de eierstokken. 

Ovaria zonder follikels, enkel bindweefsel 
Gebalanceerde herschikking Er is geen netto winst of verlies van 

chromosoommateriaal (translocatie, 
inversie en insertie) 

Ongebalanceerde herschikking Er is verlies of winst van 
chromosoommateriaal 

deletie Verlies van een chromosomaal fragment en 
dus steeds ongebalanceerd 

haploïnsufficiëntie Het onvermogen van één enkele kopie om 
de functie uit te oefenen die normaal 
gerealiseerd wordt door twee kopieën  

Terminale deletie Verlies van gedeelte van chromosoom op 
uiteinde 

Interstitiële deletie Verlies van gedeelte op gelijk welke plaats 
op het chromosoom 

duplicatie De winst van een chromosomaal fragment 
en dus steeds ongebalanceerd 

ringchromosoom Ontstaat wanneer er zowel breuk optreedt 
in de korte als in de lange arm + stukken 
aan uiteinde gaan verloren en stukken ter 
hoogte van breukpunten kleven aan elkaar 

insertie De integratie van een chromosoom 
segment van het ene chromosoom in het 
andere chromosoom 

inversie Ontstaan door het voorkomen van 2 
breukpunten op éénzelfde chromosoom 
met inversie van het chromosoomfragment 
tussen de breukpunten als gevolg 



Paracentrische inversie De beide breukpunten zijn op dezelfde arm 
gelegen + centromeer niet betrokken  

Pericentrische inversie Er is breukpunt op elke arm en de ligging 
van het centromeer verandert soms à 
centromeer betrokken in de inversie 

Acentrisch chromosoom Bevat geen centromeer, niet betrokken bij 
celdeling à gaat verloren 

Reciproke translocatie Ontstaat door breuk op niet homologe 
chromosomen met reciproke uitwisseling 
van de afgebroken chromosoomfragmenten 

Alternerende segregatie Gebalanceerde gameten worden gevormd 
die ofwel beide normale ofwel beide 
getransloceerde chromosomen bevatten 

Nabuur 1 segregatie De homologe centromeren gaan naar 
verschillende dochtercellen 

Nabuur 2 segregatie De homologe centromeren gaan naar 
dezelfde dochtercellen 

Robertsoniaanse translocatie Translocaties tussen 2 acrocentrische 
chromosomen met fusie nabij het 
centromeer en verlies van de korte armen 

Les 3: Chromosomenonderzoek  
constitutioneel In alle cellen van het lichaam aanwezig 
neonataal Vroeg na de geboorte 
Familiale anamnese geschiedenis 
Dysmorfe kenmerken Afwijking gezicht en lichaam 
maligniteit Kwaadaardig, aandoening heeft neiging om 

orgasme te doden à 
chromosoomafwijkingen zitten enkel in de 
chromosomen van de kankercellen (behalve 
bij een erfelijke kanker zit het in het gen) 

postnataal Na de geboorte 
Maligne cellen Kwaadaardige cellen 
prenataal Voor de geboorte 
amnioscellen vruchtwatercellen 
Chorion villi vlokken 
lymfocyten Witte bloedcellen 
Cytogenetisch onderzoek Karyotypering, het onderzoek van het 

aantal en de structuur van de 
chromosomen 

medium vloeistof 
preparaat draagglaasje 
bandering Kleuren vd chromosoompreparaten à 

reflecteert de base samenstelling van het 
DNA in de chromosomen en de 
condensatiegraad van de chromosomen  

Prometafase banding Hoge resolutie banding 



Polymorfismen  de meerderheid van de variaties in de 
genomen leiden niet tot een ziekte, ze 
zorgen ervoor dat we uniek zijn 

FISH analyse Fluorescentie in situ hybridisatie. Een 
techniek waarmee men de aan-of 
afwezigheid van een specifieke DNA 
sequentie kan nagaan en dus het aantal of 
de organisatie van een chromosoom of een 
deel van een chromosoom kan evalueren. 

probe Complementair DNA fragment 
denaturatie door middel van opwarming de 2 DNA-

strengen uit elkaar laten vallen  
1-kleur FISH Er wordt gewerkt met 1 probe en 1 kleur 
2-kleur FISH Twee probes in twee verschillende kleuren 
Multi-kleur FISH Alle chromosoom banken in een 

verschillende kleur 
Fiber FISH De chromosomen worden gelyseerd op het 

preparaat en het DNA wordt uitgerokken op 
het preparaat  

Probe set Differentieel gelabelde chromosoom 
banken 

Contiguous gene syndroom Wanneer het fenotype toe te schrijven is 
aan haploïnsufficiëntie van multipele 
aanpalende genen gelegen binnen dit 
gedeleteerde segment 

Ondiepe genoom sequenering (sWGS) Techniek die gebruikt wordt om deleties en 
duplicaties in patiënten op te sporen. 
Moleculaire karyotypering/Kopie nummer 
sequenering 

gefragmenteerd DNA in stukken gebroken 
Library preparation DNA gekoppeld aan een stukje gekend DNA 
amplification DNA wordt vermeerderd 
Kopie nummer variatie ‘Afwijkingen’ zonder fenotypisch gevolg. 

Normale individuen dragen 
chromosoomafwijkingen 

Les 4: Het menselijk genoom en onze 
genen 

 

genoom Beschrijft de combinatie van alle erfelijke 
factoren, het legt het genotype voor alle 
eigenschappen vast, omvat één complete 
set van chromosomen 

nucleïnezuren De grootste moleculen die aangetroffen 
worden in levende cellen. Het zijn complexe 
biomedische macromoleculen waarin een 
groot aantal bouwstenen (de nucleotiden) 



aan elkaar geschakeld zijn. Nucleïnezuur: 
polymeer van nucleotiden/ polynucleotide 

DNA Deoxyribonucleïnezuur. Polymeer van 
nucleotiden. Opgebouwd uit 
deoxyribonucleotiden (met basen A, C, G en 
T) 

nucleotide Nucleoside + fosfaatgroep 
RNA Ribonucleïnezuur. Opgebouwd uit 

ribonucleotiden (met basen A, U, G en C) (T 
uit DNA wordt U in RNA) .  

genen DNA segmenten die de genetische 
informatie dragen. Eenheden vh erfelijk 
materiaal + kunnen eigenschappen individu 
bepalen + zie dia’s p. 164 

exonen Coderende stukken DNA 
intronen Niet-coderende stukken DNA 
DNA replicatie S-fase van de celcyclus, synthese van 2de 

chromatide. DNA wordt verdubbeld 
histonen Basische eiwitten 
nucleosoom Een complex bestaande uit de histonkern, 

DNA rond histon en DNA-interval 
scaffold Centrale steiger. Opgebouwd uit zure niet-

histon eiwitten die een affiniteit 
(aantrekking) vertonen voor AT-rijke DNA 
sequenties 

chromatinevezel Nucleosoomvezel windt zich op in een 
helixvormige structuur 

transcriptie Synthese van RNA uitgaande van de DNA 
template. 

Messenger RNA (mRNA) RNA die erfelijke informatie overbrengt van 
celkern à cytoplasma. Vormt schakel tssn 
DNA in kern en proteïne of eiwitsynthese 

translatie Vertaling van RNA sequentie van mRNA 
naar aminozuur (AZ) sequentie vh 
betrokken eiwit 

ribosomen Cytoplasmatische organellen met 
bindingsplaatsen voor al de interagerende 
moleculen. Hier vindt translatie plaats.  

Transfer RNA Vormt moleculaire link tssn de base 
sequentie vh mRNA en de AZ sequentie vh 
eiwit 

Ribosomaal RNA Speciaal type RNA 
Semi-conservatief Van elke oude keten wordt een nieuwe 

gemaakt die complementair is aan de oude 
à helft vd keten maakt deel uit van 
oorspronkelijke DNA-molecule, helft is 
nieuw 



helicase Zorgt voor doorbreken van 
waterstofbruggen en hydrofobe interacties 

polymerase Zorgen voor de aanmaak van de nieuwe 
streng door het tot stand brengen van de 
3’-5’ fosfodiësterverbindingen 

Okazaki-fragment De primer en het daarbij behorende stukje 
DNA 

eiwit Genproduct dat een erfelijke eigenschap tot 
uiting kan brengen 

promoter Regio die specifieke DNA sequenties bevat 
verantwoordelijk voor regulatie/ initiatie 
van transcriptie 

enhancers Stimuleren transcriptie en liggen vaak 
verschillende kb verwijderd vh gen 

Cis-acting elementen Liggen op hetzelfde chromosoom 
transcriptiefactoren Eiwitten die interageren met deze 

specifieke regulatorische sequenties 
Trans-acting elementen Gelegen op een ander chromosoom dan het 

gen dat ze reguleren 
RNA splicing Intronen worden uit het primaire RNA 

transcript verwijderd en de exonen aan 
elkaar gekoppeld 

Single copy/uniek DNA De nucleotide sequentie komt slechts één 
of hoogstens enkele keren voor in het 
haploïde genoom 

pseudogenen DNA sequenties die sterk gelijken op 
gekende genen maar niet functioneel zijn 

Repetitief DNA De nucleotide sequentie komt honderden 
tot miljoenen keer voor in het genoom 

Les 5: varianten in het humane 
genoom 

 

Germinale/consitutionele variant Verandering in DNA sequenties die 
voorkomt in alle lichaamscellen (inclusief de 
germinale cellen) 

Somatische variant Komt enkel voor in de somatische 
lichaamscellen 

substitutie De vervanging van één nucleotide door een 
andere nucleotide 

transitie Verandering van een purine naar een 
purine, of van een pyrimidine naar een 
pyrimidine 

transversie Verandering van een purine naar een 
pyrimidine, of van een pyrimidine naar een 
purine 

Missense variant Wanneer er een verandering optreedt van 
één enkel aminozuur 



Nonsense variant Wanneer een coderend codon in 1 van de 3 
stopcodons verandert 

Silentieuze verandering/silent Wanneer er geen aminozuurverandering 
optreedt 

Splice site varianten Wanneer variant in splice donor of acceptor 
site leidt tot aberrante RNA splicing; 
genetische verandering in overgang tussen 
intronen en exonen 

duplicatie Een DNA fragment wordt verdubbeld 
In frame Deletie of insertie is een veelvoud van 3 

nucleotiden; leesraam is niet verstoord 
frameshift Deletie of insertie is geen veelvoud van 3 

nucleotiden; er is verschuiving vh leesraam 
Triplet repeat expansies Herhalingen van 3 nucleotiden 
Dynamische varianten Kunnen zich instabiel gedragen tijdens de 

meiose 
anticipatie Aanvangsleeftijd van de aandoening daalt 

en ernst van de aandoening stijgt in de 
opeenvolgende generaties 

Loss of function varianten Deze veroorzaken een vermindering in de 
hoeveelheid of de functionele activiteit van 
een eiwit 

haploinsufficiëntie Wanneer verlies van 50% vh eiwit niet meer 
voldoende is voor normale functie en leidt 
tot ziekte 

Gain of function varianten Leiden tot toename van de normale 
eiwitfunctie 

Dominant negatief effect Het variante genproduct/eiwit, afkomstig 
van een heterozygote variant, blokkeert de 
werking vh normale eiwit, afgeschreven van 
het andere allelge 

Pleiotropisme Allelisme; de verschillende allelen van een 
gen leiden tot verschillende fenotypes 

Monogenische aandoening Genetische aandoening als gevolg van een 
defect (variant) in één gen 

Dominante aandoening Het ziektebeeld komt tot uiting van zodra 
één van beide allelen afwijkend is 

Onvolledig dominant Wanneer het fenotype bij een heterozygoot 
genotype verschillend is dan de 
fenotypische expressie bij een homozygoot 
genotype 

codominant De expressie van elk allel kan op zich 
gedetecteerd worden 

Recessieve aandoening Het ziektebeeld komt tot uiting wanneer 
beide allelen afwijkend zijn 



Les 6: Mitochondriale aandoeningen: 
genetica en kanker 

 

mitochondriën Bevinden zich in cytoplasma, overblijfsels 
van bacteriën die vroeger in symbiose 
leefden met de menselijke cel. 
Energiecentrales van de cel 

Oxidatieve fosforylatie Celademhaling, stofwisselingsreactie die 
bestaat uit verschillende enzymcomplexen 
en zorgt voor de energieproductie van de 
cel, uitgaande van zuurstof en suikers 
(glucose) 

Replicatieve segregatie Bij iedere celdeling gaan de multipele 
kopieën van het mtDNA repliceren, die dan 
willekeurig verdeeld worden over de 
verschillende mitochondriën, welke zich 
daarna willekeurig gaan verdelen over de 
verschillende dochtercellen 

Homoplasmie Alle mitochondriën bevatten dezelfde 
mtDNA molecule 

Heteroplasmie De mitochondriën bevatten verschillende 
mtDNA moleculen 

pleiotropie weefseldistributie 
Progressieve myopathie spierzwakte 
Progressieve oftalmoplegie Verzwakking vd oogspieren 
cardiomyopathie hartspierzwakte 
ataxie Onregelmatige en onhandige beweging van 

romp en ledematen 
diabetes suikerziekte 
pancreas alvleesklier 
pancytopenie Tekort aan alle soorten witte bloedcellen 
Lactaat acidose Melkzuuropstapeling in het bloed  
sporadisch Geen familiale voorgeschiedenis, meestal 

de novo 
Onvolledige penetraunipntie Ongeveer 50% van de mannen in de familie 

zijn aangetast, slecht 10% van de vrouwen 
is aangetast 

Ragged Red fibers Geclusterde mitochondriën tssn spiervezels 
die kunnen aangekleurd worden met een 
rode kleurstof 

3-parent baby methode Kern wordt uit eicel moeder die pathogene 
variant mtDNA moleculen draagt 
verwijderd en overgebracht naar eicel van 
andere gezonde moeder 

kanker Benaming van meerdere vormen van 
maligne (kwaadaardige) neoplasie, een 
proces gekenmerkt door ongecontroleerde 



proliferatie (verspreiding) van cellen met 
het ontstaan van een maligne tumor 
(neoplasie) 

sarcomen Tumor uitgaande van mesenchymaal 
weefsel (bot, spier, bindweefsel)  

carcinomen Tumoren uitgaande van epitheliaal weefsel 
(darm, bronchi, borstklier) 

Hematopoietische en lymfatische 
maligniteiten 

Leukemie en lymfomen 

apoptose Geprogrammeerde celdood 
hyperplasie Het weefsel ziet er normaal uit maar groeit 

sneller 
dysplasie Het weefsel vertoont afwijkingen in vorm 

en oriëntatie 
In situ kanker Aanwezigheid van maligne cellen die nog 

niet binnengedrongen zijn in de omliggende 
weefselstructuren 

Invasieve kanker Invasie van het onderliggend weefsel en 
metastasering 

angiogenese Aanmaak van nieuwe bloedvaten 
metastase Uitzaaiing naar andere weefsels op afstand 
oncogen Pathogeen variant gen waarbij zijn 

‘gewijzigde’ expressie aanleiding geeft tot 
abnormale stimulatie van celdeling en 
proliferatie à groeibevorderend 

Tumorsuppressor genen Inhiberen tumorontwikkeling door regulatie 
van de celgroei/ genen die de celdeling 
afremmen 

retinoblastoom Bepaalde vorm van oogkanker 
unifocaal 1 oog, 1 tumor 
multifocaal Meerdere tumoren 
APC-gen Controleert de celdeling van 

darmepitheelcellen 
Maligne tumor Kwaadaardige tumor, heeft neiging om 

organisme te doden 
Les 7: Niet-Mendeliaanse overerving 
bij monogenische aandoeningen 

 

hepatomegalie Opgezwollen lever 
arthritis Last aan gewrichten 
cardiomyopathie Hartproblemen; hartspierzwakte 
penetrantie Geeft weer hoe vaak het afwijkend 

fenotype wordt vastgesteld bij individuen 
met het afwijkend genotype 

Variabele expressie De aanwezigheid van een allel bij 
verschillende individuen kan tot een 
verschillende 'ernst’ vh fenotype leiden 



fenotype Het ziektebeeld; de uitwendige 
verschijnselen als resultaat vd interactie 
tssn het genotype en omgeving 

genotype Erfelijke materiaal 
mosaïcisme Het fenomeen wanneer in één individu 

tenminste 2 genetisch verschillende 
celpopulaties aanwezig zijn 

Gonadaal mosaïcisme 2 cellijnen zijn aanwezig in de 
geslachtscellen 

Somatisch mosaïcisme 2 cellijnen zijn aanwezig in de somatische 
cellen 

FAP Familiale adenomateuze polyposis; familiaal 
darmkankersyndroom  geassocieerd met 
duizenden poliepen in het colon en 
veroorzaakt door pathogene varianten in 
het APC gen 

anticipatie (zie ook les 5) fenomeen waarbij de 
aandoening in opeenvolgende generaties 
sneller (op jongere leeftijd) en/of ernstiger 
optreedt 

Repeat expansie Anticipatie wordt vaak geobserveerd in 
genetische ziekten veroorzaakt door een 
trinucleotide repeat variant 

premutatie Toegenomen aantal repeats in 
asymptomatisch individu, maar wel 
instabiel tijdens meiose 

Dynamische of onstabiele varianten Expansies van trinucleotide repeats; variant 
kan veranderen bij transmissie naar 
volgende generatie 

Meiotische instabiliteit De lengte van de CTG-repeats kan 
toenemen in opeenvolgende generaties, 
wat het anticipatie-fenomeen in MD 
families verklaart 

Mitotische instabiliteit Tijdens opeenvolgende mitosen kunnen 
veranderingen in de lengte van de CTG 
repeat optreden 

Fragiele X syndroom Één vd meest frequent voorkomende 
erfelijke vorm van mentale beperking bij 
jongens 

Fragile site Chromatine condenseert niet adequaat 
tijdens meiose 

hypogonadisme Kleinere teelballen 
Genomische imprinting Verschillen in genexpressie tussen het allel 

afkomstig van de moeder en het allel 
afkomstig van de vader 

Reversibel fenomeen Epigenetische tags blijven aanwezig 
gedurende het leven maar dit wordt 



gereset tijdens de vorming van de eicellen 
en de spermacellen 

microcefalie Afwijking centrale zenuwstelsel 
Uniparentale disomiea (UPD) Aanwezigheid van twee homologe 

chromosomen afkomstig van één ouder 
Trisomie rescue Één van de drie chromosomen uitstoten 
isodisomie 2 chromosomen zijn genetisch identiek 
heterodisomie 2 chromosomen zijn homoloog, maar niet-

identiek 
Imprinting center mutatie er is geen reset tijdens de gametogenese, 

een aantal generaties zal de aandoening 
niet tot uiting komen, maar pas wanneer 
het gen geactiveerd moet worden en dit 
niet mogelijk is door de imprinting center 
mutatie 
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Les 8: Multifactoriële aandoeningen  
Multifactoriële aandoening Slechts gedeeltelijk genetisch bepaald; 

ontstaan door interactie van genetische 
factoren enerzijds en niet-genetische 
factoren anderzijds 

Complexe/polygenische aandoeningen Verschillende genen spelen een rol in het 
ontstaan van deze ziekten 

heritabiliteit Geeft aan in welke mate een multifactoriële 
aandoening genetisch bepaald is 

concordant In welke mate beide leden van de tweeling 
de aandoening vertonen 

verwantschapsgraad Aantal genen dat verwanten 
gemeenschappelijk hebben 

liability Er bestaat voor de aandoening een zekere 
vatbaarheid, gevoeligheid of aanleg 

Liability/threshold model Bij kwalitatieve verschillen voor 
multifactoriële aandoeningen maakt men 
gebruik van dit model, om het voorkomen 
ervan in de populatie en in families te 
verklaren 

Non-paterniteit ‘vader’ kind is niet de echte biologische 
vader 

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

Multiplicatieve wet Wanneer gebeurtenis 1 (P1) en gebeurtenis 
2 (P2) onafhankelijk van elkaar kunnen 
optreden 

Bayes’ theorema Bij de berekening van de uiteindelijke kans 
wordt rekening gehouden met anterieure 
en posterieure informatie 



Prior probabliteit Initiële probabliteit (anterieure informatie) 
Conditionele probabiliteit Probabiliteit op de posterieure informatie 

gegeven een bepaalde voorwaarde 
Joint probabiliteit Product van de prior en de conditionele 

probabiliteit 
Posterieure probabiliteit Finale probabiliteit= Joint probabiliteit/ som 

van de joint probabiliteiten 
CK Creatine kinase : spierenzym dat in bloed 

kan bepaald worden  
schizofrenie Ernstige en chronische psychiatrische 

aandoening die gekenmerkt wordt door 
langdurige/terugkerende psychosen  

Les 9: prenataal onderzoek  

Prenatale diagnostiek Laat toe om een aantal, vaak ernstige, 
genetische afwijkingen of aangeboren 
misvormingen reeds tijdens de 
zwangerschap op te sporen 

Triple-test Bloedonderzoek bij zwangere vrouw, 
waarbij berekend wordt of zij een verhoogd 
risico heeft om een kindje met het 
syndroom van Down te krijgen; geen 
diagnostische test 

Eiwit AFP Alfafoetoproteïne: een belangrijk eiwit bij 
de foetus dat bij bv. spina bifida of open 
ruggetje vrijkomt in het vruchtwater en 
aldus in de maternele circulatie 
terechtkomt 

invasief Dringt binnen in orgaan, kan schadelijk zijn 
Niet-invasief Blijft buiten de persoon, niet schadelijk 
Transcervicale methode Er wordt langs vaginale weg een 

biopsietangetje door het cervicale kanaal 
opgevoerd tot de tip in de placenta ligt 

Transabdominale methode Via een prik wordt doorheen de buikwand 
een naald tot in de placenta gebracht 

vruchtwaterpunctie Amniocentese; 14de zwangerschapsweek 
PGT Preïmplantatie genetische testing; zeer 

vroege vorm van prenatale testing waarbij 
tijdens de IVF procedure enkel niet 
aangetaste embryo’s naar de baarmoeder 
worden getransfereerd 

NIPT Niet-invasieve test waarbij enkel bloed 
wordt afgenomen van een zwangere vrouw; 
11 weken 

Foetale anomalie Misvorming van de foetus 
SUA Single umbilical artery; slechts één van de 

twee noodzakelijke bloedvaten aanwezig. 



Nodige bloedvaten: 1) aanvoer 
voedingstoffen 2) afvoer afvalstoffen 

Open spina bifida Open rug 
curettage Materiaal kan uit de vrouw gehaald 

worden, zonder dat ze moet bevallen; 
binnenkant baarmoeder wordt leeggezogen 

Placentair mosaïcisme een chromosoomafwijking komt voor in 
cellen die aanleiding geven tot de vorming 
van de placenta; andere 
chromosoominstelling in placenta dan in 
embryo => kan leiden tot valse positieven 

Inductie van de arbeid bevalling 
Designer baby zwangerschap om een ander kind te helpen 

→ 100% hetzelfde materiaal met het zieke 
kind zodat transplantatie mogelijk is 

Les 10: De genetische 
raadpleging in de praktijk 

 

Genetic counseling Genetische erfelijkheidsadvisering; een 
communicatieproces met als doel een 
individu of een familie bij te staan in:  

- Het begrijpen van medische 
informatie 

- Het begrijpen van de 
overervingswijze en het 
herhalingsrisico van de ziekte 

- Het begrijpen van verschillende 
opties om om te gaan met het 
herhalingsrisico 

- Het kiezen van een plan van aanpak 
- Het zich zo goed mogelijk aanpassen 

aan de ziekte en/of herhalingsrisico 
Diagnostisch onderzoek De genetische fout (mutatie) opsporen bij 

een klinisch aangetast persoon met een 
vermoeden van een genetische aandoening 
of bij wie in de familie een erfelijke 
aandoening voorkomt 

Syndroom Geheel van verschijnselen/symptomen die 
horen bij een ziekte 

Dragerschapsonderzoek Test waarbij wordt nagegaan of een gezond 
individu drager is van een overerfbare 
aandoening zonder dat het implicaties 
inhoudt voor de eigen gezondheid 

Preconceptionele context Voor de zwangerschap 
Voorspellend/presymptomatisch/predictief 
onderzoek 

Test waarbij wordt nagegaan of een 
individu dat NU gezond is een genetisch 
defect vertoont waardoor hij/zij later een 



erfelijke aandoening zal ontwikkelen en dus 
ziek zal worden 

Gekende mutatie Mutatie van een aandoening die reeds in 
een familie voorkomt en waarbij er reeds 
aangetaste personen in de familie zijn 

Erfelijke neurodegeneratieve aandoeningen Aandoeningen die meestal op (laat) 
volwassen leeftijd beginnen en waarbij 
bepaalde gebieden van de hersenen 
progressief vroegtijdig verouderen en 
afsterven 

onset aanvangsleeftijd 
Ziekte van Huntington Ongeneeslijke, autosomaal dominante 

hersenaandoening die meestal op 
volwassen leeftijd begint en in de loop der 
jaren progressief toeneemt 

Psychiatrische symptomen Veranderingen in het gedrag 
Survivor’s guilt Schuld van de overlevende; men ontsnapt 

zelf aan de ziekte en voelt zich schuldig 
tegenover degenen die ziek zijn of 
vernomen hebben de ziekte wel te zullen 
krijgen 

risicodrager Een genetisch risico hebben op de 
aandoening 

exclusietest Prenatale test voor de risicodrager die 
eigen dragerschapsstatus niet wil kennen 

genoomanalyse Volledige genetische code wordt in kaart 
gebracht 

exoomanalyse Deel vh genoom wordt uitgelezen, namelijk 
de genen 

Niet gezochte/toevallige bevindingen Er wordt informatie gevonden waar men 
initieel niet naar zocht 

BeGECS: Belgian Genetic Extended Carrier 
Screening 

Test is bedoeld voor koppels die in de 
toekomst zwanger willen worden; 
onderzoekt of koppels samen een verhoogd 
risico hebben op een kind met één van de 
geteste ernstige genetische ziekten 

Direct-to-consumer tests Genetische test bij een bedrijf via het 
internet bestellen 

Sporadische kanker Geen invloed van erfelijke factoren 
Familiale kanker Beperkte invloed van erfelijke factoren 
Erfelijke kanker Sterke invloed van erfelijke factoren 
Niet-informatief resultaat Wanneer diagnostisch onderzoek bij een 

aangetaste vrouw géén mutatie kan 
aantonen, kunnen we geen uitspraak doen 
over het al dan niet erfelijke karakter van 
borst of ovariumkanker in haar familie 



Multidisciplinaire aanpak De raadplegingen worden steeds 
gemeenschappelijk gevoerd door een 
arts/klinisch geneticus en een psycholoog 

  


