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Erfelijkheidsleer 

Les 1 : chromosomen en celdeling 
 
Menselijk lichaam → 100 biljoen cellen  
 
Lichaam → orgaanstelsels → organen → weefsels → cellen (kleinste bouwsteen) 
 
Weefsel = een hoopje cellen met een gelijkaardig uitzicht en een gelijkaardige functie. 
 
4 soorten weefsel 

1. Bindweefsel 
o Zorgt voor stevigheid, bescherming en houdt alles bij elkaar 

Bv. bloed 
2. Epitheelweefsel 

o Aflijning, bescherming, secretie (= afscheiding) 
o Snel delende cellen en wordt voortdurend blootgesteld aan schade dus 

moeten dus snel vernieuwd worden (delen, groeien, sterven,..). 
Bv. Huid 

3. Spierweefsel 
o Zorgen ervoor dat je je kan voortbewegen en dat je bloed kan 

voortpompen. 
4. Zenuwweefsel 

o Cellen kunnen zich hier niet meer delen (eens ze sterven niet vernieuwd). 
o Hersenen EN alle delen lichaam 

o Zorgen dat we allerhande functies kunnen uitoefenen 
o Dikwijls zeer lang want maken contact van ene naar andere cel om 

boodschappen door te geven 
o Bedienen alle hoeken van het lichaam 

 
 
 
In de cel zit een celkern of nucleus → 
vorm van een bol. Deze celkern is zeer 
belangrijk want deze bevat het erfelijk 
materiaal dat op de chromosomen ligt. 
Op die cel staan receptoren (kleine 
antennetjes) of transportmolecules. → 
vangen signalen op uit de omgeving en 
sturen signalen door naar de nucleus en 
dié nucleus zorgt ervoor dat er iets 
gebeurt in de cel.  De kern is omgeven 
door een membraan (= het 
kernmembraan; vliesje met gaten), want 
er moet info in en uit die celkern. 

 
 
 
 
 

Onderdelen van de cel 

kern=nucleus 

mitochondriën 

cytoplasma 

endoplasmatisch reticulum ribosomen (bolletjes) 

Golgi  
apparaat 

nucleolus 
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DE CEL EN ZIJN ONDERDELEN (zie p.6) 
 
In die bol (= nucleus) zit nog eens een bol = nucleolus, en die bevat ribosomaal RNA. 
De nucleolus schrijft erfelijk materiaal over naar eiwitten. 
 
Cytoplasma is een vloeistof in de cel, en hierin zitten verschillende organellen die 
omgeven zijn door een membraan. (bv. mitochondrieën, golgi-apparaat, 
endoplasmatisch reticulum, ribosomen, peroxisomen) 
 
De mitochondrieën (boonvormige structuren met plooien) zijn de energiecentrales. 

o Zij zorgen dat de cellen energie hebben en dat ze blijven werken. 
o Zij gaan glucose / suikers uit voedsel omzetten die bruikbaar zijn voor de cel. 
o Bevatten ook erfelijk materiaal (naast de celkern). 

 
Ribosomen  

o Vertaling van DNA 
o Nauw contact met de kern en zorgen ervoor dat de codes in het DNA omgezet 

worden in eiwitten en die bepalen de functie. 
Deze ribosomen zitten op het endoplasmatisch reticulum. 
 
Het endoplasmatisch reticulum  

o Netwerk van buizen en vaten 
o Belangrijk in eiwitproductie en modificatie 
o Splitst blaasjes af die buiten de cel worden afgegeven. 

Met bolletjes = ruw 
Zonder bolletjes = glad 
 
Golgi-apparaat 

o Soort opstapeling van zakken van membranen 
o Belangrijk in afvoeren van afvalstoffen → soort fabriek waar alles toekomt, wordt 

verpakt en wordt klaargemaakt voor transport 
o Via blaasjes of vesikels die contact maken met celoppervlak  

 
Peroxisomen (= lysosomen) zorgen ervoor dat al het vuil of de bacterieën worden 
afgebroken. 
 
 
CHROMOSOMEN 
 
In die celkern zit dat erfelijk materiaal, en dat ligt op chromosomen. → enkel zichtbaar 
bij een celdeling !! (dit duurt ongeveer 1 uur) 

o Hebben een x-vormige structuur, als je ze ontleed → laddervormig 
 

Om chromosomen te kunnen zien gebruiken wij G-bandering → moeten gekleurd zijn 
om ze te kunnen herkennen.  
 
In de interfasekern spreken we niet van chromosomen maar van chromatine.  
De interfase is de periode tussen 2 celdelingen, in deze periode deelt de cel niet, maar 
ze groeit wel. De interfase = een rustfase. 
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1 Cel → 46 chromosomen → DNA → genen 
 
We hebben 46 chromosomen per cel, en elk 
chromosoom is opgebouwd uit 2 ketens DNA = 
een dubbele helix DNA. 
Het zijn de nucleotiden die deze strengen aan 
elkaar houden. 
 
De bouwstenen van het DNA zijn: A C T & G → een 
bepaalde opeenvolging/sequentie hiervan zorgt 
voor een gen → een bepaalde sequentie bepaalt 
zelfs hoe iemand er zal uitzien → maar nucleotides 
moeten nog vertaald worden naar eiwitten. 
 
Op de chromosomen bevinden zich genen of 
erfelijke factoren. → vormen de eenheid vh erfelijk 
materiaal. 

 
Een gen = een stukje DNA dat code bevat voor de productie van een eiwit 
 
Elke cel = 20.000 genen, dat is niet zoveel als je weet dat een worm of een fruitvliegje 
evenveel genen heeft. 
 
DUS: chromosomen verschijnen tijdens celdeling (duur : 1 uur!) 
 
 

 
Het mensenlijk genoom (= een cel) bevat 46 chromosomen. 
= 23 paar chromosomen 
→ 44 autosomen 
→ 2 geslachtschromosomen of gonosomen (X of Y)  
 
Van elk chromosoom zijn er 2 identische exemplaren. 
En 1 paar identische chromosomen noemt men homologe chromosomen. 
 
1 paar homologe chromosomen =  

o 1 chromosoom geërfd van de moeder 
o 1 chromosoom geërfd van de vader 

→ Van elk paar chromosomen is er dus 1 afkomstig v.d vader en 1 afkomstig v.d moeder. 
 
Chromosomen worden gerangschikt in een chromosomenkaart of karyotype. 
De studie van de chromosomen = de cytogenetica. 
 
Deze chromosomen worden in het karyotype gerangschikt volgens: 

o Grootte 
o Plaats van het centromeer 
o Banderingspatroon 
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Karyotype man: (46, XY) 
Karyotype vrouw: (46, XX)  → slechts 1 X-chromosoom is actief → Lyon hypothese 
 
2 soorten cellen: 
 

1. Somatische cellen:  
= alle lichaamscellen zonder de geslachtscellen. 
→ 46 chromosomen of 2n of diploid (= 2 sets van 23 chromosomen) 

2. Geslachtscellen (eicel & zaadcel): 
→ 23 chromosomen of n of haploid (= 1 set van 23 chromosomen) 
WANT moesten de geslachtscellen diploid zijn, dan zou je uiteindelijk een kind 
krijgen met 92 chromosomen en dat is onleefbaar.  
DUS gebeurt er een speciale deling van de geslachtscellen. 

 
DUS: autosomen (1-22) + gonosomen (X en Y) 
 
!! Chromosoom 1 = de grootste chromosoom !! 
!! Chromosoom Y & 22 = de kleinste chromosomen !! 
 
(Grootte van chromosoom heeft niets met uitzicht/intelligentie te maken.) 
 
 
CHROMOSOOM Y 
 
Chromosoom Y is zeer variabel in grootte. 
Op chromosoom Y liggen niet zoveel coderende genen, dus lengte maakt niet zoveel uit. 
 
!! Normaal gezien hebben vader en zoon een evenlang Y-chromosoom !! 
 
WANNEER 
Kind → heel lang Y-chromosoom 
Vader → heel kort Y-chromosoon 
EN er is geen verwisseling van stalen gebeurt, 
DAN 
→ kan het kind 1 of andere ziekte hebben 
→ kan het zijn dat het kind een andere biologische vader heeft (bedrog van de moeder) 
 
 
NORMAAL VROUWELIJK KARYOTYPE 
 
Vrouwen hebben 2 X-chromosonen (itt tot de man die er maar 1 heeft) en GEEN Y-
chromosoom ( itt tot de man die er WEL een heeft). 
 
MAAR bij vrouwen is maar 1 van de X-chromosomen actief, zodat vrouwen niet dubbel 
zoveel eiwitten zouden hebben. 
→ dit is de ‘Lyon Hypothese’ 
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CENTROMEREN EN ARMEN 
 

Een centromeer = de plaats waar 2 
zusterchromatiden, na verdubbeling, 
tijdens mitose en meiose aan elkaar 
blijven. 
 
Ieder chromosoom heeft 2 ‘beentjes’ = 
de zusterchromatiden. 
 
We onderscheiden: 
Een p = petit = korte arm, bovenaan 
& 
Een q = lange arm = onderaan  

 
De plaats van het centromeer varieert van chromosoom tot chromosoom. 
Er zijn 3 plaatsen waar het centromeer kan liggen = positie van het centromeer: 

 
 
Metacentrische chromosomen 
o Centromeer in het midden 
o p en q zijn even lang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Submetacentrische chromosomen 
o Centromeer ligt meer naar boven 
o q is langer. 
 
 

 
 
 
 
Acrocentrische chromosomen 
o Centromeer NOG meer naar boven. 
o Chromosomen bijna geen korte arm 

→ zeer korte p-arm! 
Het kan niet zoveel kwaad als chromosomen hun 
korte arm (p) verliezen, want die p heeft niet 
zoveel genen die coderen voor eiwitten. 
 
 

p 

q 

p=petit 

Metacentrische chromosomen 

p 

q 

Submetacentrische chromosomen 

Acrocentrische chromosomen 
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TELOMEREN 
 
Een telomeer = zit aan het uiteinde van een chromosoom en houdt bij hoeveel keer een 
cel al gedeeld heeft (= een teller), dus hoe oud een cel is. (= Biologische klokken) 
 
Wanneer de telomeren korter worden, dan is het tijd voor de cel om te sterven. 
 
 ! Kankercellen gaan de telomeren blijven verlengen zodat ze kunnen blijven delen ! 
 

FISH-analyse! Geel = telomeer  

 
Wanneer een persoon stukjes erfelijk materiaal teveel/te weinig heeft → probleem ! 
Bv. normale vrouw: 46XX  MAAR zieke vrouw: 46XX + 21 
 

 
Het meest correcte (hier zie je de 2 zusterchromatiden) -      Het meest gebruikte 

 

Een ideogram = een schematische voorstelling van elk 
chromosoom van het karyotype (= gekleurde chrom. met G-
bandering). 
 
ISCN = internationale afgesproken taal = International System for 
human Cytogenetic Nomenclature => wordt gebruikt om een 
karyotype te beschrijven! 
 

Een ideogram => meest gebruikt MAAR hier zien we de zusterchromatiden niet ! 
Het meest correcte is wanneer we de 2 zusterchromatiden wel kunnen zien. 

telomeren gelegen 

aan de uiteinden 

van de 

chromosoomarmen 

FISH met telomeer 
probes 
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Xp22 
X = chromosoom X 
P = de korte arm (alles boven centromeer) 
2-2 = de plaats 
 

controle = checkpoints: ‘kan de 
volgende fase wel beginnen?’ ‘Is er niets mis?’ 

 

DE CELCYCLUS 
 
Iedere proliferende (=delende) somatische cel 
(dus iedere lichaamscel, met uitzondering van de 
geslachtscellen) doorloopt een celcylus: 
 
 

1. G1-fase (Gap 1) 
→ Duur: 10-12 uur tot jaren 
→ De kern bestaat uit chromatine waarin 
info van ieder chromosoom in enkelvoud 
aanwezig is 
→ Er is veel RNA-en eiwitsynthese als voorbereiding op de S-fase 
→ De cel groeit 
→ 46 chromosomen!! 
→Soms G0 fase waarin cel even ontsnapt uit celcyclus (kan hier jaren vertoeven) 

 
2. S-fase (replicatie!!) 
→ Duur: 6-8 uur 
→ Replicatie van het DNA en andere 
bestanddelen van de chromosomen 
→ Vorming 2 zusterchromatiden die samen 
blijven t.h.v centromeer 
→DNA gaat uit elkaar en maakt twee nieuwe 
DNA strengen 
 

3. G2-fase 
→ Duur: 2-4 uur 
→ RNA- en eiwitten verder aangemaakt ter voorbereiding van de mitose 
→ Celvolume neemt verder toe 
→ 92 chromosomen!! 
 

 De totale celcyclus duurt 24 uur! 
 
De interfase = de rustfase en bestaat uit: 

1. G1-fase 
2. S-fase 
3. G2-fase 

→ in de rustfase deelt de cel niet, maar ze groeit wel én ze is zich a.h. voorbereiden op 
een deling. 
 
De interfase (G1,S & G2) is de fase tussen 2 celdelingen ! 

DE CELCYCLUS 

S-fase 

M 
S 

Interfase=G1+S+G2 
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Bij de cel in rust (= interfase) is het erfelijk materiaal in de kern amorf en spreekt men 
eerder over chromatine dan over chromosomen. 
→ op het ogenblik dat de cel gaat delen (=> mitose!) ontstaat er een condensatie van het 
erfelijk materiaal in chromosomen. 

 
Amorf = zonder vorm, vormloos 
Condensatie = overgang van gas/damp → vloeistof 

 
DE CELDELING 
 
Er zijn 2 soorten celdelingen: 

• De mitose 
• De meiose 

 
Celdelingen zijn belangrijk voor: 

• Groei 
• Weefselhomeostase (het aantal cellen moet gelijk blijven) 

 
MITOSE 

= de somatische celdeling waarbij 1 diploïde moedercel zich opsplitst in 2 
diploïde dochtercellen.  
 

 
 
o Mitose is een deel van de celcyclus!!!!!!!!!! → Duur: 1 à 2 uur 
o Aantal chromosomen blijft constant (diploïd) tijdens de mitose  
o De bevruchte eicel bevat al het erfelijk materiaal (46 chromosomen) en moet 

zich verder delen voor groei & vorming van het volwassen individu 
=> er is een exponentiële toename van de cellen; 1 cel → 10 tot de 14e cellen 

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

o Op het centromeer bevinden 
zich 2 ovale structuren (= 
kinetochoren) die een rol 
spelen i.d. splitsing van de 
zusterchromatiden & voor 
de vasthechting van de 
chromosomen op de 
spoeldraden 

o Stadium tussen 2 
opeenvolgende mitosen => de interfase 

Celdeling is van essentieel belang voor groei en 

weefselhomeostase  

2n=46 

n=23 

Celdeling en mitose 
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KLEINE HERHALING 
In de cel onderscheiden we een nucleus en een nucleolus. 
In de celkern bveindt zich amorf erfelijk materiaal. 
De chromosomen zijn niet zichtbaar (→ chromatine). 
In het cytoplasma verschijnt het centrosoom (→ 2 centriolen en microtubili, 
kleine celorganellen van waaruit later de spoelfiguur gevormd zal worden) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 FASEN TIJDENS MITOSE: 

 
o Profase 

 
Start  mitose! 
 
De nucleolus desintegreert (= valt uiteen in 
verschillende stukken). 
 
Het DNA / chromatine condenseert 
(=opwinden; korter en dikker), en organiseert 
zich. Normale chromosoomstructuur is in deze 
fase nog niet zichtbaar. 

 
Het centrosoom splitst zich op in 2 centriolen 
(= dochtercentrosomen) die migreren naar de 
2 polen van de cel. Daaruit groeien 
vertakkingen = microtubuli = mitotische 
spoelfiguur 
De nucleolus verdwijnt. 
 
De chromatine compacteert en de 
chromosomen worden individueel zichtbaar. 
 
Elk chromosoom bestaat uit 2 zusterchromatiden verbonden  door een 
centromeer. 
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o Prometafase 

 
Microtubili hechten zich aan de chromosomen. 
 
Verdere condensatie chromatine → 
Chromosomen worden nog korter, dikker en 
vanaf nu ook zichtbaar. 
 
Het nucleair membraan valt uiteen 
(desintegreert ) in verschillende stukken. 
 
Vorming van de kinetochore = het 
eiwitcomplex ter hoogte van de centromeren 
dat vasthechtingsplaats vormt voor de 
spoeldraden. 
 
 
 
 
 

 
 

o Metafase 
            →Maximale condensatie van chromosomen  

 
Het kernmembraan verdwijnt. 
De chromosomen migreren naar het 
evenaarsvlak tussen de polen van de 
spoelfiguur. 
 
Vanuit de centriolen worden microtubili (= 
spoeldraden) gevormd die zich vasthechten op 
de kinetochoor t.h.v. het centromeer van de 
chromosomen. (zie ook profase) 
 
Chromosomenonderzoek gebeurt tijdens de 
late profase of vroege metafase. 
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o Anafase 
 
De 2 zusterchromatiden van elk chromosoom 
worden gescheiden. → worden door 
spoelfiguur naar tegengestelde polen 
getrokken en worden dus onafhankelijke 
dochterchromosomen  
 

 
 
De cel wordt langer (toenemend afstand tussen 
beide polen van de spoelfiguur) als 
voorbereiding op de celdeling. 

 
 

 
 
 
 

o Telofase 
 

De migratie van chromosomen naar de 2 polen 
van de cel is volledig. 

Chromosomen gaan decondenseren → opnieuw 
langer en ‘uitgerafelder’. Gaan terug naar de 
fase van chromatine  

 
De microtubili verdwijnen. 
Het nucleaire kernmembraan rond de beide 
dochterkernen wordt opnieuw aangemaakt. 
De celmembraan snoert in. 
 
 
 

o Cytokinese (= celdeling) 
 
→ 2 nieuwe cellen gevormd!! 
 
De kernmembraan is volledig en 
omringt door decondenserende 
chromosomen.  
Nucleolus verschijnt opnieuw. 
 
Het cytoplasma wordt verdeeld 
over de 2 dochtercellen. 
 ! De cel splitst zich in 2 dochtercellen !  
 
 

Zie filmpjes!  
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MEIOSE 
 
= de geslachtsdeling/reductiedeling waarbij uit 1 diploïde (2n) cel, 4 haploide 
(n) dochtercellen (gameten = geslachtscellen) gevormd worden. 

Kiembaancellen = cellen voorbestemd voor het worden van eicel / zaadcel  
 

▪ Het aantal chromosomen wordt gehalveerd 
→ dit is noodzakelijk voor het constant blijven van het aantal chromosomen 
generatie na generatie (2n → n) 

▪ = celdeling VOOR de bevruchting, want meiose vormt geslachtscellen of gameten 
▪ 1 diploide cel (46 chrom.) → 4 haploide gameten (92 chrom.) 

 
▪ Vaak loopt het mis tijdens de meiose 

 
 
 
 

Celdeling is van essentieel belang voor groei en 

weefselhomeostase  

2n=46 

n=23 

Celdeling en mitose 

belangrijke gebeurtenissen tijdens mitose zijn: 

-  vorming van de chromosomen door condensatie van 

chromatine (profase) 

-  scheiding (segregatie) van zusterchromatiden naar de twee 

dochtercellen (metafase – anafase) 

-  eindresultaat: twee dochtercellen ontstaan uit één cel waarbij 

het volledige erfelijk materiaal dat in de voorafgaande S-fase 

getrouw werd gecopieerd doorgegeven wordt aan de 

dochtercellen (telofase) (twee identieke 2n-cellen) 

mitose-samenvatting 
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We onderscheiden bij de meiose 2 onderdelen: 
 

➢ MEIOSE 1 = de reductiedeling → scheiding homologe chromosomen 
 

o Profase 1: onderscheid in 5 opeenvolgende stadia 
 

o Leptoteen 
De chromosomen condenseren (chromatine → chromosomen), en de 2 
zusterchromatiden worden net zichtbaar. 
 

o Zygoteen 
Er ontstaat een paring (= alignatie) van de homologe chromosomen. = synapsis 
Een complex gevormd = synaptenomaal complex →chromosoom mama en papa 
gaan hier materiaal uitwisselen 
 

o Pachyteen 
Verdere condensatie → chromosomen meer zichtbaar 
Synaps is volledig 
Homologe chromosomen worden zichtbaar als bivalenten (4 zusterchromatiden 
maar je ziet er maar 2) → Pas als je ze alle 4 kan zien = ‘tetrade’ 
De 2 homologe chromosomen bestaan dus elk uit 2 zusterchromatiden. 
 
De zusterchromatiden vader en moeder overlappen waardoor uitwisseling van 
genetisch materiaal tussen de 2 niet-zusterchromatiden optreedt. 
Dit fenomeen is de ‘crossing over’ (= meiotische recombinatie). 

Crossing over: 
We combineren het chromosoom dat we van ons vader kregen met 
het chromosoom dat we van ons moeder kregen en dit 
gecombineerde chromosoom geven we dan door aan onze kinderen. 

 
o Diploteen 

Synaptenomaal complex verdwijnt → chiasmata (=x-vormige structuur waar je 
ziet dat er recombinatie heeft plaatsgevonden) worden zichtbaar 

 
o Diakinese 

Maximale condensatie! → je ziet de chromosomen zeer goed! 
De chromosomen verkorten en verdikken verder tot maximale contractie. 
De kernmembraan en nucleolus verdwijnen. 
De spoelfiguur wordt gevormd en de microtubili hechten zich aan de 
kinetochoren. 
=>dit vormt de overgang naar metafase 1! 

o Metafase 1 
De spoelfiguur is volledig. 
De 2 homologe chromosomen (= een chromosomenpaar) bevinden 
zich in het evenaarsvlak => mooi boven elkaar gerangschikt. 
 
o Anafase 1 

De 2 homologe chromosomen wijken uit elkaar en migreren nar de 
tegenovergestelde polen. → segregatie 
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o Telofase 1 

Migratie chromosomen (met elk 2 zusterchromatiden) is volledig. 
Er worden nieuwe kernmembranen gevormd. 
 

DUS: op het einde van meiose 1 : 
                           1 diploïde cel (46 chromosomen) → 2 haploïde (23 chromosomen) 
                           dochtercellen !!! 
 
 

 
 

 
 

 
➢ MEIOSE 2 → scheiding zusterchromatiden 
→ vergelijkbaar met de mitose, MAAR er is geen voorafgaande S-fase. 

 
▪ Tijdens meiose 2 worden zusterchromatiden vd 23 chromosomen opgesplitst 
→ Vertrokken van meiose 1 → 2 haploïde dochtercellen (einde meiose 1) met 23 
chromosomen, elk bestaande uit 2 chromatiden  
→ 4 haploide gameten met 23 chromosomen, bestaande uit slechts 1 chromatide 

▪ Meiose 2 heeft dezelfde fasen als meiose 1 !! 
 

 

meiose I 

belangrijke gebeurtenissen tijdens meiose (meiose I) zijn: 

vorming van haploïde gameten (n=23) uit diploïde 

kiembaancellen (n=46) 

segregatie van homologe chromosomen  

genetische recombinatie of meiotische crossing-over 

meiose I 
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! Het belang van de meiose ! 
o het doorgeven van genetisch materiaal naar nakomelingen 
o het constant houden van het genetisch materiaal generatie na generatie 
o het zorgen voor genetische diversiteit 

Zonder crossing-over, kunnen er voor ieder chromosomenpaar 2 verschillende 
gameten ontstaan. 
Voor 2 paren kunnen dan 4 verschillende gameten ontstaan, .. 
DUS voor n chromosomenparen kunnen er 2 tot de nde verschillende gameten 
geproduceerd worden. 
Bij de mens is dit 2 tot de 23e = 8.388.608 
Dit betekent dat er bij de bevruchting 2 tot de 23e x 2 tot de 23e = 2 tot de 46e 
combinaties mogelijk zijn. 
 
Segregatie = willekeurige verdeling van homologe chromosomen over dochtercellen. 
Daarnaast zorgt crossing-over tijdens de profase 1 van meiose 1 nog voor een énorme 
toename van diversiteit. 

→ broers en zussen zullen dus nooit genetisch identisch zijn. (uitgezonderd 
monozygote of 1-eiige tweelingen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

prometafase I: nucleair membraan verdwijnt, spoelfiguur vorming, 

  kinetochoorvorming (1 per bivalent) en 

              vasthechting van bivalenten aan spoeldraden 

metafase I: spoelfiguur is gevormd, bivalenten begeven zich naar 

        het evenaarsvlak 

anafase I: disjunctie of segregatie van de respectievelijke 

      maternele en paternele homologe chromosomen voor 

      elk van de bivalenten 

telofase I: twee haploïde sets van chromosomen groeperen zich 

      thv de tegengestelde polen van de cel 

cytokinese: vorming van twee haploïde dochtercellen gevolgd 

door korte meiotische interfase zonder S-fase! 

meiose II: vergelijkbaar met de mitotische deling met uiteenwijken 

van de zusterchromatiden en vorming van twee nieuwe haploïde 

dochtercellen 

meiose I en II 

  

> 8 mio verschillende combinaties!!! 

meiose 
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GAMETOGENESE BIJ DE MENS 
De gametogenese = de vorming van de geslachtscellen 
 

 
 
OÖGENESE 
 
4e week → primordiale geslachtscellen van het vrouwelijk embryo (2n) zich in het 
ovarium ontwikkelen tot oögenia (2n).  
Oögenia = ongedifferentieerde primitieve eicellen. 
 
Rond zwangerschapsmaand 3 ontstaan, na DNA synthese en deling = mitose, uit de 
oögenia de primaire oöcyten (2n). 
De primaire oöcyten zijn meer gespecialiseerde cellen die aan meiose 1 zullen beginnen. 
 
Tijdens de zwangerschaps start de meiose 1 al bij de primaire oöcyten, MAAR wordt 
stilgelegd in het diploteen stadium van de profase 1 (meiose 1) TOT de rijping van een 
follikel. 
 
Bij de geboorte zijn er dus enkele miljoenen primaire oöcyten in het diploteen (~ 
ruststadium) aanwezig in de ovaria. 
 
Tussen geboorte en puberteit gaat het overgrote deel van de primaire oöcyten verloren. 
 
Bij de puberteit (ongeveer 12 jaar) zal voor het eerst 1 van de primaire oöcyten (die er 
dan nog over zijn) de eerste meiotische deling voltooien. → menstruatie 
De 2 dochtercellen die daarbij ontstaan zijn ONgelijk van grootte. 
1 van beide dochtercellen (→ de secundaire oöcyt) krijgt door asymmetrische klieving 
of splitsing bijna al het cytoplasma. Is ook haploid 
De andere (→ het 1ste poollichaampje), bevat nauwelijks meer dan een kern. 
Dit proces speelt zich af in de follikel (in de eierstok of ovarium) die na het voltooien van 
de 1ste meiotische deling openbarst: de ovulatie of eisprong! 
 2de meitoische deling volgt ALLEEN wanneer secundaire oöcyt bevrucht wordt. 

GAMETOGENESE BIJ DE MENS 

(3 mnd) 

20-30 mitosen 

ovum 
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In dit geval wordt het cytoplasma opnieuw ongelijk verdeeld zodat het 2de 
poollichaampje ontstaat. 
 Als de secundaire oöcyt NIET bevrucht wordt, gaat deze verloren tijdens de 

daaropvolgende menstruatiebloeding. 
 
Dit proces gaat door tot de menopauze, die bij de meeste vrouwen optreedt rond het 
50ste jaar. 
 
SPERMATOGENESE  
 
4e week embryonale ontwikkeling zijn de primordiale geslachtscellen (2n) al in de testes 
aanwezig en ontwikkelen zich tot spermatogonia door mitotische deling. 
 
Ook na de puberteit, wanneer de spermatogenese begint, blijven de mitotische delingen 
continu doorgaan. 
Van de 2 dochtercellen die uit bepaalde spermatogonia ontstaan zal er 1 het cyclisch 
delingsproces in stand houden, terwijl de andere zich verder ontwikkelt tot primaire 
spermatocyt (2n). 
 
Bij aanvang van de puberteit beginnen deze primaire spermatocyten aan de meiose. 
=> Bij meiose 1 : 1 primaire spermatocyt  → 2 secundaire spermatocyten (n). 
Er is hierbij een gelijkmatige verdeling van het cytoplasma. 
=> Bij meiose 2: uit elke secundaire spermatocyt → 2 spermatiden. 
Deze spermatiden ontwikkelen zich verder tot rijpe spermatozoa. 
 
DUS: uit 1 primaire spermatocyt → 4 spermatozoa ! 
 
Dit hele proces duurt ongeveer 60 dagen. 
 
Per ejaculaat of zaadlozing zijn ongeveer 100-200 miljoen zaadcellen aanwezig. 
Man bepaalt het geslacht van de baby, want enkel hij kan Y-chromosomen doorgeven. 
 

humane spermatogenese humane spermatogenese 
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Algemeen: 
 
De toename van het aantal kinderen met chromosomale afwijkingen ten gevolge van 
meiotische delingsstoornissen op oudere leeftijd van de vrouw kan worden 
toegeschreven aan de extreem lange duur van het diploteen stadium (meiose 1) bij de 
vorming van de eicellen. 
 
Bij de man daarentegen begint de meiose pas bij de puberteit en is dit een continu 
proces tot aan de andropauze (⬌ menopauze). 
Door dit continu proces is de spermatogenese echter gevoeliger voor omgevingsfactoren 
als radiatie en toxische stoffen. 
 
 

 
 
 

o Mogelijke examenvraag: ‘Hoeveel zusterchromatiden zijn er in elke fase?’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAMETOGENESE BIJ DE MENS 

  Oögenese    Spermatogenese 

begin meiose     intra-uterien (1e trim)   vanaf puberteit 
 

duur meiose     12-45 jaar    60-65 dagen 
 

aantal mitosen    20-30     30-500 
 

aantal gameten    1 eicel (3 poollichaampjes)  4 zaadcellen   

per meiose   
 

gametenproductie  1 per menstruele cyclus   100-200 miljoen per ejaculaat 
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2. Chromosomale aandoeningen 
2.1 Chromosomale afwijkingen 
Chromosomale aandoeningen vaak veroorzaakt door fouten in de mitose of meiose. 
 
Wanneer een miskraam vaak voorkomt (meer dan 3x) kan dat komen door een 
chromosomale fout bij de moeder of vader. De afwijkingen kunnen in allerlei soorten 
voorkomen vb. afwijking van het hart, afwijking van de longen, chromosoomafwijking,.. 
 
Soms is er wel een reden voor een miskraam of voor een kindje die geboren wordt met 
een fysieke beperking: Het kan namelijk gebeuren dat de navelstreng van baby rond de 
hals te recht komt. Hierdoor ontstaat er een zuurstof te kort bij de baby waardoor de 
baby sterft of wordt geboren met een beperking ten gevolge van het zuurstof te kort. 
 
Als er geen reden is waardoor de miskraam is ontstaan of waarom het kind een 
afwijking heeft gaat men kijken of het kind een afwijking heeft van de chromosomen. 
 
Het fenotype: Het fenotype bepaald hoe iemand eruit ziet 
Het fenotype bepaald het genotype: het genotype heeft te maken met de genen van een 
persoon. 
 
Syndroom: Men spreekt pas over syndroom als je meerder afwijkingen tegelijk hebt. 
 
Chromosomale afwijkingen kunnen voorkomen in volgende situaties: 

• Herhaald miskraam (> 3)  waar geen andere fysieke oorzaak voor te vinden is 

• Vroeggeboorte of doodgeboren kind met malformaties/afwijkingen waar geen 

andere fysieke oorzaak voor te vinden is 

• Onverklaarde mentale/fysieke achterstand, al dan niet met CA (= congenitale 

afwijking = afwijking aanwezig vanaf de geboorte → bv. Extra vingers) 

• Vermoeden van chromosomaal syndroom door chromosomaal fenotype 

→ bv. hoofd, stand van de ogen niet normaal, clenched finger,…. 

• Abnormale geslachtelijke ontwikkeling en functie  

→bv. meisjes die niet gaan menstrueren, jongens geen baardgroei,… 

• Prenataal 

o leeftijd moeder is hoger dan 35 jaar 

o chromosomale afwijking bij vorig kind 

o 1 van de ouders is drager van een chromosoomafwijking 

o echografische afwijking (afwijking te zien op een echo) 

o verhoogde triple test (AFP, HCG, oestriol)  deze waarden worden gemeten 

in het bloed van de moeder en kunnen verhoogd of verlaagd zijn, MAAR 

deze test is maar voor 85 % juist 

o nekoedeem (nekplooi) 

• Maligniteiten (= kankercellen)  

o In kankercellen vinden we heel veel chromosoomafwijkingen terug, die 

afwijking zit echter alleen maar in tumoren/kankercellen, niet in de rest 

van het lichaam 

o Een kankercel is een cel met agressief gedrag. De cel deelt en blijft maar 

delen zonder af te breken en te sterven. Hierdoor ontstaat er een tumor. 
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Er bestaan ook vals positieven, bv tijdens een echografie zien we een nekoedeem bij het 
kind, maar dat nekoedeem verdwijnt en dan krijg je toch een gezond kind. 
 

• Chromosale afwijkingen zijn aanwezig in 

o Ongeveer 10% van de zaadcellen 

o Ongeveer 20% van de eicellen 

▪ Frequente oorzaak van een spontaan miskraam 

• ongeveer 50% van de spontane miskramen vertonen een 

chromosomale afwijking. En van een mentale of fysieke 

beperking. 0.5-1% van de levend pasgeborenen vertoont 

een chromosomale afwijking. 

 
2 soorten chromosoomafwijkingen 

• Numeriek: Wijziging in aantal chromosomen 

• Structureel: Wijziging in structuur chromosomen 

 
Numerieke chromosomale afwijkingen 
Een euploidie:  Een normaal chromosomenaantal = 46 chromosomen = diploïd 
Een aneuploidie: Een verlies of winst van chromosomen tegenover de diploïde set (dus 
geen veelvoud van 23) 
 
Aneuploidie: 

• Trisomie 

o 3  exemplaren van een bepaald chromosoom 

→bv. trisomie 21: 3 chromosomen 21 = 47 chromosomen in totaal  

o Dit is LEEFBAAR (bv. downsyndroom) 

o Trisomie 21 

▪ Incidentie bij de geboorte 

▪ Als je zwanger bent voor je 30ste is deze kans maar 1/1000 

▪ Als je zwanger bent vanaf je 45ste is deze kans 1/30 

▪ Gynaecologen zijn voorstander van zo vroeg mogelijk beginnen aan 

kinderen. Hoe later je begint aan kinderen hoe groter de kans op 

een chromosoom afwijking. 

• Monosomie 

o Slechts 1 exemplaar van een bepaald chromosoom 

bv. monosomie 22: 1 chromosoom 22 = 45 chromosomen in totaal 

o Dit is NIET LEEFBAAR 

▪ (! 1 uitzondering: monosomie voor het X-chromosoom bij Turner 

syndroom!) 

• Tetrasomie 

o 4 exemplaren van een bepaald chromosoom, 

→ bv. tetrasomie 16: 4 chromosomen 16 = 48 chromosomen in totaal 

o Dit is NIET LEEFBAAR 

• Met uitzondering van de geslachtschromosomen 
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Een monosomie en tetrasomie is dus NIET LEEFBAAR, maar let op!  
Dit geldt enkel voor de autosomen, dus chromosoom 1-22.  
Een monosomie voor het X-chromosoom bestaat en is wél leefbaar = Turner syndroom. 
(en hoe meer X-chromosomen je hebt, hoe groter de verstandelijke beperking) 
 
Een polyploïdie : Een toename van de chromosomen volgens een veelvoud van een 
haploïde set (23 chromosomen), dus 3n, 4n,… (= een afwijking aan alle chromosomen) 
 

• Triploïdie (n = 69) 

 
o Triploide: 1 volledig extra set (n) aan chromosomen dus 3n of 46 + 23 = 

69 chromosomen (ipv 46 chromosomen) => 1 extra haploïde set! 

o Kunnen levend geboren worden, maar sterven meestal in 1ste levensjaren 

(1/10.000 triploïde zygoten leidt tot levend geboorte, maar sterft meestal 

binnen de dag) 

o Meestal tgv bevruchting door 2 zaadcellen (= dispermie) 

o Soms door bevruchting haploïde (23) gameet door diploïde (46) gameet 

 
o Afhankelijk van de parentale oorsprong van de extra chromosomen set, 

zal de embryonale ontwikkeling gestoord verlopen. 

▪ Bij beiden wordt een abnormale foetus gevormd. 

• Wanneer een extra set paternele chromosomen aanwezig is, 

zal vooral de placenta sterk ontwikkeld zijn. 

• Terwijl bij een extra set maternele chromosomen vooral het 

embryo zal ontwikkelen. 
 

Komt voor bij 1 tot 3 % van alle 
bevruchtingen 

 
! Normaal geen dispermie, want de 
eicel gaat een mantel vormen nadat 
1 zaadcel is toegelaten !! 
Dispermie: 1 eicel bevrucht door 2 
spermacellen 

 
 

 
• Tetraploidie (n = 92) 

 
o Tetraploidie: 2 extra sets 

aan chromosomen (2n), dus dan hebben we 4n of 92 chromosomen (ipv 

46 chromosomen) => 2 extra haploïde sets. Kunnen levend geboren 

worden, maar sterven meestal in 1ste levensjaren 
 

o Ontstaan 

▪ Ten gevolge van falen van een vroege deling van de zygote 

▪ Ten gevolge van fusie van 2 diploïde zygoten  
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Een aneuploidie (= verlies of winst van een chromosoom tegenover diploïde set): 

• Meest voorkomende en klinisch significant type van chromosoomaandoening 

• Komt voor in 5% van alle herkende zwangerschappen 

• Is het gevolg van 3 belangrijke mechanismen 

o non-disjunctie in meiose 1 ( MEEST) 

o non-disjunctie in meiose 2 

o non disjunctie NA bevruchting (in mitose) ( MINST) 

(non-disjunctie/foute segregatie = chromosomen worden niet gelijk 
gescheiden/verdeeld over de dochtercellen) 
 
Non disjunctie is het niet uit elkaar wijken van de 2 chromosomen van een 
chromosomenpaar tijdens de meiose (gewoonlijk meiose 1) 

 
Non-disjunctie in meiose 1 

 
Wat gebeurt hier? 
Hierboven is 1 cel getekend, met 1 paar homologe chromosomen.  
De non-disjunctie vindt hier al plaats tijdens de eerste meiose, wat betekent dat de 2 
homologe chromosomen (1 vd vader en 1 vd moeder) naar dezelfde dochtercel gaan. 
Daardoor krijg je dus een dochtercel met 1 paar homologe chromosomen en 1 
dochtercel met geen chromosomen.  
Tijdens meiose 2 worden de zusterchromatiden dan gescheiden. 
 
Normaal: 
Tijdens meiose 1 krijg je langs elke kant 23 chromosomen.(1 blauwe, 1 groene) 
! Je hebt geen enkele normale gameet ! 
(enkel disomische of nullisomische) 
! een gameet = een geslachtscel ! 
 
 
Typische examenvraag ! 
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Hierboven zien we een voorbeeldje van een non-disjunctie tijdens meiose 1. 
De moeder heeft dus een non-disjunctie, de vader heeft een normale meiose. 
Op basis hiervan kunnen we voorspellen dat het kind 1 van deze 2 afwijkingen zal 
hebben: 

• trisomie 21 (leefbaar – down) 

• monosomie 21 (niet leefbaar) 

 
 
Non-disjunctie in meiose 2 

 

Tijdens meiose 1 verloopt alles normaal, de 2 homologe chromosomen worden mooi 
gescheiden en gaan elk naar 1 dochtercel. 
 
Maar in meiose 2 loopt het mis. In ene dochtercel gebeurt de scheiding vd 
zusterchromatiden goed → normale gameten 
Maar in de andere dochtercel gaan de 2 zusterchromatiden naar 1 cel en blijft er niets 
meer over voor de andere cel, die blijft dus leeg => disomische gameten & 
nullisomische gameten. 
Je hebt dus 50% aan normale gameten tijdens meiose 2  

moeder vader 

normale 

diploide 

lichaams- 

cellen 
normale meiose 

normale gameet 

nondisjunctie 

tijdens meiose I 

disomische	
gameet	

nullisomische	
gameet	

bevruchte	eicel	
of	zygote	

21	1	

trisomie 21 monosomie	21	

Non-disjunctie tijdens meiose I 
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DUS: oorzaak van een monosomie/trisomie bij numerieke chromosoomafwijkingen

 
 

Dus: 
• Wanneer de non-disjunctie optreedt tijdens meiose 1 bevat de gameet met 24 

chromosomen zowel het maternele als het paternele chromosoom van dat paar. 
• Indien de non-disjunctie plaats vindt tijdens meiose 2 bevat de gameet met 24 

chromosomen beide kopijen van ofwel het maternele ofwel het paternele 
chromosoom. 

 

Oorzaken van een non-disjunctie: 
 

• Preferentieel materneel (door de moeder) & leeftijdsgebonden (hoe ouder de 
moeder, hoe meer kans op een non-disjunctie bij meiose → minder goede 
kwaliteitscontrole + veroudering van de eicel, waardoor dan afwijkingen 
voorkomen in het vormen van chiasmata tijdens de profase van meiose 1) 

• Evidentie voor minder goede ‘kwaliteitscontrole’ voor oöcyten  
• Evidentie voor ‘verouderingsprocessen’ in oöcyten die leiden tot verlies van de 

integriteit van de meiotische spoelfiguur 
• Verouderingseffect van de eicel 
• Het extra chromosoom bij een trisomie is vaak afkomstig van de moeder 

o Trisomie 13:  85 % van de moeder 
o Trisomie 18: 90 % van de moeder 
o Trisomie 21: 95 % van de moeder 

• Het risico op een trisomie 21 (down) stijgt met de leeftijd van de moeder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numerieke chromosoomafwijkingen 

Oorzaak van monosomie/trisomie 

nullisomische gameet 
(22 chromosomen) 

MONOSOMIE 

normale gameet 
(23 chromosomen) 

+ 

disomische gameet 
(24 chromosomen) 

TRISOMIE 

normale gameet 
(23 chromosomen) 

+ 
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Non-disjunctie NA bevruchting (TIJDENS mitose)= post-zygotische non-disjunctie 

 
Mosaïcisme: Wanneer je niet hetzelfde chromosomenaantal hebt in elk deel vh lichaam. 
→ Non-disjunctie bij de verdeling van de zusterchromatiden. (NA DE BEVRUCHTING!) 
 
Bij post-zygotische non-disjunctie wijken de 2 (zuster)chromatiden niet uit elkaar, 
waardoor een cel met 45 en een cel met 47 chromosomen ontstaat. De cel met 45 
chromosomen sterft meestal af, dit geeft aanleiding tot somatische mosaicisme. 
 
Mensen die mosaicisme hebben => het voorkomen, bij eenzelfde individu, van 2 of meer 
genetisch verschillende cellijnen afkomstig van éénzelfde zygote. 
 
Mosaïcisme kan ook het gevolg zijn van een anafase lag (de anafase is het laatste deel 
van de mitose waar de zusterchromatiden uit elkaar wijken). 
Het betekent dat er tijdens de anafase 1 chromosoom niet geïncorporeerd wordt in de 
dochtercel en verloren gaat/achterblijft. 

 
Aan de linkerkant blijft 1 chromatide achter, dit leidt dan 
tot een mosaïcisme (= een extra chromosoom, maar niet 
in alle cellen). 
 
MAAR dit kan je enkel krijgen als je vertrekt van een 
zygote die trisomisch is  (dus 3 chromosomen heeft). 
Bv. (zie hierboven) Mosaicisme voor trisomie (46/47 
chromosomen) kan dus ontstaan door anafaselag 
vertrekkende van een abnormale trisomische zygote (op 

zijn beurt ontstaan door meiosefout tijdens gametogenese). 
 
Klinisch beeld of fenotype wordt bepaald door de graad + verdeling van het mosaisicme. 
 
Incidentie chromosoomafwijkingen in spontane miskramen 
Trisomie 13 -> 15% 
Andere trisomie -> 35% 
45,X (turner) -> 20% 
Triploidie ->20% 
Tetraploidie -> 5% 
Andere afwijkingen -> 5% 
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Incidentie van de numerieke chromosoomafwijkingen op 1000 levendgeborenen, 
wanneer de leeftijd van de mama onder de 30 jaar ligt 
 
Trisomie 13 -> 1/20000 
Trisomie 18-> 1/10000 
Trisomie 21->  1/1000 
45,X -> 1/2000-5000 
47,XXY -> 1/1000 
47,XXX -> 1/1000 
47,XYY -> 1/1000 
 
Voorbeelden van numerieke chromosoomafwijkingen van de autosomen 
De belangrijkste numerieke chromosoomafwijkingen die voorkomen bij levend 
geborenen zijn trisomie 13-18-21 voor de autosomen en Turner syndroom 
(meestal 45,X), Klinefelter syndroom (47,XXY), 47,XYY en 47,XXX.  
 
Ong. 15% van zwangerschappen leidt tot spontaan (klinisch herkenbaar) miskraam.  
→ Bij ongeveer de helft wordt een chromosoomafwijking teruggevonden.  
 
De meest frequente chromosoomafwijking in miskraamweefsel is monosomie X (20%) 
= Turner Syndroom. 
 
In ongeveer de helft van de gevallen betreft het een trisomie (meest frequent trisomie 
16~15%), 20% triploidie en 5% tetraploidie. 
 
Structurele chromosomale afwijkingen vormen slechts 5% van alle 
chromosoomafwijkingen in miskraamweefsel. 
 
Het  Down syndroom. 
Beschreven door Dr. Down in 1866 (ziektebeeld) 
Incidentie bij geboorte = 1/1000, MAAR incidentie is groter bij conceptie (dit betekent 
dat een heel aantal downsyndromen geëlimineerd wordt door spontane miskramen) 
De chromosomale afwijking zelf werd pas gevonden in 1959 door Lejeune 
 
3 verschillende vormen: 

• 95%: vrije of losse trisomie 21 

o Betekent dat het loszit en niet vasthangt aan een ander chromosoom 

o In 90% van maternele afkomst, meestal tgv non-disjunctie in meiose 1 (= 

de maternele meiose) → ‘oud ei model’ 

o In 10% van paternele afkomst, meestal tgv non-disjunctie in meiose 2 (= 

paternele meiose) 

o Ouders hebben normaal karyotype (dus de novo), beiden hebben 46 

chromosomen 

o Klein herhalingsrisico (1%) 

 

 

 

 



 
27 

• 4%: translocatie (Robertsoniaans) 

o Patiënten hebben 46 chromosomen, waarvan er 1 een Robertsoniaanse 

translocatie is tss chromosoom 21q en de lange arm van 1 van de andere 

acrocentrische chromosomen (meestal 14 of 22).( de patiënt is dan 

trisomisch voor 21q) 

o translocatie = stukje chromosoom 21 zit op een ander chromosoom 

o robertsoniaans = wanneer je betrokkenheid krijgt van acrocentrische 

chromosomen (chromosomen 13,14,15,21,22) 

o Ouders kunnen drager zijn ! 

o Het karyotype van de ouder is in dit geval:  

45,XX of XY,rob(14;21) of 45,XX/45,XY,der(14;21) 

o Theoretisch kunnen in dit geval 6 mogelijke gameten gevormd worden, 

waarvan er slechts 3 kunnen leiden tot een levend geboren kind. 

o Normale gameet 

▪ gameet met een gebalanceerde Robertsoniaanse translocatie 

▪ gameet met een ongebalanceerde Robertsoniaanse translocatie (= 

trisomie 21) 

 
Veronderstel dat de mama drager is van de robertsoniaanse translocatie 
 

o herhalingsrisico = 10 tot 15% wanneer de moeder drager is van een 

robertsoniaanse translocatie 

o herhalingsrisico : slechts enkele percenten wanneer vader drager is van 

een robertsoniaanse translocatie (2,5%) 

 
• 1%: mosaïcisme 

o = je vindt chromosoom 21 niet in alle cellen terug 

o Milder klinisch beeld ( sterk variabel, afhankelijk van het aantal 

trisomische cellen tijdens de embryonale ontwikkeling) 

o IQ van downpatiënten met mosaïcisme ligt meestal hoger dan IQ van 

andere downpatiënten 

o ! er zijn downpatiënten met een unief diploma ! 

o Ten gevolge van: 

▪ fout in mitose (na de bevruchting) 

▪ een postzygotische non-disjunctie 

▪ postzygotische anafase lag 

• geen herhalingsrisico 
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o Men vindt in een zeer klein aantal Down syndroom patiënten een 21q21q 

translocatie chromosoom, ook een robertsoniaanse translocatie. 

o Belangrijk is dat de drager van dergelijk chromosoom, gameten vormt met 

ofwel het translocatie chromosoom, ofwel geen enkel chromosoom 21. 

o Dergelijk individu kan dus enkel kinderen hebben met Down syndroom 

(of monosomie 21 wat niet levensvatbaar is). 

o Het is de meest gekende en frequente chromosomale aandoening 

• Het is de meest voorkomende genetische oorzaak van mentale retardatie 

 
Symptomen Down Syndroom: 

• Hypotonie (slappe spieren) bij de geboorte 

• Craniofaciaal dysmorfe kenmerken: 

o Korte, bolvormige schedel met vlak occiput (achterhoofd) 

o Vlak gelaat 

o Opwaarts gerichte oogspleten (= mongoloïde oogstand) 

o Epicantische vouwen 

o Ogen hebben Brushfield spots aan de rand van de iris 

o Oorschelpen zijn klein 

o Mond is vaak open met protrusie (naar buiten steken) v.d. tong 

• Korte nek met overtollige nekplooien 

• Handen zijn kort en breed met vaak 1 enkele dwarsplooi 

• Pinken zijn kort en krom (= clinodactylie) 

• ½ heeft een congenitale (aangeboren) 

hartafwijking 

• Ook risico op afwijkingen van 

maag/darmstelsel (> duodenale atresie) 

• 15-voudig verhoogd risico op leukemie 

• Mentale retardatie met IQ tss 40 en 50 

• Verhoogd risico op vroegtijdige Alzheimer 

dementie 

 

 
Prenatale diagnose van Down syndroom 

• Gestoorde serumtest in 1ste trimester van zwangerschap 

• Verdikte nekplooi (12 weken) 

• Afwezigheid van neusbeentje 

 
Belang karyotypering verklaring 

• Verklaring voor waargenomen fenotypische defecten bepaling 
• Bepaling herhalingsrisico voor volgende zwangerschap programma 
• Programma voor zorg en behandeling  

bv voor Down syndroom- hartonderzoeksyndroom: hartonderzoek, 
oogonderzoek, meting thyroidhormonen, mogelijke ruggenmergletsels 
vermijden, aangepast schoolprogramma 

• Onderzoek: identificatie van ziektegenen 
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Het Pateau syndroom – Trisomie 13 
• incidentie ongeveer 1/20.000 levend geboorten 

• ernstige aandoening met vaak overlijden bij of na de geboorte 

• In 20% van de gevallen is er een ongebalanceerde 

translocatie (de novo of overgeërfd) 

• Mosaicisme is zeldzaam 

• Herhalingsrisico is zeer laag (zelfs wanneer 1 van beide 

ouders drager is van een gebalanceerde translocatie) 

• Het empirisch risico dat een volgend kind met trisomie 13 

levend geboren wordt is minder dan 2% 
 
 

Symptomen Pateau Syndroom: 
• vaak  

o afwijkingen van het centraal zenuwstelsel 

o malformaties van andere inwendige organen 

o groeiachterstand 

• typisch: 

o gespleten lip/verhemelte 

o huid- of botdefecten op schedel 

o extra vingers of tenen  

o holoprosencefalie  

o afwezigheid van ogen 

• chromosomale afwijking: 

o meestal ‘vrije’ trisomie 13 

o  zelden een Robertsoniaanse translocatie 

o  zelden mosaïcisme 

 
 
Het Edwards syndroom. 

• De meeste patiënten hebben een vrije trisomie 18 

• In 20% van de gevallen is er een translocatie (geen 

robertsoniaanse want chrom. 18 is geen 

acrocentrisch chromosoom) 

o kan ‘de novo’ ontstaan 

o kan ook overgeërfd zijn v/e drager v/e 

gebalanceerde translocatie 

• Mosaicisme is weinig frequent 

• De incidentie = 1/10.000 levend pasgeborenen 

• de incidentie op het ogenblik vd conceptie is veel 

hoger, maar 95% van deze trisomieën 18 leiden tot 

een spontaan miskraam 

• De meeste kinderen overlijden kort na de geboorte  

• 80% van de levend geboren patiënten zijn vrouwelijk 
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Symptomen Edwards syndroom: 
• vaak:  

o Multipele congenitale afwijkingen 

o Groeiachterstand 

o Bij overleven: ernstige mentale beperking 

• typisch: 

o Kort borstbeen  

o Convexe voetzolen (rocker-bottom feet)  

o Overlappende vingers  

• chromosomale afwijking: 

o meestal ‘vrije’ trisomie 18 

o zelden een translocatie 

o zelden mosaïcisme 
 
 
Voorbeelden van numerieke chromosoomafwijkingen v.d geslachtschromosomen 
 
Klinefelter syndroom (47, XXY) 
Extra X-chromosoom bij de mannen 

• In 85% van alle mitosen: 47,XXY 

• In 15% van alle mitosen: 46,XY/47,XXY (= mosaicisme !) 

o cellen met 46 chromosomen en cellen met 47 

chromosomen 

• Incidentie = 1/1000 levend geboren jongens 

• Vaak wordt deze aandoening pas gediagnosticeerd naar 

aanleiding van onvruchtbaarheid, omdat het Klinefelter 

syndroom relatief milde klinische tekenen heeft 

 

 
Symptomen Klinefelter Syndroom: 

• Grote gestalte met relatief lange ledematen 

• Rond puberteit, tekenen van hypogonadisme: 

o de testes (teelballen) blijven klein 

o de secundaire geslachtskenmerken zijn 

onderontwikkeld 

• Onvruchtbaarheid 

• Soms gynecomastie (= borstontwikkeling) 

• Verhoogd risico op borstkanker of osteoporose (broze beenderen) 

• IQ is lager dan gemiddeld (gemiddeld 90, 30% beneden 90) 

o duidelijk verhoogd risico op leerproblemen 

o vaak gedragsproblemen op volwassen leeftijd 
 
De behandeling bestaat uit toedienen van testosteron rond de puberteit 
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Triple X syndroom (47, XXX) 
• Het is meestal het gevolg van fouten in de maternele meiose (= meiose 1) 

• Mosaicisme is mogelijk 

• De incidentie = 1/1000 levend geboren meisjes 

 
Symptomen Triple X 

• Geen abnormaal fenotype 

• Wel een wat grotere gestalte 

• Normale fertiliteit (vruchtbaarheid) MAAR mét een licht verhoogde kans op 

chromosoomafwijkingen bij de kinderen 

• IQ is duidelijk onder het gemiddelde 

• Meeste meisjes hebben leerproblemen 

• Minder handig zijn + slechtere coördinatie 

 
Meestal is het onschuldig ! 
Naarmate nog meer X chromosomen aanwezig zijn (meer dan 3) is er een toenemende 
psychomotore achterstand (bewuste bewegingen) 
 
Op het X-chromosoom liggen genen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de 
hersenen, vandaar vaker mentale retardatie en leerproblemen bij jongens 
 

47,XYY Syndroom = het Jacobssyndroom 
De afwijking bedraagt een extra Y-chromosoom => 47,XYY 

• Ontstaat door een paternele non-disjunctie (in meiose 2) 

• Incidentie = 1/1000 levend geboren jongens  

• Meestal onschuldig ! 

 
Symptomen 47,XYY syndroom: 

• normale vruchtbaarheid 

• wat groter van gestalte 

• IQ ligt iets (10-tal punten) beneden het gemiddelde 

• vaker leerproblemen 

• meer gedragsproblemen (crimineel & impulsief) 

• slechte psychosociale adaptatie 

  
Geen dysmorfe kenmerken, normale vruchtbaarheid zonder verhoogd risico op 
chromosoomafwijkingen bij hun kinderen 
Chromosomale afwijking: wanneer geen mosaïcisme: steeds het gevolg van non-
disjunctie in paternele meiose II 
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Turner Syndroom 
X-chromosoomafwijking meisjes ! 
 

• De incidentie bedraagt 1/2000 – 1/5000 levend geboren meisjes 

o Incidentie is groter bij de conceptie, dus eindigt vaak in miskramen 
 

• De meest frequente chromosoomafwijking (50%) is 45,X 

• Mosaicisme (20%) is 46,XX/45,X →Cellen met 45 chromosomen en cellen met 46  

• Structurele afwijkingen van het X-chromosoom (30%) 

o deleties (Xp-, Xq-) 

o ringchromosoom (r(X)) 

o isochromosoom ( i(Xq), i(Xp) ) 
 
 
Symptomen Turner Syndroom: 

• Veralgemeend oedeem (hydrops) / nekoedeem voor geboorte 

• Gezwollen handen en voeten; brede hals 

• Aangeboren afwijkingen 

o nierafwijkingen 

• Cardiovasculaire afwijkingen 

• Een ongewoon gelaat 

• Webbed neck 

• Lage posterieure haargrens 

• Korte 4e metacarpaal (middenhandsbeen) 

• Schildvormige borstkas met grote afstand tss de tepels 

• Uitstaande ellenbogen (cubitus valgus) 

• Globaal IQ is rond of net boven het gemiddelde 

• Non-verbaal IQ lager dan verbaal IQ (verminder ruimte-inzichten coördinatie en 

fijne motoriek) 

• Kleine gestalte 

o De kleine gestalte is toe te schrijven aan monosomie van de korte arm van 

het X chromosoom (waarop het SHOX-gen gelegen is). 

• Onvruchtbaar (ten gevolge van gonadale dysgenese)  

o Reeds bij de geboorte zijn de ovaria afwijkend (= streak ovaries) -> 

ovaria zonder follikels, enkel bindweefsel. 

o Tijdens het foetale leven zijn er wel eicellen aanwezig, maar die tegen de 

leeftijd van 2 jaar volledig verdwenen zijn (vergelijkbaar met menopauze). 

• Menstruatie blijft uit (overiële dysfunctie) 

• Onderontwikkeling van de vrouwelijke geslachtskenmerken 

• Vroegtijdige osteoporose 

 
Deze ovariële dysfunctie is vermoedelijk te wijten aan genen gelegen op de lange arm 
van het X-chromosoom 
De behandeling van Turner bestaat uit toediening van groeihormoon en oestrogenen 
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Structurele chromosoomafwijkingen 
Structurele: = afwijkingen in structuur  
Ze zijn minder frequent dan numerieke afwijkingen. 
Incidentie = 1/375 pasgeborenen 
 
We onderscheiden: 
Deletie: verdwijnen van een chromosomaal fragment 
Duplicatie: verdubbeling van een chromosomaal fragment 
Inversie: omkering van een chromosomaal fragment 
Insertie: invoegen van een chromosomaal fragment in een ander chromosoom 
Translocatie: verplaatsing van een chromosoom fragment naar een ander chromosoom 
Ring: 2 breuken in resp. korte en lange arm en herstel tegen over het  breukpunten 
 
Gebalanceerd of ongebalanceerd? 
Gebalanceerd: geen netto winst of verlies van het chromosomen materiaal. 
Ongebalanceerd: verlies of winst van chromosomen materiaal. 

 
Een gebalanceerde herschikking: geen winst of verlies van chromosoommateriaal 
Doorgaans niet geassocieerd met fenotypische afwijkingen omdat al het 
chromosoommateriaal aanwezig is. (zelfs als het op een andere wijze geordend is) 
 
BELANGRIJK: onderscheid  maken tussen werkelijk gebalanceerde herschikkingen en 
herschikkingen die cytogenetisch gebalanceerd lijken, maar op moleculair niveau echter 
niet gebalanceerd zijn. 
 
Door een chromosoombreuk kan immers een gen getroffen zijn leidend tot verstoring 
van de expressie van het gen. (hierbij wel fenotype bij gebalanceerde afwijkingen) 
 
Dragers van een gebalanceerde herschikking kunnen echter ongebalanceerde gameten 
vormen en hebben dus een verhoogd risico op abormale nakomelingen tgv een 
ongebalanceerde herschikking, verhoogde kans op miskramen en onvruchtbaarheid. 
 
Afhankelijk van het type herschikking varieert dit risico van 1% – 20%. 
De meeste ongebalanceerde afwijkingen worden spontaan geaborteerd (85%), maar 
sommige zijn leefbaar. 
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Deleties  
Een deletie is het verlies van een chromosomaal fragment. 
=> altijd ongebalanceerd 
 
Een drager van een deletie is monosoom voor dat deel van het genoom. 
Het klinisch gevolg is haploïnsufficientie en is sterk afhankelijk van de grootte van het 
gedeleteerde fragment én het aantal én de functie van de genen die het omvat. 
! Haploïnsufficientie = het onvermogen van 1 enkele kopij om de functie uit te oefenen 
die normaal gerealiseerd wordt door 2 kopijen. 
 
Regel: een deletie die meer dan 2% van het genoom omvat → spontaan miskraam. 
Deleties zijn vaak geassocieerd met mentale handicap. 
Op elk chromosoom moeten er dus genen liggen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling 
van de hersenen. 
 
We onderscheiden: 

• Terminale deleties 

o Verlies van gedeelte van chromosoom op uiteinde 

• Interstitiële deleties 

o Verlies van gedeelte op gelijk welke plaats op het 
chromosoom 

We onderscheiden ook: 
• Cytogenetisch zichtbare deleties (microscopisch detecteerbaar) 

o Bij 1/7000 levend pasgeborenen 

o Wolf-Hirschhorn syndroom (deletie op 4p) 

o Cri du Chat syndroom (terminale deletie op 5p) 

• Submicroscopische/microdeleties 

o Kunnen gedetecteerd worden door FISH én hoge resolutie 

bandingstechnieken (min. 2000-3000kb) 

o Velocardiofaciaal syndroom (interstitiële deletie op 22q) 

o Angelman syndroom (interstitiële deletie op 15q) 

o Prader-Willi syndroom (interstitiële deletie op 15q) 

o Smith-Magenis syndroom (interstitiële deletie op 17p) 

o Williams-Beuren syndroom (interstitiële deletie op 7q) 

 

De grootte van de deletie speelt een 
rol voor het fenotype !! 
Deleties(/duplicaties) ontstaan ten 
gevolge van oneven crossing over 
tussen homologe sequenties van 
sementele duplicaties. 
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Voorbeelden van structurele chromosoomafwijkingen 
Cri du chat syndroom. 
Deletie op chromosoom 5. 
De novo (85-90%) 
Parentale translocatie (10-15%) → gevolg van ongebalanceerde translocatie bij de 
ouders op chromosoom 5 
 
Symptomen Cri du chat syndroom: 

• Ernstige mentale retardatie (hangt af van grootte stukje dat weg is) 

• Miauwen 

• Hartafwijkingen 

• Dysmorfe kenmerken: 

o microcefalie (te kleine schedelomvang) 

o epicantische vouwen 

o oren staan te laag 

o preauriculaire aanhangsels 

o onderontwikkelde kin 

o hypertelorism 
 
Velocardiofaciaal syndroom. 
= DiGeorge syndroom 
= Sprintzen syndroom 
= catch 22 
(VCFS) 
 
Incidentie = 1/4000 levend geborenen 
Er is gen haploinsufficientie (er schiet maar 1 kopij over, en 1 gen is niet voldoende om 
de functie uit te oefenen) 
Klinisch variabel mét onvolledige penetrantie 
 
Symptomen VCFS 

• mentale retardatie 

• nasale spraak 

• kleine mond 

• retrognatie (kaken zijn kort en klein en staan naar achter) 

• microcefalie (te kleine schedelomvang) 

• typische hartdefecten 

 
 
Duplicaties 
Een duplicatie is de winst van een chromosomaal fragment. → altijd ongebalanceerd. 
Een drager van een duplicatie is trisomisch voor dat deel van het genoom. 
Deleties en duplicaties worden vaak gemedieerd (bemiddeld) door voorkomen van 
repetitieve en homologe sequenties en ontstaan door oneven crossing over. 
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Bv. zoals bij velocardiofaciaal syndroom 
 
Microduplicaties: 

• Charcot-Marie-Tooth (duplicatie) 

• Cat-eye syndroom (triplicatie) 

 
 
 
 
 
Isochromosoom 
Kan ontstaan gedurende de: 

• anafase van de mitose 

• anafase van meiose 2  

 
Een isochromosoom ontstaat door een breuk tov het centromeer waarbij de p-arm of 
q-arm verdubbeld wordt. 
→ is dus metacentrisch en bestaat uit een centromeer en 2x de korte of de lange arm. 
Bij breuken aan beide zijden van het centromeer, kunnen de terminale gedeelten 
verloren gaan en de uiteinden versmelten zodat een ringchromosoom ontstaat. 
 
Een isochromosoom ontstaat door een breuk tegenover het centromeer, die loodrecht 
staat op de normale as en kan leiden tot ofwel 2 korte ofwel 2 lange armen. 
(tegen over het centromeer is dit chromosoom als het ware een spiegelbeeld) 
Bij een isochromosoom heb je dus zowel 
verlies als winst van chromosoom materiaal. 
 
Normaal gaan de zusterchromatiden tijdens 
de mitose naar de polen van elke cel, 
ze wijken dus uit elkaar naar links en rechts. 
Bij een isochromosoom gebeurt de scheiding 
niet naar links en rechts maar wel 
zoals op de foto, naar boven en naar onder. 
 er wordt niet verticaal, maar horizontaal 
gesplitst ! 
 
Problemen! 
Want, je verliest materiaal of je hebt er teveel. 
Dus: 
2x p, maar verlies van q 
of 
2x q en verlies van p 
 
 
 
 
 
 
 

Microdeleties en microduplicaties 
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Ringchromosoom 
Ringchromosoom: ontstaat wanneer er 
zowel een breuk optreedt in de korte als in 
de lange arm (telomeer verlies) en de 
stukken distaal (ver van) de breuk 
verloren gaan en de stukken ter hoogte 
van de breukpunten aan elkaar kleven. 
 
 
 

 
Inserties  
Een insertie is de integratie van een 
chromosoomsegment van het ene 
chromosoom in een ander chromosoom. 
Dragers van inserties hebben 50% kans 
op abnormale nakomelingen én productie 
van ongebalanceerde gameten. 
Er is hier geen verlies van 
chromosoommateriaal, het gaan alleen 
naar een ander chromosoom. 
alleen wanneer een belangrijk gen 
geraakt wordt heeft men een probleem. 
 
 
Inversies 
Inversies: Ontstaan door het voorkomen van 2 breukpunten op éénzelfde chromosoom 
met inversie (omkering) van het chromosoomfragment tussen de breukpunten als 
gevolg. 
 
2 types: 

• Paracentrische inversie:  

o beide breukpunten zijn op dezelfde arm gelegen, het centromeer is dus 

niet betrokken 

• Pericentrische inversie:  

o er is een breukpunt op elke arm en soms verandert de ligging van het 

centromeer 

 
Inversies zijn meestal gebalanceerd en dus onschuldig voor de drager TENZIJ het 
breukpunt een gen treft.Dragers van inversies kunnen ongebalanceerde gameten 
vormen (winst of verlies) wanneer crossing-over binnen geïnverteerd segment tijdens 
meiose 1 →belangrijk voor het nageslacht! 

Structurele afwijkingen-inversies 

§   2 types inversies: pericentrisch of paracentrisch 
  

 pericentrisch: centromeer betrokken in de inversie 

  

 paracentrisch: centromeer niet betrokken; enkel  

 p of q arm 
 

Structurele chromosoomafwijkingen: ringchromosoom 
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Voor de paring van de homologe chromosomen tijdens meiose 1 wordt er een 
lus/loop gevormd om een maximale alignatie van de homologe chromosomen te 
bekomen. 
(alignatie = zorgen dat ≠ onderdelen zich 
op de juiste manier verhouden t.o.v. 
elkaar) 
Crossing over binnen deze geïnverteerde 
loop leidt tot ongebalanceerde gameten. 
! Er kunnen dus zowel normale gameten, 
gameten met gebalanceerde inversie als 
gameten met ongebalanceerde inversie 
gevormd worden ! 
Bij een paracentrische inversie leidt 
crossing over binnen het geïnverteerde 
segment tot een acentrisch/dicentrisch 
chromosoom => niet levensvatbaar 
(miskraam) 
 
mogelijke gameten: 

• normaal (gezond!) 

• gebalanceerde inversie (gezond!) 

• acentrisch (geen centromeer)/dicentrisch (2 centromeren) 

o ( miskraam!) 

 

 

Bij een pericentrische inversie leidt 
crossing over binnen het geïnverteerde 
segment tot gameten met 
duplicatie/deletie van de niet 
geïnverteerde chromosoomsegmenten. 
 
mogelijke gameten: 

• normaal (gezond!) 

• gebalanceerde inversie (gezond!) 

• duplicatie/deletie van niet-

geïnverteerde segmenten 

 
Hoe kleiner het geïnverteerde segment, hoe groter de kans op miskraam. 
Hoe groter het geïnverteerde segment, hoe groter de kans op een levend geboren kind 
met mentale/fysische afwijkingen. 
 
Het gemiddeld risico van een drager van een pericentrische inversie op een kind met 
een ongebalanceerd karyotype bedraagt 5% - 10%. 
(! Een acentrisch chromosoom bevat geen centromeer, is dus niet betrokken bij de 
celdeling, en gaat dus verloren !) 

 
+ https://www.youtube.com/watch?v=TidOfMM6SuM  
 

dicentrisch chr 

acentrisch 

Inversies 

paracentrische inversie 

CO tijdens meiose I 

mogelijke gameten 

Inversies 

pericentrische  
inversie 

CO tijdens meiose I 

mogelijke gameten 

normaal 

geen A; 2xD en E 

geen D en E; 2x A 

inversie 

https://www.youtube.com/watch?v=TidOfMM6SuM
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Reciproke translocatie 
Reciproke translocatie: ontstaat door een breuk op niet-homologe chromosomen met 
reciproke uitwisseling van de afgebroken chromosoomfragmenten. 
 
Meestal slechts 2 chromosomen betrokken en blijft aantal chromosomen ongewijzigd. 
Complexe translocaties waarbij 3 of meer chromosomen betrokken zijn, zijn zeldzaam. 

• De novo 

• Familiaal 

 
Geen fenotypisch effect, want geen verlies chromosoomstukken. 
Reciproke translocaties zijn relatief frequent en komen voor bij 
1/600 levend geborenen. 
Ze zijn meestal onschuldig, maar worden toch vaker 
teruggevonden bij mentaal geretardeerde individuen die in 
instituten verblijven. 
 
Gebalanceerde translocaties (geen winst of verlies) komen aan het licht door: 

• prenatale diagnose 

• mannelijke infertiliteit 

• geboorte van een kind met afwijkingen 

• herhaalde miskramen 

 
Gebalanceerde translocaties zijn geassocieerd met een hoog risico op vorming 
van ongebalanceerde gameten en afwijkingen bij het nageslacht, door 
missegregatie bij de meiose. 
 
Normaal: 2 homologen liggen netjes naast elkaar 
Reciproke translocatie: kruisfiguur vormen om crossing-over te kunnen doen 
Wanneer de chromosomen van een drager van een gebalanceerde translocatie 
paren tijdens de meiose wordt een quadrivalente figuur gevormd. 
(om paring van de homologe stukken mogelijk te maken) 
 

• tijdens het pachyteen (meiotische profase 1) trachten de getransloceerde 

chromosomen tot een optimale synapsis te komen 

• dit kan alleen door vorming van een quadrivalent in plaats van bivalent 

 
Tijdens de anafase wijken de chromosomen uitgaande van deze configuratie uit 
elkaar in 1 van volgende 3 richtingen: 

• alternerend 

• nabuur 1 segregatie 

• nabuur 2 segregatie 

 
Alternerende segregatie: 
! Meest frequent ! (50%) 
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Er worden gebalanceerde gameten gevormd die ofwel 
beide normale ofwel beide getransloceerde 
chromosomen bevatten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nabuur 1 segregatie: 
 
 
De homologe centromeren gaan naar verschillende 
dochtercellen. 
 
Alles boven de stippellijn in de ene dochtercel, alles 
onder de stippellijn in de 
andere dochtercel. 
 
 
 
 
Nabuur 2 segregatie: 
De homologe centromeren gaan naar dezelfde 
dochtercellen. 
 
! Zowel bij nabuur 1 als nabuur 2 segregatie 
ontstaan er ongebalanceerde 
Gameten ! 
 
Samenvattende figuur ‘reciproke translocaties’: 
 
 
 
Overerving bij translocatiedragers: 

• Gereduceerde fertiliteit 

• Repetitief miskraam 

• Levend geboren kinderen met MR/CA 

 
 
 
 
 
 
 

alternerend 

reciproke translocaties: segregatie 

nabuur 1 

reciproke translocaties: segregatie 
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Voorbeeld reciproke translocatie. 
-> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robertsoniaanse translocatie 
Een robertsoniaanse translocatie is een translocatie tussen 2 acrocentrische 
chromosomen met fusie nabij het centromeer en verlies van de korte armen. 

 
Waaronder het translocatiechromosoom opgebouwd uit de lange armen van 2 
chomosomen. 
Aangezien de korte armen van de 5 acrocentrische chromosomen dezelfde genen 
bevatten is het verlies van de 2 korte armen geen probleem. 
Robertsoniaanse translocaties zijn monocentrisch of pseudocentrisch, afhankelijk van 
het breukpunt van de translocatie. 
=> over het algemeen dicentrische chromosomen 
 
Incidentie = 1/1000 pasgeborenen 
 
De meest frequente translocaties: 13q14q en 14q21q 
Dragers zijn gezond, met soms fertiliteitsproblemen. 
Er is een verhoogd risico op het vormen van ongebalanceerde gameten en dus een 
verhoogd risico op miskramen of levend geboren kinderen met afwijkingen. 
Er kunnen 6 mogelijke gameten gevormd worden. 
(slechts 2 gameten geven aanleiding tot normale of 
gebalanceerde zygote) 
 
Voorbeeld Robertsoniaanse translocatie. 
 
 

 

 
 

45,XX,der(13;14)(q10;q10)	

robertsoniaanse translocatie 

! 

robertsoniaanse translocaties: segregatie 
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Les 3 : Chromosomenonderzoek 
 
Er zijn 3 technieken om chromosomen te onderzoeken: 
 

1. klassieke cytogenetica-karyotypering = het maken v.e. chromosomenkaart 
2. fluorescentie in situ hybridisatie (FISH) 
3. vergelijkende genoom hybridisatie (array CGH) 

 
Chromosoom bestaat in de metafase (wanneer het het best te zien is) uit 2 
zusterchromatiden. → In het chromosoom zit een dubbele helix DNA. 
 

 
KLASSIEKE CYTOGENETICA–KARYOTYPERING 
(CHROMOSOMENKAART) 
 
Chromosomen worden mooi geordend naast elkaar. 
 
Wanneer denkt men dat er iets mis is met de chromosoominhoud? 
 
Indicaties: constitutioneel = zou aanwezig zijn in ALLE lichaamscellen 

• Onverklaarbare mentale retardatie 
• Aangeboren (= congenitale) afwijkingen, dysmorfieën  
• Herhaalde miskramen (> 3) 
• Prenataal of kort na de geboorte overlijden 
• Zwangerschap – maternele leeftijd (‘oud-eimodel’) → spoelfiguur wordt 

niet goed gevormd in de meiose 
• Verminderde fertiliteit (= vruchtbaarheid) 
• Segregatie van een gebalanceerde (= geen netto winst/verlies van 

chromosomenmateriaal) translocatie in de familie = familiale anamnese 
• Verstoorde puberteitsontwikkeling (bv. kleinefelter bij mannen) 

 
 

Indicaties: maligniteiten = kankers = somatische afwijking = enkel in kankercellen ≠ 
constitutioneel (wel in alle lichaamscellen aanwezig bij erfelijke kanker) 

• Hematologische ziekten/vloeibare tumoren (leukemie, lymfoom,..) 
• Vaste tumoren/gezwellen 

 
Welk weefsel wordt gebruikt bij zo’n karyotype/chromosomenkaart? => 2 criteria! 

1. het moet gemakkelijk te verkrijgen zijn (dus niet iemand opereren om weefsel 
te verkrijgen) = niet-invasief 

2. het moet in staat zijn om te delen in cultuur (dus buiten het lichaam), ofwel 
spontaan ofwel door stimulatie met externe producten 

 
Celletjes hechten zich vast aan het plastieken proefbuisje en zo delen ze zich.  
Je kan de celletjes letterlijk zien delen, want dan worden ze zilverachtig wit. 
En daarna moet de onderzoekers die celletjes oogsten. 
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Type van weefsel voor analyse: 
 

• Postnataal weefsel (na de geboorte)  
 

- Perifeer bloed 
- Huidfibroblasten 
- Maligne cellen: bloed, beenmerg, lymfeklier, tumor  
 
Het perifeer bloed stoppen we in een proefbuisje met een groene stop, dat 
betekent dat er anti-stollingsmiddel inzit → belangrijk! Want als ze stollen 
kunnen ze niet meer delen! Wij hebben delende cellen nodig!! 
 
Perifeer bloed en huidfibroblasten worden allebei genomen wanneer men 
mosaïsicme verwacht. 
 
Bij maligne cellen is WEL een operatie nodig om het weefsel te verkrijgen. 

 
• Prenataal weefsel (voor de geboorte) 

 
- Vruchtwatercellen (= amniocyten) – week 15/16 
- Vlokken (= chorion villi) – week 10/12 
- Navelstrengbloed 

 
Om vruchtwatercellen v.d foetus te bekomen prikt men doorheen de buikwand van de 
moeder. Er is een hele kleine kans (0.5 à 1 %) op miskraam door het uitvoeren ervan. 

 
 
→Nadeel! De test pas afgenomen in week 15/16, dan moeten de 
vruchtwatercelletjes nog 3 weken delen voor wanneer men een besluit kan 
nemen. Dus uiteindelijk zit men als op 19 weken zwangerschap → dat is al 
heel ver gevorderd! 
 

Bij de vlokkentest neemt men vlokjes van de placenta (buiten de foetus), DUS men 
moet opletten want er zitten ook stukjes van de moeder bij. 
→Voordeel! Deze test wordt vroeg uitgevoerd (op 10/12 weken) én men kan direct de 
uitslag weten want de cellen moeten niet meer 3 weken groeien (zoals hierboven). 

 
! Elke cel met een kern die een kerndeling kan ondergaan, kan gebruikt 
worden voor het opstellen van een chromosomenkaart ! 
 
De gemakkelijkst beschikbare cellen zijn witte bloedcellen (lymfocyten). 
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Kenmerken van een chromosomenkaart / karyotype 
 

• Onderzoek van het aantal en de structuur van de chromosomen 
• GEEN onderzoek van de individuele genen → nadeel 
• Beperkt resolutievermogen = onderscheidend vermogen → nadeel 

betekent ‘hoeveel je in detail kan zien’. 
Dus alles wat kleiner is dan een chromosoom is NIET zichtbaar! 

 
Zouden we dus een karyotype maken voor een vermoeden van erfelijke borstkanker? 

➔ NEE!! Bij erfelijke borstkanker is er slechts 1 gen, 1 lettertje 
fout. Het is dus een héle kleine fout. 

 
Geschiedenis – het tellen van chromosomen is gemakkelijker gezegd dan gedaan 

- 1923: Painter: aantal humane chromosomen: 48 (chrom. op een hoop) 
- 1956: Tijo and Levan: correct aantal chromosomen: 46 
- RAAR want pas 3 jaar later (in 1959) kwam er de beschrijving van het dubbel 

helix model van Watson and Crick 
 
 
Procedure van karyotypering 
 
Methode bij gebruik van bloedmyfocyten. 
 

1. We nemen een bloedstaal! 
Wat hebben we nodig? Leukocyten of witte bloedcellen, want in rode 
bloedcellen of bloedplaatjes zit er geen kern of DNA. 
Die witte bloedcellen steken we in een speciaal buisje met groene dop.  
In die buis zit heparine (anti-stollingsmodel), zorgt dat bloed niet stolt en dus 
blijft delen. 
 

2. Korte termijncultuur – PHA-stimulatie (37°C, 48-72 hr) 
De mitose (= celdeling) duurt maar 1 à 2 uur dus we steken onze cellen in een 
omgeving van 37°C, hetzelfde als onze lichaamstemp., om beter te kunnen delen. 
Als extra stimulatie voegen we een stof toe (PHA en fytohemagglutinine), en die 
vloeistof bevat voeding om cellen te laten delen (want zonder deling zijn 
chromosomen onzichtbaar). 
→ deze stof wordt gehaald uit witte en rode bonen en stimuleren de deling van T-
cellen. Deze stof mag dus niet gebruikt worden bij leukemie!!  
Vervolgens laat men de cellen gedurende nekel dagen groeien. 
 

3. De deling wordt dan gestopt in de mitose (precieser de metafase) door 
colchicine en een hypotonische behandeling. 
→ Colchicine haalt men uit een paarse plant, en deze stof wordt ook gebruikt als 
chemotherapie (het stopt de deling van kankercellen). 
Deze vloeistof zal de celcyclus doen stoppen en zorgt ervoor dat de spoeldraden 
niet goed gevormd worden, dus dat de deling gestopt wordt. 
Je bevriest je cellen in de metafase van de celcylcus! 
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→ De hypotonische behandeling (KCl)= de cel gaat Kaliumchloride opnemen 
en gaat zwellen (maar niet barsten) en zo zullen de chromosomen goed gespreid 
worden. 
 

4. De fixatie 
De chromosomen worden nu gefixeerd met methanol-azijnzuur en gespreid op 
een draagglaasje of preparaat. 
Fixatie = rode bloedcellen/eiwitten worden vernietigd & witte bloedcellen 
worden gefixeerd. 

 
5. Bandering 

Afhankelijk van de diagnostische procedure wordt een specifieke 
kleuring uitgevoerd. 
Chromosomen hebben op zich geen kleur! 
Er wordt dus een soort kleurstof aangebracht zodat er een soort 
barcode ontstaat; afwisselend lichte en donkere banden. 
 

6. Microscopiche analyse 
Eerst kijken of er wel 46 chromosomen zijn. 
Daarna gaan kijken per koppel. 
 
 

De bandering 
 
Ontdekt in de jaren 1970. 
 
Chromosomen hebben op zich weinig kleur of contrast ! 
 
Hele variëteit aan banderingstechnieken. 
 
Bandering reflecteert de base (ATCG) samenstelling van een bepaalde regio en de mate 
van condensering (= het letterlijk korter worden van een chromosoom). 
 
Foto – de rechtse is veel minder gecondenseerd/ korter geworden 
 
 

Banderingstechnieken 
 

- G-banding: Giemsa bandering (meest gebruikt!!) – kleurstof! 
- Q-banding: Quinacrine bandering – fluorescerende kleurstof! 
- R-banding: Reverse bandering – omgekeerde G-bandering! 
- C-banding: Centromeer bandering – om centromeren te kleuren! 
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G-banding 
 

• De meest gebruikte banderingsmethode 
• Chromosomen worden eerst behandeld met trypsine om 

chromosomale eiwitten af te breken die aanwezig zijn rond DNA 
• Daarna worden de chromosomen gekleurd met Giemsa, een paarse 

kleurstof 
• Elk chromosomenpaar verandert in een soort barcode met lichte 

en donkere banden 
• Donker gekleurde banden met G-bandering zijn AT rijk en genenarm 
• Licht gekleurde banden met G-bandering zijn GC rijk en rijk aan genen 
• Chromosoompreparaten kunnen nu bekeken worden met lichtmicroscopie 

 
 
Q-banding 
 

• Voor deze techniek heeft men een fluorescentiemicroscoop nodig! 
Én deze is duurder dan een gewone microscoop! 

• Je ziet niet zoveel details (wordt in labo van onze prof niet gebruikt) 
• De kleurstof die gebruikt wordt is Quinacrine = een 

fluorescerende kleurstof 
• Er onstaat een patroon van heldere en doffe banden 
→ heldere banden (= sterke fluorescentie) = hetzelfde 
als donkere G-banden 

 
 
R-banding 
 

• Reverse! (van de G-bandering) 
• Chromosomen worden speciaal behandeld (→ verhit) vooraleer ze gekleurd 

worden, want men wil eerst de eiwitmantel rond het chromosoom 
kapotmaken/verhitten 

• Daarna worden ze (net zoals met de G-bandering) gekleurd met Giemsa 
• Je krijgt een patroon met lichte en donkere banden die 

het omgekeerde zijn van de G en Q-banden 
• Wordt gebruikt voor onderzoek van regio’s die moeilijk 

kleuren met G of Q banding 
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C-banding 
 

• Voornamelijk aankleuring van het centromerisch 
heterochromatine 

• Heterochromatine blijft in gecondenseerde 
toestand en kleurt donker aan in niet-delende 
(interfase) cellen 
 

 
 
Resolutie banderingstechnieken 
 
(= onderscheidend vermogen - hoe klein mag een afwijking zijn zodat ze zichtbaar is) 
 

- Klassieke bandering 
➔ 450 banden (- 5Mb) per haploide set 

- Hoge resolutie (prometafasebanding) → meer detail 
➔ 550-850 banden (- 1Mb) per haploide set 
(wanneer een subtiele structurele chromosoomafwijking verwacht wordt) 

 
=> individuele genen zijn hiermee NIET zichtbaar 

 
 

Hiernaast zien we de lens van een metafasezoeker. 
 
Deze slaat alle plaatsen op waar hij chromosomen is 
tegengekomen en dan zullen we die wierwar van 
chromosomen ontrafelen en ze leggen zoals 
rechtsboven. 

• arbeidsintensief! 
Chromosomen die over elkaar liggen vermijden! 

 
 
 
De chromosoomnomenclatuur 
(= geheel van wetensch. regels bij het geven van 
benamingen)  
 

Indelen in zones!! 
Dit is overal ter wereld hetzelfde!! 
Overal ter wereld weet men wat je bv. bedoelt met 
Xp22 
 
 
 
 
 
 
 

chromosomenkaart – karyotype  
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De chromosoom formule 
 

 
=> volgens bepaalde wetten worden 
eerst numerieke afwijkingen 
weergegeven en daarna structurele 
afwijkingen 
 
 
 
 

 
fra = stukje chromosoom dat er 
voor de helft afhangt 
der = bij een ongebalanceerde 
translocatie 
 
 
 
 
 

Tekening zie cursus pagina 107 

 
 
Chromosoom polymorfismen 

 
 
 

Een polymorfisme betekent dat het 
ene chromosoom iets groter is dan 
het andere, maar dat er geen 
fenotypisch effect is. 
 
(ze coderen niet voor eiwitten maar 
voor ribosomaal DNA) 
 
 
 
 
 

 
 
Kleine samenvatting karyotypering 
 
In de praktijk: 

- evaluatie van ~20 metafasen (dr 2 onafhankelijke laboranten) 
- resultaat: ~ 1 maand, MAAR in dringende gevallen: ~ 3 dagen 

(bv. bij de verdenking v.d. geboorte van een kindje met down) 
 
 

Chromosoom polymorfismen 

16qh+ 
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Voordelen: 
- Volledig genoom  

(in 1 enkel exp)  
(je weet op voorhand niet waar je naar zoekt) 

- Goedkoop (maar vooral personeel is duur) 
- Detectie van gebalanceerde chromosoomafwijkingen 
- ‘enkel cel’detectie, belangrijk in geval van mosaicisme 

 
Nadelen: 

- Delende cellen zijn vereist 
- Beperkte resolutie (5-10 MB → 5 à 10 miljoen lettertjes groot) 
- Veel training nodig (zeker 6 maand!) 

 
 

 
1 Morgan (M) = lengte van een 
chromosoom waarbinnen 
gemiddeld 1 recombinatie (= 
crossing-over) plaatsvindt per 
meiose. 
1 centiMorgan (cM) = de 
genetische afstand waarbinnen 
in 1% van de gevallen 
recombinatie plaatsvindt per 
meiose. 
 
DUS: 1 cM = 1 Mb = 1x10^6 bp 
DUS: per miljoen baseparen 
gebeurt er in 1% van de 
gevallen een crossing-over. 

 
1 cM = 1Mb     =     1 centiMorgan = 1 Miljoen basenparen = 1 miljoen van die lettertjes 
 
 
 

FLUORESCENTIE IN SITU HYBRIDISATIE (FISH) 
 
Met de FISH techniek kunnen we de aan-of afwezigheid van een specifieke DNA 
sequentie nagaan én dus het aantal of de organisatie van een chromosoom of een deel 
van een chromosoom evalueren. 
 
DNA-probes kunnen specifiek zijn voor: 

- een chromosoom 
- een chromosomale regio 
- een gen 

 
De absolute voorwaarde is dat de DNA squentie van het te onderzoeken DNA fragment 
gekend is, zodat een complementair DNA fragment (probe) aangemaakt kan worden. 
 

  

chromosoom 8 

1 haploid genoom:    = 23 chromosomen 

     = ~22.000 genen 

     = 3 x 109 bp 

     = 3000 cM* 

 

1 chromosoom:    = 1000 - 2500 genen 

     = 1,3 x 108 bp 

     = 130 cM 

 

1 band op een chromosoom:   = 25 - 75 genen 

     = 3 x 106 bp 

     = 3 cM   

karyotypering 
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Fish-procedure 

 
1. A. Het aanmaken/aankopen van een probe. 

Een probe = een complementair DNA fragment van het te onderzoeken DNA 
fragment 
Absolute voorwaarde ➔ op voorhand weten waar we juist op zoek naar zijn 
(zodat een probe aangemaakt kan worden). 
 
B. Op je preparaat heb je chromosomen en kernen (=interfasekernen), en die zijn 
belangrijk want daar moeten we straks onze signalen op vinden. 
De chromosomen worden gefixeerd op een draagglas in de interfase of metafase 
→ geen delende cellen meer nodig!! (je kan bv. werken met bevroren materiaal) 
 

2. Denaturatie 
= het kapotmaken/uiteenhalen van 2 DNA-strengen (van de probe!) door ze in 
een warmwaterbad te steken (chemisch of verhitting). 
Hierdoor wordt het DNA enkelstrengig en kan het hybridiseren met het 
chromosomale DNA. 
 

3. Incubatie met DNA probe (= In Situ Hybridisatie) 
1 DNA streng van de probe gaat paren met 1 DNA streng van het chromosoom => 
vormt een hybride 
 
 

4. Wassen en tegenkleuren 
Na de hybridisatie gaan we de strengen die niet gepaard zijn weghalen 
 

5. Detectie van probe dankzij het fluoresecentiesignaal. 
De probes (gebruikt voor in situ hybridisatie) worden meestal gekleurd/gelabeld 
met een fluorescente stof (vandaar benaming Fluorescente ISH). 
De gehybridiseerde probe fluoresceert dan wanneer bekeken onder een 
welbepaalde golflengte van het licht onder de microscoop. 
 

 
 
 
 

Fluorescentie in-situ hybridisatie (FISH)  

labeling 

DNA 

denaturatie  

denaturatie 

hybridisatie o/n 

wassen,  

tegenkleuren 

bacterie-cultuur 

probe 

chromosomen 

en kernen 
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Eigenschappen FISH 
 

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

• Voordeel: onderzoek kan gebeuren op niet-delende cellen in de interfase 
• Grootte probe = 1 kilobase tot 200 kilobase 
• Hoe groter de probe, hoe sterker het signaal ! 

 
 
Verschillende soorten probes 

                                          Slechts 1 van de homologe chromosomen is getekend! 
 

- Gen/locusspecifieke probe 
- Centromeer probe 
- Telomeer probe 
- ‘Painting probe’ = bank (= kleuring van het hele chromosoom) 
 

 naargelang de afwijking gebruikt men dus 
andere probes! 

(Vben zie p. 112/113 cursus) 
 
 
Soorten Fish kleuring 
 

- 1-kleur FISH (enkel rood signaal) 
- 2-kleur FISH 
- Multi-kleur FISH = M-FISH (probes zijn allemaal gelabeld met een andere kleur) = 

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

 

   
1-kleur FISH           2-kleur FISH                        Multi-kleur FISH  
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Fiber FISH 

De fiber FISH 

 
 
→ strepen zijn allemaal DNA-strengen/fibers 

 
→ groen & rood overlappen 

 
Chromosomen worden 
gelyseerd (= laten 
uiteenvallen van cellen 
om DNA te extraheren 
/eruit te halen) op het 
preparaat en het DNA 
wordt uitgerokken. 
 
Na de FISH zal de probe 
hybridiseren op het DNA 
in een parelsnoervormig 
patroon. 
 

Fiber FISH wordt vaak gebruikt voor het lokaliseren van welbepaalde genen. 
 
De multi-kleur FISH 

 
De probe-set = differentieel 
gelabelde chromosoom banken 
 
Voorbeeld van een M-FISH 
karyotype. 
→ bij chromosoom 13 & 
chromosoom 15 zie je een mix 
van kleurtjes. 

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

f 

Fiber FISH 

uitgerokken DNA 

na hybridisatie 
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!! Dit is niet meer te zien op basis van bandering bij een karyotype !! 

Voorbeeld van een multikleuren-banding FISH. 
→ elke chromosoomband krijgt een ander kleurtje, en zo kan je kijken of er geen 
kleuren gewisseld zijn. 
 
 
 
Fish-analyse toepassingen 
 
➢ Met de FISH kunnen we een diagnose stellen van aandoeningen die 

veroorzaakt worden door een microdeletie (en dus een aneusomie zijn voor 
het genetisch segment is) 
Bv. Velocardiofaciaal syndroom (VCF-syndroom) – dr stukje dat ontbreekt van 
chrom 22 
(een aneusomie = een stukje van een chromosoom dat weg/extra is, door duplicatie/deletie, niet 
te verwarren met aneuploidie) 
 

 
Zo’n microdeletie is niet zichtbaar op een karyotype. 
 

 
 
Eerst zoeken naar het rode signaal, daarna naar het groene signaal. 
 
Foto 1: We zien een rood signaal én een groen signaal → normaal! 
 
Foto 2: We zien vanonder enkel een groen signaal → microdeletie → VCF-syndroom! 
 
 

FISH analyse-toepassingen 

§  diagnose van aandoeningen veroorzaakt door een  
  microdeletie 

 

 vb. velocardiofaciaal syndroom (VCF syndroom) 

Gevolg van een microdeletie op de lange arm van chromosoom 22 

del 

         MULTIKLEUREN-BANDING FISH 
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➢ Het opsporen van subtelomerische 
deleties bij personen met mentale 
handicap 
 
Telomeren bevatten veel genen. 
Vooral bij onverklaarbare mentale 
handicap en positieve familiale anamnese 
is opsporen van subtelormerische 
deleties zinvol. 
 
 
 
 

 
➢ Karakterisatie van structurele chromosoomafwijkingen 

Bv. multicolour FISH → verschillende probes gebruiken 
 
Vb. van een M-FISH karyotype 
 
Niet mogelijk voor alle patiënten → duur !  
 

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

(snelle diagnose!!) 

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

 Jongen! 
Groene probe voor chromosoom 21 → 3 signalen! → DOWN-syndroom! 
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➢ Kankeronderzoek: opsporen van translocaties 
 

 
Bv. dit is een kindje met een zenuwtumor 

In heel veel kankers worden translocaties aangetroffen, die kunnen makkelijk 
opgespoord worden met FISH. 
 
 
 

Fish- voordelen en nadelen 
 
Voordelen 

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

tumorcellen,.. 
 

Nadelen 
 

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

 
• Je kan hier geen submicroscopische deleties met opsporen (microdeletie ≠ 

submicroscopische deletie) 
 
 

VERGELIJKENDE GENOOM HYBRIDISATIE (ARRAY CGH) 
 
Het is een techniek die gebruikt wordt om het verschil in hoeveelheid van een bepaald 
DNA-fragment tussen twee DNA stalen te meten. 
 
2 grote soorten: 
 
➢ Chromosoom CHG 
➢ Bolletje met DNA (nieuwe versie!) 

FISH analyse-toepassingen 

bank 1 
bank 17 

metafase van kanker cellijn met  
translocatie tussen chromosoom 1 en 17 

t(1;17) 
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Procedure van de vergelijkende genoom hybridisatie – chromosomale CGH 

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

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

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

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

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

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

karyogram of grafisch worden voorgesteld. 
 
! Deze techniek (CGH) wordt vaak toegepast voor kankeronderzoek ! 
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Procedure van de vergelijkende genoom hybridisatie - CGH-array  
 

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

 
Array-CGH na hybridisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

normaal DNA patient DNA 

 Vergelijkende genoom hybridisatie (arrayCGH)  
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Analyse van de resultaten van de array-CGH 
 
De array wordt in de scanner 
gestoken. 
 
Links: we zien een volledig 
genoom met een normaal 
profiel. Deze persoon heeft dus 
geen afwijkingen. 
Rechts: hier wordt ingezoomd 
en zien we 1 chromosoom. 
Hier is er wel iets mis, want er is 
een stukje teveel! (zie q13.2) 
(→ dit is een andere patiënt dan 
de linkse patiënt!) 

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

 
Kankergenetica 
▪ Detectie van genamplificatie  

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

 
 
Voorbeelden van array-CGH toepassingen (zie hierboven!) 
 
Een microdeletie 
 

 
 
Links: we zien hier het ziektebeeld van een jongetje. Er werd 2x een karyotype 
aangemaakt (1x op 1 maand en 1x op 5 jaar) en het karyotype was telkens normaal, dus 
de diagnose was onzeker. 
 

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

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

Array CGH-microdeleties 
chromosoom 12 

Array CGH-microdeleties 

Array-CGH 

Analyse	van	de	resultaten	

array 

scanner 

1 chrom 

volledig genoom 
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Rechts: na heel lang zoeken werd er een array-CGH genomen en daarop zagen we dat er 
een submicroscopische deletie was op chromosoom 12. 
We zien dat hier het een deletie was op een belangrijk gen , namelijk ‘LEMD3’. 
 
Een microduplicatie 
 

 
 
Op basis van het karyotype kunnen we hier geen diagnose stellen. 
Dus we kijken naar de array (linksonder) en stellen vast dat extra materiaal van 
chromosoom 16 geïnsereerd is met chromosoom 22. 
(dus een extra stukje van 16 zit op 22) 

o de novo ontstaan! 
DUS de ouders zijn allebei normaal en er is maar een zéér klein herhalingsrisico. 
 
Een genamplificatie 
 

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

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

16	

16	

22	

geen diagnose 

Array	CGH-microduplica es	

Array-CGH-genamplificatie 

amplificatie 

maagtumor 
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Een chromosoomafwijking 
 

 
Hier zien we: 

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

 
 
 
Een screening (met array-CGH) 
 

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

Array-CGH-chromosoom afwijkingen 

verlies van chrom 14 en 22 

maagtumor 
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! hoe groter de deletie/duplicatie, hoe erger het fenotype ! 
 
Nog een voorbeeld 
 

 
 
→ voorbeeld van het feit dat deleties of winsten op gelijk welk chromosoom kunnen 
voorkomen 
 

Array-CGH conclusies 
 
Algemeen: 
Bij patiënten met mentale retardatie zou array CGH deel moeten uitmaken van de 
routine diagnostische testen 

- welke afwijkingen zijn causaal voor een fenotype? 
 

• Recurrente afwijkingen met hetzelfde fenotype zijn causaal 
• Hoe groter de afwijking, hoe meer kans dat het causaal is 
• Kopie nummer varianten die ook worden teruggevonden in de populatie 

zijn niet causaal 
• Overerfbare afwijkingen zijn goedaardig, terwijl de novoafwijkingen 

meestal causaal zijn 
 

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

=> ecaruca & decipher 
 
Voordelen: 

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

 
 

Afwijkingen zijn verspreid over het genoom 

Array-CGH-toepassingen 

deletie 

winst 



 
62 

Nadelen: 
- geen detectie van gebalanceerde afwijkingen (want geen winst of verlies) 
- oppikken van genomische varianten (kan voor moeilijkheden zorgen bij 

interpratie resultaten 
 
 
Kopie nummer variatie 
 
Ieder van ons is drager van duplicaties en deleties zonder dat er fenotypysche 
kenmerken aanwezig zijn. 
Deze afwijkingen noemt men ‘kopie nummer veranderingen’. 
 
De kopie nummer variatie wordt geschat op 12% van het genoom = 400 MB. 
 
Hoe weten we wat een normale kopienummervariant is? 
Kijken naar de databank! 
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Les 4: het menselijke genoom en onze genen 
1. Inleiding 
“Genetica is niet zwart wit. Er zal altijd een grijze zone blijven. We kunnen nooit alles te 
weten komen over onze genen. Er zullen ook nog altijd ziektes zijn die we nooit kunnen 
doorgronden. Genetica helpt wel, maar we moeten nog steeds leven met wat onzekerheid.” 
 
 

DNA, de molecule van het leven 
We weten nog van vorige lessen dat wij enorm veel cellen hebben, en dat elk van die cellen ons 
volledig DNA bevatten. Waar zit dit? → in de celkern!  

 
 
We kunnen het vergelijken met een 
bolletje wol. Ga je dit dan 
uittrekken? = dubbele helix.  
 
Opgebouwd uit 4 bouwstenen. (4 
letters / nucleotiden) → A, C, G, T 
→Een bepaalde sequentie hiervan = 
een gen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het menselijke genoom leest als een boek 
 
De handleiding:  

We hebben 23 paar chromosomen; dit kan 
je dan vergelijken met 23 hoofdstukken. 
In dit boek staan verhaaltjes, recepten. 
Dit zijn de genen (=22.000). 
Deze genen zijn opgebouwd uit exonen = 
paragrafen en intronen = advertenties. 
EIGENLIJK bevatten deze intronen ook 
zeer belangrijke regulatorische 
sequenties. Exonen zijn dan opgebouwd 
uit codons, deze codons zijn de woorden 
bestaande uit 3 letters / nucleotiden. 
 
 
 
 

 

 
 
 

DNA,	de	molecule	van	het	leven	

Nucleus	=	celkern	

Chromosoom	100 biljoen cellen in een 
menselijk lichaam 

Het	menselijke	genoom	leest	als	een	boek	

Handleiding	van	de	cel	

23	hoofdstukken	

~22.000	verhalen/
recepten	

Paragrafen	 adverten es	

Woorden	

codon	=	3	nucleo den	(le ers)	

Menselijke	
genoom	

23	paar	
chromosomen	

gen	 gen	
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• DNA in de mitochondrieën (prokaryotisch?): 
mtDNA: gelokaliseerd in de mitochondrieën (= energiestructuren, structuren / 
organellen in eukaryotische cellen die energie uit voedsel omzetten in een vorm die door 
cellen kan gebruikt worden). 
 

DNA in de celkern (nucleair genoom) 
• 23 paar chromosomen 

o 22 paar autosomen 
o 2 geslachtschromosomen 

• ~22.000 genen 
• 3 miljard basenparen of 6 miljard nucleotiden 

 

DNA, drager van erfelijke informatie 
 
DNA = deoxyribonucleïnezuur 
          = een polymeer van nucleotiden 

 
Een nucleotide = nucleoside + fosfaatgroep 

- Pentose suiker (5C) (deoxyribose) 
- N-bevattende basen:      Nucleoside 

o Cytosine (C) en Thymine (T) => Pyrimidines 
o Adenine (A) en Guanine (G)  => Purines 

- Fosfaatgroep 

 

 
 
DUS 
Een base + een deoxyribose = een nucleoside 
Een nucleoside + een fosfaatgroep = een nucleotide  

 
 
Je ziet hier de 5 
koolstofatomen. Aan de eerste 
hangen de basen. De derde zal 
gelinkt worden aan een andere 
bouwsteen. Aan het vijfde 
hangt de fosfaat. Normaal drie 
maar 2 zullen afgesplitst 
worden wanneer je de link 
maakt met de andere 
nucleotide. Om zaken aan 
elkaar te hangen zie je de rode 
lijn al klaarstaan. 
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Purines 2 koolstofringen, 
pyrimidines maar 1. De structuren 
moet je uiteraard niet uit je hoofd 
kennen. Gewoon snappen is 
voldoende  
 
 
 

 

 
 
 

 
 
Minder wetenschappelijke manier om het te tekenen:  
Wat je hier wel kan zien is dat A altijd met T zal 
paren & G zal altijd met C paren  
 

→Dus een purine altijd met een pyrimidine. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nucleotiden paren met elkaar via hun basen. 
Zoals we al weten: purine + pyrimidine. Je gaat 
altijd een spiegelbeeld opbouwen. Dit is het 
begin van de dubbele helix  
 

 
Nu moeten ze ook nog een streng vormen. Dat 
gebeurd hier, je ziet de fosfaatgroep, suiker en 
base gaan paren met fosfaatgroep van de 
volgende nucleotide. Zo bouw je dan een keten 
op. 
 
Wat is hier belangrijk: DNA POLYMERASE !!!! 

Nucleotiden kunnen paren vormen via hun basen 

  pyrimidine   +    purine 

 purine         +      pyrimidine 



 
66 

 
 
Hier je het op de wetenschappelijke manier!  
 
 
Nucleotiden polymoriseren via 3’-5’ 
fosfodiësterbindingen in polynucleotideketens. 
 
Dat is belangrijke achtergrondinformatie om te 
begrijpen waarom we spreken over 2 kanten. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
we zien dat de fosfaatgroepen met 
koolstofgroepen verbonden worden, en 
zo krijgen we een langere keten. In het 
midden zitten de basen die met elkaar 
paren en op die manier die dubbele 
helix structuur gaan vormen.  

 

Belangrijk is ook om te weten dat 
2 polynucleotideketens in de tegenovergestelde 
richting paren.  Als je dat hier kan zien, ga je dus 5’ → 
3’. Je het dus inderdaad twee richtingen hebben waarin 
ons DNA georiënteerd is, waarvan het ene eigenlijk het 
spiegelbeeld is van het andere.  De basis waarop de rest 
gebouwd is. Twee parallele structuren die 
complementair zijn!!  
Ene richting 5’ → 3’ en andere 3’ → 5’. Dit is 
belangrijk omdat sommige enzymen maar in één bepaalde richting kunnen 
 
 
 
 
 
 

DNA is opgebouwd uit 2 ketens van nucleotiden 
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Een beetje geschiedenis 
Fancis Harry Compton Crick, James Dewey Watson and Maurice Hugh Frederick Wilkins → 
Nobel Pijs voor Fysiologie of Geneeskunde 1962 → ontrafelen van die dubbele helix 
"for their discoveries concerning the molecular structure of nucleic acids and its significance for 

information transfer in living material". 
 
Rosalind Franklin 1920 – 1958 
X-ray diffraction images of DNA which led to the discovery of the DNA double helix  

➔ Zij heeft de basis gelegd voor die ideeën !!!  
 
Watson suggested that Franklin would have ideally been awarded a Nobel Prize in Chemistry, 
along with Wilkins, but the Nobel Committee does not make posthumous nominations. 

➔ Was al overleden voor dat die nobelprijs werd uitgereikt!  
 
Hoe groot is DNA? 

 
 
De breedte van zo’n streng (DNA) is 2 nm  
➔ Tussen twee groeven = 3,4 nm 
 
(1 nanometer = - 10 tot de 9de meter) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe worden die basen nu verbonden? A.d.h.v. waterstofbruggen / H-bruggen.  
• Tussen A en T zijn er 2 waterstofbruggen.  
• Tussen C en G zijn er 3 waterstofbruggen.  

➔ De bindingen tussen A en T zijn dus iets zwakker en kan iets sneller 
kapot gaan. 
 

Waarom is het nu zo belangrijk dat A en T paren en C en G?  
• Bij replicatie minder fouten  
• Kan gemakkelijker hersteld worden omdat de complementaire basen altijd nog 

aanwezig zijn. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=_POdWsii7AI (vanaf 4minuten08) 

 
 
 
 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:ADN_animation.gif 

DNA = deoxyribonucleïnezuur 

20 Å (= 2 nm) 
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Een chromosoom = een bijzonder sterk opgewonden DNA streng 
 
DNA streng windt zich op rond een eiwittencomplex.  
 
= Histonen = eiwitten/eiwitcomplexen → hier gaat het DNA zich rond winden. 
 
Chromosomen zijn gecondenseerd chromatine. 
Chromosomen =  

• DNA 
• Histonen (basisch) → hier gaat het DNA zich rond winden 
• Niet-histonen (zuur) 

 
Eiwitten spelen een cruciale rol in het samenpakken van DNA 
Bv. De lengte van chromosoom 1 
→ zonder eiwitten: 15 cm 
→ met eiwitten: 1,5 cm (1/10!!)  
Daarna verder opwinden ! want dit is ook nog veel te groot om dat in die celkern te krijgen! 
 

De nucleosoomvezel windt zich op in een helixvormige structuur: een chromatinevezel 
• Elke winding van de chromatinevezel telt ongeveer 6 nucleosomen. Opnieuw 1/5 

reductie van de lengte. 
 
De chromatinevezel vormt dan lussen door te binden op een centrale steiger (“scaffold”). 

= Microband op chromosoom. 
 

De chromatinestructuur 
 

→ DNA opgewonden tot chromosoom →

 
1. We hebben ons DNA  
2. Eiwit met daarrond ons DNA gebonden = nucleosoom 
3. Die vormen een nucleosoomvezel 
4. Op strengen op elkaar gepakt = chromatinevezels 
5. Chromatinevezels gaan verder lussen vormen en binden ergens op een centrale as 

waardoor je uiteindelijk dit beeld krijgt onder de microscoop. 
 

➔ Moet dus m.a.w. zeer sterk opgewonden worden om in de kern te gaan passen. 

Chromatine structuur 

Fig.: Wikipedia 

nucleosoom nucleosoom- 

vezel 

chromatine- 

vezel 

chromatinevezel vormt lussen door te binden op een centrale 

steiger (“scaffold”). Dit bevat niet-histon (zure) eiwitten (vb. 
topoisomerase II) die een affiniteit vertonen voor AT-rijke  DNA 

sequenties 
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Dus hier je het nog eens 
voorgesteld. DNA met 
breedte 2 nm, als je het rond 
de pareltjes gaat winden 
krijg je een 
nucleosoomvezel van 11 
nm.  Die chromatinevezel = 
30 nm. Als je dan in lusjes 
gaat samennemen krijg je 
300 nm. Ga je nog meer 
samennemen door te 
condenseren = 700 nm en 
uiteindelijk is de breedte 
van je chromosoom 1400 
nm. 
➔ Als we al ons DNA 
zouden uittrekken zou het 
een draad zijn van hier tot 
aan de maan. En dat zouden 
we dan in een tennisbal 
moeten krijgen.  

 
 
 
 
 
 
 
→ Het DNA wordt 50.000 keer 
verkleind! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Het centrale dogma van de moleculaire biologie  
 

Er moeten heel wat zaken gebeuren. 
Enerzijds moet het tijdens de celdeling 
gerepliceerd worden, en dan nog 
transcriptie en translatie.  
 
Dit geheel = het centrale dogma. 
 

 
 

Chromatine structuur 

nucleosoom- 

vezel 

chromatine- 
vezel 

30 nm 

30 nm 

Chromatin 
    loops 

Metaphase 
chromosome 

scaffold 

Chromatin 
   fiber 

Bij maximale condensatie (vb. metafase) is de  
DNA streng gereduceerd naar ongeveer 1/50.000 

 van zijn oorspronkelijke lengte 

Chromatine structuur 

DNA mRNA Eiwit 

Replicatie 

Transcriptie Translatie 

Het centrale dogma van de moleculaire biologie 



 
70 

FASE 1 : DNA-replicatie 
→ voorafgaand aan de celdeling dient het DNA in de kern gekopieerd te worden. 
 
Wanneer gebeurt dit? → Tijdens de S-fase van de celcyclus. 
 

1. De ketens worden gesplitst door het enzym helicase  
 
• Helicase breekt de waterstofbruggen tussen de twee strengen van de dubbele helix, 

zodat de strengen elkaar loslaten door hydrofobe interacties  
 

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

 

 
Doordat we die complementariteit 
hebben weten we wat waar moet 
komen. 
 
 
 
 

2. Met de hulp van DNA polymerase worden nieuwe ketens gemaakt. 
 
• Op de plek waar replicatie moet beginnen (“origin of replication”-ORI), hecht zich 

een klein stukje RNA-primer. Hou er rekening mee dat dit niet op één plaats is. Het 
moet een efficiënt proces zijn en start dus op meerdere plaatsen. 
 

• DNA-polymerase beweegt vanaf de primer langs de sjabloonstreng, en leest de 
streng af van de 3’-kant naar de 5’-kant van die streng, en koppelt nucleotiden aan 
elkaar tot een nieuwe streng 

 
• DNA-polymerase brengt de 3’-5’ fosfodiësterverbinding tot stand en voegt dus 

telkens nieuwe nucleotiden toe aan de 3’-kant van de nieuwe streng. KAN ALLEEN 
DEZE KANT !! 

 
• De DNA replicatie verloopt op beide strengen op verschillende wijze. Deze 2 

strengen worden op een verschillende manier aangemaakt! 
 
De streng die eraan moet gebouwd 
worden zal uiteraard 
complementair (!!!) zijn en zal een 
5’ → 3’ streng zijn 
5’ → 3’ : leading strand → deze 
gaat gemakkelijk.  
3’ → 5’: lagging strand → deze zal 
iets trager verlopen. Polymerase 
moet als het ware constant korte 
fragmentjes maken (= Okazaki-
fragmenten). Hij moet telkens 
“teruglopen” want zoals we al weten 
gaat die enkel via 3’ → 5’. Deze 
fragmentjes worden dan aan elkaar 
geplakt door een ligase. 
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Deze verbinding wordt dus 
uiteindelijk gemaakt door 
ligase.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Hier zie je dus nog eens heel 
duidelijk wat er gebeurd. 
Probeer bij deze afbeelding 
het volledig verhaaltje nog 
eens te vertellen.  
 

Gelukt? Goed        

Niet gelukt? Opnieuw!       
 
 
 

 
Samenvatting DNA-replicatie 
 

▪ Gedurende de S-fase van de celcylus wordt het DNA gekopieerd en als chromosomen 
verdeeld over 2 dochtercellen.  

o Natuurlijk eerst repliceren zodanig dat elke cel een volledige set DNA heeft. 
▪ De complementaire DNA strengen gaan op de origins of replication uit elkaar onder 

invloed van DNA helicase 
▪ DNA polymerase zorgt voor aanmaak nieuwe streng 
▪ DNA polymerase werkt in een 3’ → 5’ richting 

• Op 1 streng: continu proces => leading strand 
• Op andere streng: Okazaki fragmenten => lagging strand 

▪ DNA ligase verbindt de Okazaki fragmenten  
▪ DNA replicatie is semiconservatief: van elke 1O tot de 9e gekopieerde base is er 

gemiddeld slechts 1 fout  
▪ Relatief weinig fouten → spiegelbeeld! Maar hebben ook heel wat herstelmechanismen. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5qSrmeiWsuc  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5qSrmeiWsuc
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FASE 2: DNA-transcriptie 
 

Transcriptie: DNA → RNA. 
• We starten van ons DNA. De eiwitten worden aangemaakt in het cytoplasma. 

→ In deze fase wordt het DNA omgezet in mRNA (= messengerRNA) 
 
Wat is een gen? 
 
GEN = afgebakend stuk DNA op een chromosoom dat informatie bevat voor één of meerdere 
specifieke eiwitten 

• M.a.w. een gen codeert voor een eiwit. 
• Elk gen heeft een vaste plaats op een chromosoom; deze plaats = locus.  

o Op die plaats kunnen van hetzelfde gen verschillende varianten 
voorkomen = allelen. 

o Zorgen er dan ook voor dat we niet allemaal hetzelfde zijn; 
 
EIWIT =  genproduct dat een erfelijke eigenschap tot uiting kan brengen; bv. bloedgroep, kleur 
ogen. 
 
Product: hoe kan dit eruit zien? 

• Structurele eiwit v/d extracellulaire matrix  
▪ Eiwit dat structuur geeft  

• Membraaneiwit  
▪ Zitten aan de buitenkant, kan je zien als een soort poortwachters die 

sommige stoffen wel, andere niet doorlaten. 
• Transportermolecule 
• Enzym (bv. polymerase, helicase,..) 
• Transcriptiefactoren (geven signaal dat de transcriptie gestart moet worden) 

 
Regulatie van -  

• Embryogenese 
• Ontwikkeling en groei 
• Stofwisseling 
• Reproductie (= voortplanting) 

 
 

Wat is het verschil tussen DNA en RNA?  
RNA DNA 

Ribonucleïnezuur Deoxyribonucleïnezuur 
Suiker: Ribose Suiker: Deoxyribose 
Enkelstrengig 
= betekent ook dat het minder stabiel is  

Dubbelstrengig 

Purines: Adenine, Guanine Purines: Adenine, Guanine 
Pyrimidines: Uracil, Cytocine 
→Is maar een klein verschil, hoe dit er nu 
precies uitziet is niet te kennen. 

Pyrimidines: Thymine, Cytosine  

 
 

  
https://www.youtube.com/watch?v=0Elo-zX1k8M  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0Elo-zX1k8M
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Er moeten een aantal 
veranderingen 
gebeuren. We hebben 
gezien dat DNA 
bestaat uit intronen 
en exonen, op het 
einde van zo’n gen 
zien we een Poly(A) 
side. Dit is een 
opeenvolging van 
allemaal A’s bij 
elkaar. Ook een 
termination side die 
een signaal geeft dat 
het gen daar stopt. 
 

We hebben gezien dat zo’n enkelstreng niet zo super stabiel is. Om dit toch een beetje te 
verhelpen gaan we aan de 5’ en 3’ wat beschermingsgroepen hangen. Aan de 5’ gaat dat 
over Capping met allemaal G’s. Aan de 3’ kant gaan we allemaal A’s → Poly(A). 
 
Wat ook moet gebeuren is het er uit halen van de intronen. Het verschil tussen DNA en 
RNA is dat RNA enkel de coderende exonen bevat.  
 
Hoe start dit proces nu? Men moet een signaal krijgen! Hier hebben we de 
transcriptiefactoren: die komen uit een ander deel van de cel, gaan zich binden aan de promoter 
regio en geven een signaal: wij hebben dit of dat nu nodig dus je moet starten! 
➔ Dan opnieuw Polymerase dat ervoor zorgt dat je het mRNA krijgt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://www.youtube.com/watch?v=WsoH466lqk  

 

http://www.youtube.com/watch?v=WsoH466lqk
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Dus concreet de stappen even opgelijst: 
1. Binding van transcriptiefactoren in de promotorregio 

 
2. Binding van RNA polymerase met initiatie van transcriptie 

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

richting. De complementaire, niet overgeschreven DNA streng wordt de ‘sense streng’ 
genoemd omdat ze gelijkenissen vertoont met mRNA streng. 
 

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

De promoter  
= een specifieke DNA sequentie aan het begin van een gen. Hieraan kunnen 
transcriptiefactoren binden → regulatie / organisatie transcriptie.  
= geeft signaal om te starten!  

 
• Activerende transcriptie factoren → RNA polymerase bindt → start transcriptie 
• Inhiberende transcriptie factoren → blokkeren binding RNA polymerase → niet  

 
• De promoter regio bevat volgende sequenties: 

 

 
 

 
• TATA box ligt ongeveer 25 à 30 nucleotiden voor een gen. 
• CCAAT box zijn echt voor genen die heel weefselspecifiek zijn. 
• GC box → ligt nog wat verder en zijn belangrijk voor genen die overal tot uiting komen 
• Enhancers zijn nog verder van elkaar. 

→Deze sequenties liggen dus op dezelfde locus als het gen = de cis-acting elementen. 
→In tegenstelling tot de transcriptiefactoren die we dan de trans-acting elementen noemen. 
 

➔ Hoe kan je dit het best vergelijken? Als je hier nu het licht wil aansteken, dan heb je 
daarvoor een knop nodig. Deze knop is dan verbonden met een lamp. = cis-acting. Die 
knop zorgt ervoor dat het licht zal aangaan. 

➔ Echter als je bv. geen hand hebt om op de knop te gaan drukken zal je licht niet aangaan. 
Je hand kan je dan vergelijken met de transcriptiefactoren. 
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Posttranscriptionele modificaties van mRNA (-> mRNA stabiliseren) 
 

 
1. Capping (5’): 

o Dubbelstrengig → enkelstrengig. 
o Blokkeren van het 5’ uiteinde (kop) van het mRNA transcript door het toevoegen 

van 7-methylguanosine aan de eerste nucleotide.  
 

2. Polyadenylatie (3’): 
o Aan de 5’ en 3’ kant iets aanhangen. 
o Het toevoegen van Poly(A) staart aan het 3’ uiteinde van het mRNA transcript 

 
3. RNA splicing 

o Uitsplitsen van de intronen.  
o Aan begin en einde van elk exon en intron heb je vaste nucleotiden. 

▪ Elk intron begint met GT en eindigt met AG → heel herkenbare 
sequenties voor splicing mechanismen om te weten welk stukje eruit 
moet gehaald worden. 

o Ons mRNA ziet er dan uit als exon 1 + exon 2 + … allemaal aan elkaar geplakt. 
o Splice sites 

▪ We weten al dat er belangrijke sequenties zijn (begin en einde) 
▪ Niet alleen deze!  
▪ Je kan je je dan ook voorstellen dat wanneer hier foutjes of 

veranderingen gebeuren dat die gevolgen kan hebben voor die splicing 
en dan eventueel kan leiden tot ziektes. 

 

FASE 3: DNA- translatie 
 

= Van mRNA naar een eiwit. 
 
We starten met ons DNA en zijn 4 verschillende ‘lettters’. Die codons bepalen dus welk 
aminozuur in de aminozuur, dat uiteindelijk een eiwit wordt, wordt aangebouwd. Bepaalt ook 
hoe dit er zal uitzien. 
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De bouwstenen van een eiwit zijn aminozuren. Er 
moet dus een lange keten aminozuren worden 
gemaakt bij translatie.  
 
Waar? 
Aan de ribosomen in het cytoplasma ! moet 
getransporteerd worden naar cytoplasma!!! 
 
Wat?  
De nucleotidenvolgorde van het mRNA wordt 
herkend, en de bijbehorende aminozuren worden 
aan elkaar gekoppeld tot een eiwit. 
 
 
 
 
 

Ribosoom = groot eiwitcomplex (1/3 opbouw van eiwitten) en essentiële rRNA’s (ribosomaal-
RNA, 2/3 deel).  Er zijn ongeveer 10 miljoen ribosomen aanwezig in één cel. → nodig om al 
die eiwitten te maken. De ribosomen zijn ongeveer 20 sec tot paar min bezig om mRNA te 
vertalen in aminozuren. Men kan verschillende eiwitten maken in functie van welk orgaan. 

 

 
 
 
Initiatie van translatie 
 

Op een bepaald moment moet 
die translatie starten. Niet zo 
veel middelen om te weten 
waar een translatie moet 
starten → altijd aan een 
startcodon (AUG).  
DNA → ATG, mRNA → AUG. 
Eerste aminozuur is altijd een 
methionine.  Ons initiator start 
RNA gaat binden op dat 
startcodon en er wordt een 
methionine aangemaakt.  
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Links daarvan de Exit site, rechts de Acceptor site. Nadat een eerste codon gebonden heeft gaat 
dat weggewipt worden en zo worden er telkens nieuwe aminozuren aangedragen en zo een 
aminozuurketen vormen. 

1. Op de P-site bindt een transferRNA met codon die complementair is aan mRNA 
2. Op tranfserRNA zit dan het juiste aminozuur 
3. Op de acceptor site komt dat transferRNA dus aangevlogen met dat aminozuur 
4. Op de P-site gaat het vorig aminozuur schuiven naar de exit site 
5. Zo wordt een keten gevormd. (je kan denken aan parels die je over een touw schuift) 
6. Er moet dan natuurlijk ook een stopcodon zijn. Kan verschillende vormen aannemen. Op 

het moment dat het stopcodon waargenomen wordt , gaat men onmiddellijk stoppen en 
gaat er een release factor binden op de acceptor site. 

7. Stopcodon wordt losgelaten en het proces stopt. 
 

 
 
 
 

Dus concreet de stappen even opgelijst: 
 

1. mRNA wordt in een 5’-3’ richting afgelezen door de ribosomen. 

2. Per codon (= 3 basen) wordt een aminozuur ingebouwd aan het carboxyterminaal 

uiteinde van de groeiende eiwitketen. 

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

4. Het genetisch allel telt 4 letters (A, T, G, C) én er zijn 20 soorten aminozuren (AZen). 

DUS: 4 tot de 3de mogelijke codons voor 20 AZ   

=> “the genetic code is degenerate” → meer mogelijkheden dan dat er aminozuren zijn 

5. 3 stopcodons (TAA, TAG, TGA) 

6. 1 startcodon (ATG = methionine) 

7. Slechts 1 codon voor tryptofaan en methionine  
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Samenvatting van het proces: 

 

Als we nog eens het geheel bekijken: we komen van ons DNA met de exonen en intronen. We 

hebben twee strengen, het is de 3’ → 5’ streng die omgezet wordt naar mRNA = de kopie van 

5’ → 3’ = de sense streng. mRNA streng lijkt sterk op de 5’ → 3’ streng behalve dat er bij DNA de 

T’s zijn, en bij RNA Uracil. 

 

DAN transcriptie: we hebben gezien dat enkelstrengig materiaal niet zo stabiel is, we moeten 

dit beschermen door aan beide uiteinden iets aan te hangen. We gaan daarom Capping doen 

aan 5’ en Polyadenylatie aan de 3’ én niet te vergeten een goede splicing!! Als resultaat enkel 

nog een opeenvolging van exonen → dus puur nog informatie voor het eiwit. 

 

We hebben nu een mRNA molecule en gaan die overbrengen van de nucleus naar het 

cytoplasma. Op de ribosomen translatie a.d.h.v. transfer RNA die de anticodons aanbrengen en 

ervoor gaan zorgen dat we een groeiende polypeptideketen krijgen. Uiteindelijk een volledig 

polypeptide. NOG GEEN VOLLEDIG EIWIT; er moet nog heel wat gebeuren. 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=h5mJbP23Buo (vanaf 1min48) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h5mJbP23Buo
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Je begint van midden naar buiten. Zo kan je 
codons gaan aflezen. Dit moet je kunnen 
gebruiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posttranslationele modificaties van het eiwit 
Het eiwit is nog niet helemaal af na de translatie: 

1. Wordt gemodificeerd, aangepast, gevouwen of ongeslagen in endoplasmatisch reticulum.  
2. Daarna kan het eiwit getransporteerd worden naar het Golgi-Apparaat en wordt daar 

gemodificeerd, opgeslagen of getransporteerd. 
 

Wat bedoelen we met gemodificeerd? 
- Vorming van een 3D structuur 
- Associatie met andere polypeptideketens 
- Toevoegen van suikers 
- Klieving van het eiwit (zodanig dat het niet te groot is) 

 
 

De structuur v/e gen 
We zien op de figuur al heel 
wat mechanismen die we al 
eerder gezien hebben. 
 
5’ UTR = untranslated region 
 
Promotor regio = om 
transcriptie in gang te zetten 
 
Start-en stopcodon 
 
Polyadenylatiesignaal  
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Organisatie van het humane genoom 
 

• Totaal: 3 miljard bp, ~22.000 genen  
• Gensequenties: ~5% 

o exonen: 1.5% 
o intronen: 3.5% 

• Chromosoom 1: 250Mb → grootst 
• Chromosoom 22: 50Mb → kleinst 
• Gen: gemiddeld 3.000 bp 
• Functie van ~50% van de genen is onbekend 
• ‘Junk’ (afval) DNA: ~95% 
• ‘Repeats’ (herhalingen): >50% 
• Lage variabiliteit: 99,8% identiek tussen individuen 
• Variatie: op 10 miljoen plaatsen mogelijk (SNPs) 
• Gemiddeld: 6 miljoen verschillen tussen 2 individu 

 
Let op: zo’n 95% van onze genen bespreken we niet. Waarom niet? We spreken eigenlijk 
nog steeds over een donker gat, we weten het nog niet zo goed. 
 

➔ Genetisch gesproken zijn we voor 99,8% identiek, en TOCH spreken we dan over zo’n 6 
miljoen verschillen! 

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

 

 
Mens: 
Beperkt aantal genen 

Wel genoom met 
complexe structuur!  

Het nucleair genoom 
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Variaties kunnen zowel leiden tot 
‘normale’ kenmerken in ons 
fenotype: welke huidskleur je 
hebt, je haarkleur, oogkleur,… 
maar kan ook leiden tot ziektes.  
 
In de linkerkolom zien we de 
aandoeningen waarvoor genetici 
tests kunnen aanbieden, 
diagnoses kunnen stellen, 
voorspellingen kunnen maken. 
 
In de rechterkolom dan weer niet. 
Dit zijn complexe aandoeningen. 
 
 
 
 
 

 
Wat met IQ? → is eigenlijk zeer multifactorieel, niet alleen maar genetica!  
 

Les 4: take home messages 
1. Wat is een genoom?  

o Zegt aantal genen/chromosomen iets over de complexiteit van het 
organisme? 

o Welke informatie zit vervat in ons genoom? 
2. Verschil tussen DNA en RNA 
3. Hoe verloopt DNA replicatie? 
4. Transcriptie – posttranscriptionele modificaties 
5. Translatie – posttranslationele modificaties 
6. Structuur van een gen: gebieden belangrijk voor regulatie van transcriptie/transl 
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Les 5: Deel 1A: Varianten in het humane genoom en hun 
functionele effecten  
Basisbegrippen: 
 
Pathogene varianten ↔ niet-ziekteveroorzakende varianten 

• Pathogene variant = een variant die zal bijdragen tot het ontstaan van een ziekte = 
pathogenese. 
 

Na transcriptie en translatie wordt er een eiwit aangemaakt. Als er een variatie in het DNA zit die 
ervoor zorgt dat een eiwit niet kan aangemaakt wordt, en als dit een belangrijk eiwit is dan kan 
dit een ziekte veroorzaken. Er kunnen veranderingen optreden in DNA sequenties.  

• Deze verandering kan enerzijds voorkomen in alle lichaamscellen, inclusief in de 
germinale cellen (gameten): in dat geval spreekt men over een germinale of kiembaan 
of constitutionele variant. Een belangrijk kenmerk van een constitutionele variant, is dat 
deze kan doorgegeven worden aan een volgende generatie.  
 

• Een variant die enkel voorkomt in somatische lichaamscellen, is een somatische variant. 
Deze is post-zygotisch ontstaan en wordt niet doorgegeven naar een volgende generatie. 
 

o Typisch voorbeeld hier is een tumor: deze zijn beperkt tot een tumoraal proces, ga 
je dus niet doorgeven aan de volgende generatie  

 
We hebben ook niet-ziekteveroorzakende varianten, deze leiden niet tot een fenotype en zijn 
niet geassocieerd met een ziekte. 

We hebben al wat manieren gezien om chomosomale afwijkingen op te sporen  

• Karyotypering → cytogenetische afwijkingen en chromosomale herschikkingen, moeten 
wel groot genoeg zijn → 1Mb 

• FISH, sWGS → moleculair cytogenetische afwijkingen, dus niet detecteerbaar met 
microscoop. → Submicroscopisch, moeten minstens 100Kb = 100.000 baseparen groot 
 

• Voor moleculaire veranderingen / pathogene varianten , waar we spreken van maar soms 
1bp, gebruiken we mutatie analyse. 

 

Classificatie van varianten – in de exonen 
(Basepaar)substituties 
Een substitutie is de vervanging van één nucleotide door een ander nucleotide. Twee soorten: 

1. Een transitie is de verandering van een purine naar een purine, of van een pyrimidine 

naar een pyrimidine. 

2. Een transversie is een verandering van Pu naar een Py, of van een Py naar een Pu. 

• Kort intermezzo: wat al belangrijk is om te weten is dat als de variatie optreedt, en het is 

een germinale, pathogene variant dan is er dus kans dat het doorgegeven aan de volgende 

generatie, en wordt ook doorgegeven zoals die is. We noemen dit dus STABIELE 

VARIATIES: worden onveranderd doorgegeven aan de volgende generatie. 
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• Denk nu eens even terug aan dat boek. Met zijn hoofdstukken, woorden, paragrafen,… 

Variaties kunnen we dan eigenlijk beschouwen als spellingsfouten.  

• Ook maken we een onderscheid tussen  

o In frame: insertie of deletie maar GEEN VEELVOUD VAN 3 

o Out of frame: insertie of deletie maar VEELVOUD VAN 3  

Kijken naar effect hiervan op eiwitniveau, want dit kan aanleiding geven tot: 
• Missense variant – out of frame: wanneer er een verandering optreedt van één enkel 

aminozuur. Op die plaats wordt er een ander aminozuur ingebouwd, als je kijkt naar 

spellingsniveau: er verandert maar één letter, maar de betekenis verandert compleet 

hierdoor. → Koek vs. Roek. Hoe ziet dit eruit als je op DNA niveau gaat kijken: Bv. je ziet 

een sense DNA streng (hebben we gezien, komt overeen met mRNA streng, dus kopie van 

m RNA. Let op als je van DNA naar mRNA gaat 

moet je alle T’s vervangen door U’s). Bv. TAT → 

tyrosine. Echter als er dan missense 

plaatsvindt: T → C DUS CAT → histidine. Dit is 

dus een ander aminozuur. Wat gebeurt er dus 

concreet: we hebben een substitutie op 

nucleotide niveau, één nucleotide verandert in 

een ander nucleotide. Het effect hier is dus 

simpelweg dat een aminozuur verandert naar een ander aminozuur.  

o Let op: als dit op een cruciale plaats plaatsvindt kan dit een groot effect hebben.  

o Een speciale, weinig voorkomende locatie van zo’n plaats is op de positie van 

een stopcodon. Wanneer het stopcodon door een missense variant verandert in 

een coderend codon, krijgt men een abnormaal verlengd eiwit. 

 

• Nonsense variant – out of frame: door 

de wijziging van een letter bv. G → T. Dan 

kan dit leiden tot een stopcodon. (UAA, 

UAG of UGA). Op nucleotide niveau: één 

nucleotide verandert in een ander 

nucleotide. Op eiwit niveau gaat een 

aminozuur wijzigen naar een stopcodon. 

Dat betekent dat de translatie vervroegd zal stoppen, we krijgen hierdoor een verkort 

eiwit. = een premature terminatie = prematuur getrunceerd eiwit. Een verkort eiwit gaat 

meestal zijn functie niet naar behoren kunnen uitvoeren. Nonsense-Mediated Decay, 

heel wat eiwitten die te vroeg afgebroken worden worden door de natuur niet 
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aangemaakt. Worden herkent als GEEN goed eitwit. NMD gebeurt alleen onder bepaalde 

voorwaarden, ondermeer wanneer  het premature nonsense codon op meer dan 50 

basenparen stroomopwaarts van het finale exon van het gen gelegen is. NMD treedt 

normaal gezien niet op in genen die slechts uit 1 exon bestaan. De graad van NMD is dus 

afhankelijk van het genotype. 

 

• Silent substitutie – out of frame: op deze plaats gebeurt er weinig door dat één 

lettertje dat verandert – denk aan product vs. produkt. Zorgt hier dus niet tot 

verandering van een aminozuur. Wanneer het nucleotide gewijzigd wordt bv. TAT → 

TAC: beide hetzelfde aminozuur. Er is in principe niets verandert.  

 

Splice site varianten: genetische verandering in overgang tussen intronen en exonen. 

We weten dat er in transcriptie een heel belangrijk 

proces plaatsvindt, namelijk het uitsplitsen van de 

intronen. Dit was belangrijk om dan vervolgens 

naar translatie over te gaan. De posities aan begin 

en einde zijn dus heel belangrijk om te zorgen dat 

die splicing correct verloopt. Wanneer er een 

substitutie plaatsvindt bv. vlak voor een exon, dan 

zou de splicing machinerie (hetgeen dat nodig is om 

splicing correct te doen verlopen) deze plaats niet kunnen herkennen. Herkent die het niet? Dan 

gaat die gewoon naar de volgende, wat leidt tot een veel te kort stuk dat uitgesplitst wordt.  

Eigenlijk krijgen we dan in plaats van exon 1 – 2 – 3 een ander transcript van 1 – 2  dat er dus 

eigenlijk een heel groot stuk niet zal aangemaakt worden. 

• Ofwel hier dus ook een vervroegd stopcodon en gaat het eiwit niet aangemaakt worden 

• Ofwel een eiwit waar een heel stuk uit is, dit hangt er vanaf wat het effect is. 

De sequenties die hier zitten aan begin en 

einde van elk intron zijn heel belangrijk. We 

zeggen ook dat die sterk geconserveerd zijn, 

de eerste twee letters van uw intron (bij de 

mens) bijna altijd G en T zijn, maar ook bij 

planten en dieren. De laatste zijn meestal A 

en G. Waarom is dit nu zo belangrijk? Opdat 

de splicing machinerie deze goed kan 

herkennen, waardoor de splicing goed kan verlopen.  
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Donor en acceptor splice sites met consensus sequenties  
Splice site varianten kunnen het resultaat zijn van substituties/deleties/inserties in deintron-

exon boorden of “boundaries” (donor, acceptor, aangrenzende exonsequentie ofdieperliggende 

intronsequentie). Verschillende effecten hiervan zijn mogelijk: 

• Exon skipping 

• Intron retentie 

• Activatie van een cryptische splice site gelegen upstream of downstream van dewild type 

splice site 

 

Donor splice site variant: GT > AT, waardoor donor splice site geïnactiveerd wordt, eneen deel 

van het intron toch in het matuur mRNA terechtkomt . Op de figuur wordt deactivatie van een 

cryptische splice site dieper in het intron weergegeven. Dezecryptische splice site fungeert nu als 

nieuwe donor splice site, waardoor een deel vanhet intron toch kan uitgesplitst worden. 

 

Deleties/inserties 

Deleties of inserties zijn respectievelijk verlies of aanwinst van één of meer nucleotiden. 

Deze kunnen gaan van subtiele intragenische veranderingen tot partiële of totale gendeleties of –

duplicaties. Een duplicatie is een speciale vorm van een insertie: de term duplicatie wordt 

gebruikt wanneer een DNA fragment (gaande van één enkele nucleotide tot een groter DNA 

fragment) verdubbeld wordt. Ook weten we al dat indien de deletie of insertie een veelvoud is 

van 3 nucleotiden, ze “in frame” optreedt. Bij in frame varianten is het leesraam (open reading 

frame, ORF) niet verstoord. Omwille van deze reden zijn ze niet noodzakelijk pathogeen. Een 

voorbeeld van een goed gekende –weliswaar pathogene- in frame variant, is variant F508del, een 

deletie van één aminozuur (phenylalanine) op positie 508 van het CFTR eiwit. Op 

nucleotideniveau komt deze variant overeen met een deletie van 3 basenparen. Deze variant is 

het meest voorkomende CFTR allel in de Europese patiënten met mucoviscidose. 

 

Indien de deletie / insertie geen veelvoud is van 3 

nucleotiden → frameshift of verschuiving in het 

leesraam. Treedt op in de codons stroomafwaarts 

v.d. variant, met de vorming van nieuwe aminozuur 

residu’s (zie figuur). Frameshift varianten resulteren 

meestal in de introductie van een prematuur 

stopcodon → premature terminatie van translatie 

→ getrunceerd proteïne. Omwille van dit effect, zijn 

frameshift varianten meestal pathogeen. 
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Frame shift → Loop naar de maan → Loon aard em aan: P VALT WEG 

• Deletie / insertie van een aantal nucleotiden geen veelvoud van 3 waardoor er een 

verschuiving plaatsvindt van het leesraam. Dit leidt bijna altijd tot vervroegd stopcodon. 

Als we even kijken naar deze sequentie, de 

normale sequentie. De sense DNA streng is hier 

getoond (5’ – 3’). Stel dat deze A gedeleteerd 

wordt, dan krijgen we dus de eerste 3 codons die 

hetzelfde blijven, maar door de deletie van A 

krijgen we een leesraamverschuiving. A is weg 

dus we blijven over met TG in dit geval. Dan 

nemen we dus A van het volgend codon erbij, dat betekent dat die CC gaat paren met nog een 

volgend codon. (je ziet dat vanaf de deletie telkens alles zal opschuiven). Hier toevallig dat het 

TG gaat paren met een A, we weten dat AUG een stopcodon is. We zitten hier dus met een 

vervroegd stopcodon.  Dit eiwit wordt dus vervroegd afgewerkt. Natuurlijk, let op dat dit een 

voorbeeld is, zo’n vervroegd stopcodon kan vrij direct optreden, maar kan ook bijvoorbeeld 

een aantal aminozuren verder pas optreden.  

 

Out of frame – deletie / insertie  
Wat we hier zien is opnieuw een DNA 

sequentie, in dit geval treedt er een deletie op 

van de gemarkeerde G. De A en de T gaan dan 

paren met de eerste A van het volgende 

aminozuur → ATA (we zien: Asp >> Ile). Dan 

krijgen we een volgend aminozuur ATT in 

plaats van AAT enzoverder enzovoort. We zien 

dus vanaf de deletie  een leesraamverschuiving. 

Wat leidt tot heel wat andere aminozuren. Een 

ander voorbeeld (insertie) DUS het toevoegen 

van een extra nucleotide; in dit geval A. dan 

krijg je de A die gaat paren en een codon vormen met de eerste twee nucleotiden van het volgende 

codon. We zien hier eigenlijk hetzelfde optreden, namelijk een leesraamverschuiving + de 

vorming van nieuwe aminozuren. In dit geval leidt het tot een vervroegd stopcodon. Het inbouwen 

van andere aminozuren zal zorgen dat het eiwit een heel andere vorm zal hebben. Aminozuren 

hebben verschillende ladingen, die zich op een andere manier gaan opvouwen. Dan krijg je een 

heel andere vorm, waarop dan ook moeilijker interacties kunnen doorgaan met 

interactiepartners.  
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Deletie / insertie – in frame 
 

Van zodra het gaat over deleties of inserties van 

een aantal nucleotiden dat veelvoud is van 3 

spreken we over codons en gaan die effecten 

minder groot zijn. We zien hiernaast weer onze 

sense DNA streng die dus omgezet wordt na 

transcriptie en translatie naar een 

aminozuursequentie die dan weer aanleiding geeft 

tot een eiwit. Stel dat hier drie nucleotiden gaan 

verdwijnen = deletie, je ziet in dit geval dat het 

gaat om GAT → Asp; de andere aminozuren blijven 

gewoon bestaan. We krijgen dan gewoon een eiwit waarbij één aminozuur ontbreekt.  Het 

omgekeerde kan ook gebeuren → een insertie van drie nucleotiden (dat zie je in de tekening in 

de onderste rij), dan krijg je simpelweg een extra aminozuur.  

• De effecten van in frame inserties en deleties zijn moeilijk te bepalen, als het 

plaatsvindt op een niet-cruciale plaats kan dit weinig tot geen effect geven. Spreken we 

wel over een cruciale plaats, dan kan dit effect toch groot zijn. 

 

 

Alles wat we tot nu toe gezien hebben ( substituties: inserties en deleties) waren stabiele 

mutaties = ze worden op dezelfde manier doorgegeven naar volgende generatie. Anders is het 

bij ziektes die veroorzaakt worden door triplet repeat expansies ↓ 

 

Triplet repeat expansies 
 

In het humane genoom komen op talrijke locaties tandem repeats voor (naast elkaar), ondermeer 

triplet repeats. Dit zijn herhalingen van 3 nucleotiden of dus triplets, zoals (CAG)n, (CGG)n, 

(CTG)n, (GAA)n. Zij kunnen voorkomen op verschillende locaties in het genoom, meerbepaald 

de 5’UTR, coderende regio, 3’UTR, intronen. 

• Deze repeats worden gekenmerkt door hun variabele lengte.  

• Er wordt een onderscheid gemaakt tussen dynamische en stabiele varianten.  De 

meerderheid van de triplet repeat expansies zijn dynamische varianten. → kunnen dus 

bij het doorgeven een bepaald effect ondergaan. 

Deze repeat expansies kunnen zich instabiel gedragen tijdens de meiose. Bij normaal individu 

zijn deze repeats meestal vrij kort, bv. tussen 5 en 35. Tijdens meiose kunnen deze repeats 
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expanderen en aanleiding geven tot een grotere repeat in een volgende generatie; vanaf een 

bepaalde repeatlengte gedragen deze repeats zich zeer onstabiel en kunnen zij 

expanderen tot meer dan 100 of zelfs meer dan 1000 repeats.  → om deze reden dynamisch. 

 

Afhankelijk van de locatie in het genoom kan dit leiden tot een fenotype (ziekte). Een fenotype dat 

veroorzaakt wordt door een triplet repeat expansie in opeenvolgende generaties, wordt 

gekenmerkt door het fenomeen van anticipatie, waarbij de aanvangsleeftijd (“age of onset”) 

van de aandoening daalt en de ernst van de aandoening stijgt in opeenvolgende generaties.  

Een eerste voorbeeld: gaat over een triplet 

repeat expansie die zich bevind in de 5’UTR 

van het FMR1 gen = een gen dat betrokken is 

bij het fragiele X-syndroom. Dit syndroom is 

een vorm van mentale retardatie, 

voornamelijk bij jongens. Deze aandoening 

zien we nog verder, maar is alleszins een typische aandoening ten gevolge van een triplet repeat 

expansie, meer specifiek een CGG-repeat die zich bevindt in het 5’UTR van het FMR1 gen. Dit is 

zeer instabiel, als de jongen dit krijgt (meestal via mama) dan kan dit expanderen en tekenen 

beginnen vertonen van de aandoening. Ook in deze tabel kan je dit aflezen. De ziekte van Steinerd 

bv (myotone dystrofie) → daar gaat het over een repeat expansie, een CTG op de 3’UTR. De ziekte 

van Huntington gaat over een repeat 

expansie; CAG die zich op de 

coderende regio bevindt. Dit tabelletje 

wordt nog concreter naarmate we de 

voorbeelden uitgebreider zien. 

 

Benoemen van varianten (nomenclatuur) 
De nummering en notatie van varianten of sequentieveranderingen gebeurt volgens een 

internationale nomenclatuur, enerzijds op nucleotide niveau (cDNA), anderzijds op proteïne 

niveau. De cDNA notatie wordt voorafgegaan door een “c.”. De consensus van deze nummering is 

als volgt: de “A” van het startcodon “ATG” van een referentiesequentie van het transcript wordt 

beschouwd als positie +1, en de voorgaande base komt overeen met positie -1 (geen 0). In de tabel 

hieronder wordt een overzicht gegeven van de nummering die gehanteerd wordt op gDNA 

niveau (g.), cDNA niveau (c.) en proteïne niveau (p.). Tijdens de lessen zullen we vooral 

werken met de c. en p. benamingen. 
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In kolom “DNA” van onderstaande 

tabel wordt ondermeer de notatie 

van substituties, deleties, 

duplicaties en inserties 

weergegeven op cDNA niveau. De 

notatie op eiwit niveau wordt 

voorafgegaan door een “p.”. In 

kolom “Protein” van de tabel 

wordt ondermeer de notatie van 

substituties, deleties, duplicaties 

en inserties geïllustreerd op eiwit 

niveau. De effecten staan tussen 

haakjes, wat betekent dat dit de 

voorspelde effecten zijn op eiwit 

niveau (dit wordt niet 

experimenteel bevestigd). 

 

 

We moeten de varianten 

op exact dezelfde 

manier benoemen. We 

kunnen dit doet op 

cDNA niveau en eiwit of 

proteïne niveau. Dit is 

dus gemakkelijk → C of 

P ervoor.  

 

1 >> c.     1 >> p. 

2 >> Welke positie?    2 >> Referentie aminozuur dat er normaal staat (meestal 3-letters) 

3 >> Staat normaal gezien…  3 >> Welke positie 

4 >> Maar gewijzigd naar…   4 >> Gewijzigd naar nieuw aminozuur….  
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We hebben al gezien hoe een gen eruit ziet: de 5’UTR, dan ergens op een bepaalde plaats de 

translatie aan het ATG startcodon en op het einde ons stopcodon. Op cDNA niveau starten we onze 

nummering bij A van ATG startcodon. Deze A noemen we dan nucleotide 1, nucleotide 2 is dan T, 

nucleotide 3 is dan G. Tot waar tellen we? Het laatste nucleotide van het exon, in deze figuur 1-30. 

Wat is dan nucleotide 31? NIET HET EERSTE VAN HET INTRON, dit wordt niet opgenomen in ons 

eiwit. Nucleotide 31 is dan het eerste nucleotide van exon 2. Hier dan opnieuw tot het einde van 

exon 2, en hetzelfde geldt hier: het exon 2 gaat tot nucleotide 88 → nucleotide 89 start dan pas bij 

het begin van exon 3.  

Het is echter wel belangrijk dat we een goede nummering hebben voor de intronen, ook hier 

kunnen variaties optreden. Hoe gaan we die dan benoemen? Simpelweg door de nummer van de 

laatste nucleotide van exon 1 te gebruiken + 1, +2, +3,… DUS hier bv. 30+1, 30+2, enzovoort. In 

het midden van ons intron gaan we switchen naar de nummer van ons volgend exon, in dit geval 

bv. 31 – 1, 31 – 2, 31 – 3,…. Tot hoever gaan we? HET MIDDEN. Stel dat er 106 nucleotiden zijn, 

dan switchen we bij 53. Zo benoemen we verder, tot we aan ons stopcodon komen.  Wat er nog 

achter komt duiden we aan met een *, maar dit zien we in deze cursus niet.  
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In bovenstaande tabel een aantal voorbeelden.  

Type cDNA Proteïne 

Substitutie Op cDNA niveau op positie 78 krijgen we een G → T  
 
c.88+2T>G: op cDNA niveau op positie 88+2 → 
INTRON. Normaal T > gewijzigd naar G 
 
c.89-1G>T: opnieuw INTRON want positie 89 – 1 → 
Normaal G > gewijzigd naar T.  
 

Op proteïne niveau zien we dan dat het eiwit op 
plaats 26 van Trp naar Cys gewijzigd is 
 

Deletie Eerst en vooral al weten of het gaat over veelvouden 
van 3 of niet (frameshift vs. in frame) 
 
C.13del → deletie van nucleotide 13, één nucleotide 
dus frameshift 
 
c.13_16del → 4 nucleotiden die weg zijn, GEEN 
veelvoud van drie dus ook frameshift 
 
c.12_14del → deletie van de nucleotiden 12, 13 en 
14: wel een veelvoud van 3 dus in frame. 
 

Op positie 4, Arg weg maar er start een frameshift 
die we aanduiden met fs. 
 
In frame? → Aminozuur 4 is een glycine is 
gedeleteerd 
 
Meerdere aminozuren → dan gebruiken we ook _ 
→ bv. aminozuren 4, 5 en 6 zijn weg 
 

Duplicatie c.13dupT → op positie 13 staat een T, die wordt 
verdubbeld. → geeft aanleiding tot frameshift 
 
c.92_94dupGAC → de drie nucleotiden die op deze 
posities staan, zijn gedupliceerd. 
 

p.Gly4dup → duplicatie van aminozuur Gly op 
positie 4 
 
p.Gly4_Gln6dup → De aminozuren 4, 5 en 6 
worden alle drie gedupliceerd. 
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Insertie  c.51_52insT → tussen nucleotide 51 en 52 is er een 
T geïnsereerd. 
 
c.51_52insGAGA → tussen nucleotide 51 en 52 zijn 
er 4 nucleotiden geïnsereerd.  

p.Lys2_Leu3insGlnSer → Tussen aminozuur 2 en 
3 zijn er twee aminozuren geïnsereerd, namelijk 
Gln en Ser 

Recessieve 

aandoening 

Wat je hier ziet gaat over 2 allelen, waar je op beiden 
een subsitutie zal zien.  Dit duid je dan aan met de 
vierkante haakjes. Als er maar één subsitutie is en 
het andere allel is normaal dan duid je dit aan door = 

 

 

5.B. Functionele effecten van varianten 
 

We onderscheiden verschillende mechanismen waardoor een variant de functie van een eiwit kan 

verstoren (zie figuur 1):  

 

Loss of function varianten (meest frequent) 
= inactiverende mutatie of variant: het genprodukt heeft geen of verminderde functie. Vaak 

mutaties ie leiden tot een vervroegd stopcodon. Kan zowel over een kwantitatief of kwalitatief 

effect gaan. 

Mogelijke oorzaken van loss of function zijn  

• bijv. inactiverende varianten in coderende of regulerende gensequenties 

• Totale gendeleties of chromosomale deleties 

• Somatische varianten (voorbeeld deletie in tumorsuppressor genen bij kanker).  

• Ook varianten die leiden tot de introductie van een prematuur stopcodon (bijv. nonsense 

varianten of frameshift varianten) 

• Mutante boodschapper RNA’s waarin dergelijke premature stopcodons voorkomen, zijn 

onstabiel en worden gedegradeerd, een mechanisme dat “nonsense-mediated mRNA 

decay” noemt. Dat gebeurt alleen wanneer nonsense codons minstens 50 baseparen 5’ 

van het finale exon van het gen gelegen zijn.  

 

Bij loss of function varianten wordt de ernst van het fenotypisch effect bepaald door de 

hoeveelheid overblijvend eiwit dat functioneel actief is. 

Voorbeelden van aandoeningen die het gevolg zijn van loss of function varianten zijn o.a. 

inactiverende varianten in het CFTR-gen (mucoviscidose), premature stopcodon varianten in 

collageen eiwitten (Osteogenesis Imperfecta type I), etc.. 

 

Haploinsufficiëntie 
= Wanneer verlies van 50% v.h. eiwit niet meer voldoende is voor normale functie en leidt tot 

ziekte. 
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Gain of function varianten  
= Activerende mutatie: het genprodukt leidt tot een toename van de normale eiwit functie / 

activiteit. Vaak missense mutaties, triple repeat expansies. → Toename in het aantal kopieën 

van een gen (vermeerderde gendosage) door trisomie (bijv. Down syndroom) of genduplicatie 

(bijv. Charcot-Marie-Tooth). Ook varianten die leiden tot een intrinsieke verhoging van de 

normale eiwitactiviteit behoren tot deze groep (bijv. FGFR3 in achondroplasie). 

Zeldzaam kunnen varianten leiden tot het verwerven van een nieuwe eigenschap voor het gen 

(bijv. Sickle cel anemie). 

Eveneens zeldzaam zijn varianten die geassocieerd zijn met een foutieve expressie in tijd of 

ruimte. Dit is wel een frequent mechanisme in kanker (oncogenen). 

 

Dominant negatief effect 
= Een dominant negatieve variant wordt waargenomen wanneer een heterozygote variant leidt 

tot verlies van de eiwit functie of activiteit omdat het mutante gen product interfereert met 

de functie van het normale gen product van het wild type allel. Dit wordt typisch gezien in genen 

die coderen voor eiwitten die di- of multimeren vormen.  

 

 

 

In een normale situatie hebben we twee 

normale kopijen. Kunnen netjes op 

elkaar binden.  

Twee mutante kopijen? → in het geval 

van happoinsufficientie wordt dat 

eiwit gewoon niet meer aangemaakt. 

Dominant negatief die dus moeten 

zorgen dat de twee stukken op elkaar 

binden, ze gaan dan in dit geval wel 

passen maar gewoon scheef. In het 

geval van 1 wild en 1 mutant dan hebben we bij happlo maar 1 dosis, dit is niet voldoende. Bij 

DN moeten ze dus binden, maar door de mutatie krijgt dan het eiwit bv een kromming, waardoor 

het wilde type daar niet goed of normaal op kan gaan binden. Dat is ook het voornaamste effect 

van die dominant negatieve: verhindert. 
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Illustratie: Haploinsuffiiciëntie vs. Dominant Negatief effect:  
Osteogenesis Imperfecta 
= Brittle Bone Disease  

 

Classificatie 

• Type 1: Mild 

• Type 2: Lethaal, sterven vaak al in de baardmoeder 

• Type 3: Ernstig 

• Type 4: Matig  

 

Type I collageen bestaat uit 3 helicale subunits → twee 1-ketens gecodeerd door het  COL1A1 

gen en één 2-keten gecodeerd door het COL1A2 gen. 

in een normaal bot krijg 

je dus een stevige muur, 

gebouwd door collageen. 

Wat nu met bepaalde 

varianten? Bv. Nonsense, 

waarbij er minder 

materiaal aangemaakt 

wordt → kwantitatief 

effect! De muur kan wel 

nog gebouwd worden, 

maar minder stenen ter 

beschikking, wat wellicht 

zal zorgen voor een 

minder stevige muur. Als we dan spreken over een kwalitatief defect, dan hebben we exact wat er 

gebeurd bij OI1 → varianten die dus leiden tot milde vorm van de aandoening. De missense 

varianten zorgen voor dominant negatieve effecten, die leiden tot veel ernstigere vormen van 

de aandoening. Net omdat de steentjes niet perfect op elkaar passen. 

 

Null allelen in COL1A1 zijn minder erg dan missense varianten die incorporatie toelaten in “triple” 

helix met als gevolg verkeerde opvouwing: null allelen leiden tot haploinsufficientie (OI type 1), 

terwijl missense varianten een dominant negatief effect hebben (OI type II, III en IV, geassocieerd 

met een ernstiger fenotype). Dit fenomeen wordt benoemd als pleiotropisme of allelism: de 

verschillende allelen van een gen leiden tot verschillende fenotypes.  
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Voorbeeld examenvraag – vraag 1 

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

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

binden op het normale eiwit gecodeerd door de  normale  kopie  van  het  gen  op  chromosoom  

17,  waardoor  de  normale groeihormoon molecule geïnactiveerd wordt. Dit wordt best 

beschreven als een voorbeeld van: 

a) Dominant negatief effect 

b) Haploinsufficiëntie 

c) “Gain of function” mutatie 

d) Pleiotropisme 

e) Geen van bovenstaande 

→ Antwoord A// we zien hier duidelijk in de beschrijving dat de ene molecule van het wild type 

allen verhindert dat de andere zen werk doet.  

• Haplo dus niet, want dan zou het moeten gaan over te weinig eiwit dat aangemaakt wordt, 

en daardoor niet kan werken 

• Gain of function ook niet want dan zou het gaan over toename van activiteit 

• Pleiotropisme heeft er gewoon niks mee te maken: verschillende allelen kunnen 

verschillende fenotypen even. 

 

mutatie

verstoring RNA
stabiliteit

coderende  regio regulerende regio

heterochronische of
atopische expressie

‘loss of funtion’

‘gain of funtion’

nieuwe eiwit functie

nonsense mediated RNA decay

eiwit abnormaal eiwit normaal

↑ hoeveelheid

↓hoeveelheid

mutatie

verstoring RNA
stabiliteit

coderende  regio regulerende regiocoderende  regio regulerende regio

heterochronische of
atopische expressie

‘loss of funtion’

‘gain of funtion’

nieuwe eiwit functie

nonsense mediated RNA decay

eiwit abnormaal eiwit normaaleiwit abnormaal eiwit normaal

↑ hoeveelheid

↓hoeveelheid
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5.C. Monogenische aandoeningen en Mendeliaanse 
overerving 

Monogenische aandoeningen  
= genetische aandoeningen die ontstaan ten gevolge van een variant in één enkel gen. Deze 

aandoeningen kennen in de regel een Mendeliaanse overerving: autosomaal dominant, 

autosomaal recessief, X-gebonden dominant of X-gebonden recessief.  

• 6000 monogenische aandoeningen 

o Autosomaal – 5.500 

o X-Linked – 500 

o Y-Linked – 31  

= informatief voor het inschatten van herhalingsrisico’s: transmissie naar volgende generatie. 

 

Een stamboom en de symbooltjes die we gebruiken: (belangrijk voor examen!!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom stambomen? 

• Verwantschap! 

o Eerstegraadverwant = ouder / kind, broer / zus  (50% genetisch materiaal) 

o Tweedegraadsverwant = gescheiden door 2 stappen (25% genetisch materiaal) 

o Derdegraadsverwant = gescheiden door 3 stappen (12,5% genetisch materiaal) 

• Aangetast of niet? 

• Proband / Indexpatiënt / Propositus  
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Homozygoot, Heterozygoot, Compound heterozygoot 
Voor elk gen op een autosoom (niet-geslachtschromosoom) heeft elk individu 2 exemplaren of 

allelen. De 2 allelen van een gen zijn respectievelijk gelegen op elk van de beide homologe 

chromosomen. De allelen zijn dus de alternatieve varianten van de genetische informatie op een 

specifieke locus.  

 

Wanneer de 2 allelen van een gen 

identiek zijn spreekt men van 

homozygoot; indien de 2 allelen van 

een gen verschillend zijn is het 

individu heterozygoot voor dat 

bepaald gen. Wanneer het gaat over 

twee verschillende varianten op de 

twee allelen van het gen, spreekt men 

van compound heterozygoot. Het 

normaal allel noemt men ook het ‘wild-

type’ allel, een allel met een variant (fout) noemt men het mutant allel. 

 

 

X-chromosoom en Lyon hypothese 
Een man heeft slechts één allel voor een gen gelegen op het X-chromosoom, hij is hemizygoot 

voor deze genen. Een vrouw heeft 2 allelen voor een gen op het X-chromosoom; echter in elke cel 

is één X-chromosoom geïnactiveerd. Deze X-inactivatie wordt ook de Lyon hypothese 

genoemd naar de geneticus Mary Lyon. 

1. Het gecondenseerde X chromosoom is genetisch inactief. In somatische cellen van de vrouw 

is slechts 1 X-chromosoom actief, het 2de X-chromosoom is geïnactiveerd en is zichtbaar als 

het Barr lichaampje (= een donkergekleurde massa chromatide die samen zit) in de interfase 

cellen. → wordt dus gecondenseerd: heel strak naar elkaar getrokken zodat er weinig 

transcriptiefactoren op kunnen binden zodanig dat er geen transcriptie of translatie kan 

gebeuren. In de haploïde eicellen en spermacellen is uiteraard slechts 1 X-chromosoom 

aanwezig: dit is altijd actief. 

2. De X-inactivatie vindt vroegtijdig plaats in de embryogenese. Het proces start snel (+/-4 

dagen na de bevruchting) → embryo bestaat uit 100-tal cellen; en is voltooid tegen het einde 

van de eerste embryonale week (+/-7 dagen na de bevruchting). Op dit ogenblik van de 

ontwikkeling grijpt de implantatie in de baarmoeder plaats. 
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3. De X-inactivatie gebeurt at random in elke cel (vaderlijk of moederlijk X-chromosoom) en is 

irreversibel naar de dochtercellen toe (alle dochtercellen uitgaande van een welbepaalde cel 

hebben hetzelfde inactieve X-chromosoom). Een vrouw is dus mozaïek voor genen gelegen 

op het X-chromosoom. X-gebonden aandoeningen komen bij vrouwen bijgevolg zelden voor. 

o Soms niet random of skewed: wil zeggen dat we geen 50/50 mechanisme krijgen. 

Dit kan een beschermingsmechanisme zijn vanuit de natuur, bv. een X-

chromosoom met aandoening inactiveren.  

Mendeliaanse overervingspatronen 
Autosomaal dominante overerving 
Een aandoening is dominant wanneer het ziektebeeld tot uiting komt van zodra één van beide 

allelen afwijkend is. Er is dus expressie van het afwijkende allel (fenotypische expressie) bij de 

heterozygoten (en uiteraard ook bij de homozygoten - homozygositeit leidt bij dominante 

aandoeningen soms tot een lethaal fenotype).  

Bij dominante overerving is er verticale transmissie in de stamboom: elke aangetaste 

persoon heeft een aangetaste ouder, die op zijn beurt een aangetaste ouder heeft, enz. tot men bij 

de originele ‘nieuwe’ variant komt. Zowel mannen als vrouwen zijn aangetast. Elk aangetast 

individu heeft een 50% risico om bij elke zwangerschap de aandoening door te geven. 

Wanneer het fenotype bij een heterozygoot genotype verschillend is (minder ernstig) dan de 

fenotypische expressie bij een homozygoot genotype, kan men het fenotype ook beschrijven als 

onvolledig dominant. Wanneer men de expressie van elk allel op zich kan detecteren noemt men 

deze allelen codominant. 
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Autosomaal recessieve overerving 
Een autosomaal recessieve aandoening zal enkel een fenotype geven als er twee allelen zijn 

met een pathogene variant. Er is dus enkel expressie van het afwijkende allel (fenotypische 

expressie) bij de homozygoten (beide allelen hebben dezelfde variant) of compound 

heterozygoten (beide allelen hebben een verschillende variant in hetzelfde gen). Bij autosomaal 

recessieve overerving zijn beide ouders van het aangetaste individu in de regel drager 

(heterozygoot) van de aandoening. In stambomen bemerkt men een horizontale transmissie. 

Wanneer beide ouders drager zijn bestaat er voor elke zwangerschap een 25% (1/2  1/2) risico 

op een aangetast kind. Zowel mannen als vrouwen zijn aangetast. 

→ Bij consanguïniteit (twee personen van dezelfde familie) is er dan natuurlijk veel meer kans 

dat die drager is van hetzelfde pathogene gen. Wij zijn allemaal wel drager van pathogene variant. 

 

 

Geslachtsgebonden 
X-chromosoom: 5% genoom, 160 Mb, ongeveer 723 genen  
Y-chromosoom: 70Mb, ongeveer 49 genen 

➔ Dus meer kans op X-gebonden 
 

X-gebonden dominante overerving 
Zowel vrouwen als mannen zijn aangetast, maar het ziektebeeld bij vrouwen is milder 

(hoewel variabel) (cfr. lyonisatie).  Voor mannen heel vaak lethaal. Alle dochters en geen enkele 

zoon van een aangetaste man zijn aangetast. In stambomen is er een vertikale transmissie, er is 

nooit transmissie van vader op zoon. Voor een zwangere vrouw bestaat er een risico van 50% 

om bij elke zwangerschap de aandoening door te geven naar de kinderen. → Echter zeldzaam! 
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X-gebonden recessieve overerving 
X-gebonden recessieve aandoeningen komen in de regel enkel voor bij mannen. Alle 

dochters van een aangetaste man zijn draagster – fenotype is afhankelijk van de lyonisatie. Voor 

een moeder die draagster is, bestaat er voor elke zwangerschap een 50% risico op een 

aangetast kind wanneer het om een zoon gaat, de dochters hebben 50% kans eveneens 

draagster te zijn. De stamboom wordt gekenmerkt door een verticale transmissie, er is echter 

nooit transmissie van vader op zoon.  

 

 

 

 

 

 

 

Vrouwen die drager zijn van een X-gebonden recessieve aandoening kunnen heel zeldzaam toch 

symptomen vertonen, namelijk door ‘skewed’ of niet gebalanceerde X-inactivatie waarbij 

preferentieel het gemuteerde allel gelegen is op het actieve X-chromosoom en het normale allel 

gelegen is op het inactieve X-chromosoom. Het omgekeerde patroon van ongebalanceerde X-

inactivatie waarbij het mutante allel preferentieel gelegen is op het inactieve X-chromosoom kan 

evenzeer optreden en is karakteristiek voor vele X-gebonden aandoeningen.  
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Y-gebonden overerving 
Hier spreken we van een dominante aandoening: fenotype 

in hemizygoot.  Omdat vrouwen geen Y-chromosoom hebben, 

spreekt het dan ook voor zich dat enkel mannen deze 

aandoening kunnen hebben. Transmissie gebeurt dan 

logischerwijs ook paterneel. Y-gebonden aandoeningen zijn 

zeer zeldzaam.  

Condities: mannelijke infertiliteit (frequent veroorzaakt 

door interstitiële deleties op het Y chromosoom) – vroeger 

werd dit niet doorgegeven, want inferitiliteit. Echter nu een 

erfelijke aandoening door IVF procedures.  → Ethisch 

verantwoord? 

 

 

Een aantal voorbeelden van monogenische aandoeningen 
Autosomaal Recessief: Mucoviscidose  
Mucus: slijm; viscidosis: kleverig (taaislijmziekte) 

 

Multisystemische aandoening = heeft effect op vele aspecten in het lichaam. Aandoening van de 

exocriene klieren leidend tot insufficiëntie van ademhalings- en verteringsfuncties 

• Pancreas, gastro-intestinaal stelsel, zweetklieren, longen, vas deferens 

Diagnose zweettest: overdreven zoutverlies in de secreties zweetklieren. Zoutgehalte meten.  

 

Grootste gevolg van de aandoening: Excessief taaie slijmen door onvoldoende hydratatie van 

de secreties van de exocriene klieren («taaislijmziekte»). Deze slijmen kunnen moeilijk opgehoest 

worden waardoor ze opstapelen.  

 

Overerving autosomaal recessief, ziektefrequentie populatie-afhankelijk 

• Caucasische origine: ~1/2500 → hoe komt dit? We hebben kunnen achterhalen dat die 

frequente mutatie afkomstig is van vikings. Zij hebben hier heel wat nakomelingen 

achtergelaten, dit zou de reden zijn.  

• Afrikaanse origine: ~1/17000 

• Aziatische origine: ~1/70000 
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Veroorzaakt door mutaties in CFTR gen 

• genlocus 7q (1985) 

• Genidentificatie (1990): 250 kb, 27 exonen 

• Codeert voor CFTR: «cystic fibrosis transmembrane regulator» 

• Transmembranair chloride en natrium ion kanaal, in epitheliale cellen van long, darm 

 

Geslachtsgebonden overerving 
Autosomen: 2 kopies / diploïde cel 

 

X-chromosoom 

• Mannen: 1 kopij (XY) 

• Vrouwen: 2 kopijen (XX) 

 

Dosage compensatie door X inactivatie bij vrouwen 

 

De kleur van de vacht bij poezen wordt bepaald door een gen op het 

X chromosoom. Ofwel een allel dat codeert voor bruin, ofwel voor 

zwart. Bij een vrouwelijke poes die 2 X-chromosomen heeft met 

allel zwart dan is ze zwart. 2 allelen bruin, dan zal ze bruin zijn. Maar 

als ze op het ene bruin en het ander zwart, en we krijgen random X-

inactivatie, betekent dat voor de helft van de cellen het X 

chromosoom voor bruin gecondenseerd wordt, en de andere helft 

zwart. Dus de ene helft zwart, andere zwart → typische mozaïek 

structuur. 

 

 

Rood-groen kleurenblindheid 
Een persoon kan geen onderscheid maken tussen rood en groen 

(blauwgroen). Hun visuele scherpte is echter normaal. 1% mannen: 

rood-groen kleurenblind, 2% mannen: groen, 8% mannen: moeite om 

rood en groen te onderscheiden. Mannen zijn ongeveer 16X meer 

getroffen door deze aandoening dan vrouwen. 
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Hemofilie B: X-gebonden recessief  
 

 

Een duidelijk X-gebonden stamboom: veel mannen die aangetast. 

= een bloedstollingsziekte, uw bloed stolt minder gemakkelijk dus als er een bloeding optreedt 

krijg je die minder onder controle.  

 

Hemofilie B: Bloed bevat verschillende stollingsfactoren= eiwitten die belangrijk zijn voor 

eengoede bloedstolling Bij hemofilie B ontbreekt het eiwit factor IX (9) volledig of gedeeltelijk. De 

bloedklonter die bij een bloeding wordt gevormd is minder stabiel bij personen met hemofilie 

BÞPersonen met hemofilie B bloeden niet sneller, maar wel langer 

 

Duchenne musculaire dystrofie (DMD): X-gebonden recessief 
Duchenne en Becker musculaire dystrofie (DMD/BMD): progressieve spierziekten:  

• DMD: aanvang vroege kinderleeftijd, snel progressief, patiënten rolstoelgebonden rond 12 

j, 1/3500 mannen 

• BMD: latere aanvang van spierzwakte 

 

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

 

Genotype-fenotype correlatie: afhankelijk van expressie genproduct dystrofine: 

• DMD: frameshift of nonsense mutaties >  ernstig getrunceerd dystrofine proteïne, 

ondergaat nonsense mediated decay 

• BMD: in-frame mutaties, resulterend in een korter dystrofine en residuele productie van 

het DMD proteïne 

 



 
104 

 

 
X-gebonden dominant: Rett Syndroom 
 

Heel zeldzaam: voornamelijk bij vrouwen. 

Wat zijn de typische tekenen? Kindjes die de 

eerste 6 maanden normaal functioneren. Na 

een 6-tal maanden verdwijnt dit (herkennen 

bv. ouders niet meer). Een voorkomend 

kenmerk = wrijven in de handen.  

 

 

Woordenlijst met belangrijkste begrippen uit hoofdstuk 5 
Locus heterogeniteit:  
een ziekte of fenotype wordt veroorzaakt door mutaties op verschillende loci. Bv.: erfelijke 
doofheid, erfelijke blindheid, erfelijke borstkanker 
 
Allelische heterogeniteit:  
vele verschillende ziekte veroorzakende allelen zijn mogelijk op één locus. Bv.: mucoviscidose 
 

Klinische/fenotypische heterogeniteit:  
2 of meer aandoeningen veroorzaakt door mutatie in één gen. Bv.: Duchenne en Becker 
musculaire dystrofie, worden beiden veroorzaakt door mutaties in het DMD gen 
 
Monogenische aandoeningen  
aandoeningen die veroorzaakt worden door een variant in 1 gen 
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Mendeliaanse overerving  
een bepaalde vorm van overerving die altijd voorkomt bij monogenetische aandoeningen, ze kan 

dominant of recessief zijn, autosomaal of X-gebonden 

 

Fenotype  
de uiterlijke kenmerken, het ziektebeeld, de uitwendige verschijnselen als resultaat van de 

interactie tussen het genotype en de omgeving 

 

Genotype  
genetische constitutie van een organisme 

 

Locus  
fysische plaats op een chromosoom. Op een locus bevindt zich een bepaalde sequentie of gen. Een 

locus draagt een specifiek allel van dit gen. 

 

Allel 
één van de alternatieve mogelijke DNA sequenties of variaties van een gen(locus). Voor een 

bepaalde genlocus, heeft elk individu 2 allelen. Deze twee allelen vormen het genotype voor een 

bepaalde genlocus in een individu.  

 

Homozygoot  
een homoloog chromosomenkoppel met 2 dezelfde allelen. Wanneer een individu homozygoot is 

of een homozygoot genotype heeft voor een bepaalde genlocus, betekent dit dat deze persoon 

dezelfde allelen draagt op de twee kopijen van een bepaalde genlocus.  

 

Heterozygoot  
een homoloog chromosomenkoppel met 2 verschillende allelen. 

 

Compound heterozygoot 
Wanneer een individu compound heterozygoot is of een compound heterozygoot genotype heeft 

voor een bepaalde genlocus, betekent dit dat deze persoon twee verschillende allelen draagt op 

de twee kopijen van een bepaalde genlocus. 

 

Hemizygoot 
Gen dat enkelvoudig aanwezig is: een jongen is hemizygoot voor genen op het X-chromosoom die 

niet op het Y-chromosoom voorkomen. Een man is dus monosomisch voor een bepaald deel van 

het chromosoom. 
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Lyon-hypothese  
De hypothese van Mary Lyon dateert van 1961: lyonisatie betekent dat in iedere cel met twee X-

chromosomen slechts één X-chromosoom genetisch actief is en het andere X chromosoom 

inactief. Het inactieve X-chromosoom blijft meedoen aan het proces van replicatie. Tijdens de 

interfase (de fase tussen de celdelingen in) is het inactieve X-chromosoom zichtbaar als het 

lichaampje van Barr. De inactivatie is irreversibel en kan dus niet meer ongedaan gemaakt 

worden.  

 

Dominante overerving  
bij dominante overerving kan het fenotype al tot uiting komen bij heterozygote allelen. 

 

Recessieve overerving  
overerving waarbij de allelen homozygoot of compound heterozygoot moeten zijn om te leiden 

tot een fenotype  

 

Autosomaal dominante overerving  
bij autosomaal dominante overerving worden zowel jongens als meisjes getroffen. Er is verticale 

transmissie: iemand die de ziekte heeft, heeft 50% kans om een kind met de ziekte te krijgen. 

 

Autosomaal recessieve overerving  
bij autosomaal recessieve overerving worden ook jongens en meisjes getroffen, maar beide 

ouders dienen dragers te zijn. Ouders die beiden drager zijn, hebben bij elke zwangerschap 25% 

kans op een kind met de ziekte en 2/3 kans op een kind die drager is. 

 

Verticale transmissie  
overerving van generatie op generatie 

 

Horizontale transmissie/presentatie  
Bepaald kenmerk komt voor binnen een generatie, maar niet in voorgaande generatie  

 

Consanguïniteit 
Bloedverwantschap: de relatie tussen twee personen die een gemeenschappelijke voorouder 

hebben 

 

X-gebonden recessieve overerving  
bij deze vorm van overerving worden enkel jongens getroffen. Een moeder die draagster is, heeft 

50% kans op een aangetaste zoon, en een man die aangetast is heeft alleen maar dochters die 

draagster zijn. Er is een verticale transmissie. Vader op zoon transmissie kan echter niet. 
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X-gebonden dominante overerving  
dit komt zowel bij jongens als bij meisjes voor, maar meisjes hebben een milder klinisch beeld. 

Een aangetast individu heeft 50% kans op een aangetast kind, een aangetaste vader heeft altijd 

dochters die aangetast zijn, en vader op zoon transmissie kan niet. Er is verticale transmissie. 

 

locus heterogeniteit  
een ziekte of fenotype wordt veroorzaakt door varianten op verschillende loci 

Bv.: erfelijke doofheid, erfelijke blindheid, erfelijke borstkanker  

 

allelische heterogeniteit  
vele verschillende ziekte veroorzakende allelen zijn mogelijk op één locus 

Bv.: mucoviscidose  

 

klinische/fenotypische heterogeniteit  
2 of meer aandoeningen veroorzaakt door variant in één gen 

Bv.: Hirschsprung disease en multiple endocriene neoplasie type 2A en type 2B (RET proto-

oncogen) 
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Les 6: Mitochondriale Aandoeningen: Genetica en kanker 
 

Wat hadden we al gezien? 
Mitochondria bevinden zich in het cytoplasma 
van de cel. 
 
Receptoren of antennes die informatie van 
buiten de cel opvangen en die aan de cel de 
boodschap geven dat het tijd is om (1) te delen 
of (2) te sterven.  
 
Verschillende boonvormige structuren die we 
dus de mitochondria noemen. Men dacht en 

denkt nog altijd dat dit overblijfselen zijn 
van bacteriën die zich genesteld hebben in de 

mens en daarmee ook in nauw contact leven. = een symbiose = twee organismen die samen 
leven en daarbij ook voordelen halen. 
 

Als we zo’n mitochondrium opensnijden zien we dat het bestaat uit een buitenste en een 
binnenste membraan dat heel sterk opgevouwen ligt. Het feit dat het opgevouwen ligt, 
brengt het voordeel met zich mee dat de oppervlakte ervan heel groot wordt. Binnenin bevindt 

zich ook een vloeibare substantie = de matrix.  
 

Mitochondria worden ook wel eens de energiecentrales van de cel genoemd. Dit omdat zij 
ervoor zorgen dat voedsel dat wordt opgenomen 
wordt omgezet naar een vorm die voor de cel 
bruikbaar is. Per cel hebben we maar één kern, dit 
is absoluut niet zo voor de mitochondria, het 
aantal per humane cel is zeer variabel. Hieronder 
een schematische voorstelling van het aantal 
mitochondria per cel. 
 
 
In de rode bloedcellen en zeer terminaal gedifferentieerde huidcellen (huidcellen die hun 
volledige functie bereikt hebben en die niet meer gaan delen.) bevinden zich geen mitochondria. 
We weten al dat rode bloedcellen ook geen kern of nucleus bevatten. 
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Mitochondriaal DNA 
De volledige sequentie (dus welke letters hier allemaal inzitten) van het mitochondriaal DNA 
werd bepaald in 1981. 

➢ Het mitochondriaal DNA is heel wat kleiner dan het nucleair DNA 
 
Dit genoom is ongeveer 16.5 kb of 16.500 nucleotiden groot en bevat (slechts) 37 genen: 2 
genen die coderen voor rRNA (maakt de grote en kleine subunit van de ribosomen), 22 genen 
coderen voor tRNAs (deze RNA’s die op een anticodon alle lettertjes gingen aflezen, en aan ander 
einde hadden ze een aminozuur en stonden ze in voor het maken van een groeiend eiwit) en 13 

eiwitten die een onderdeel zijn van enzymen belangrijk in de oxidatieve fosforylatie 
(celademhaling). Tijdens deze celademhaling wordt er brandstof wordt gevormd die de cel kan 
gebruiken.  

➢ Deze oxidatieve fosforylatie is een stofwisselingsreactie die bestaat uit verschillende 
enzymcomplexen en zorgt voor de energieproductie van de cel, uitgaande van zuurstof 
en suikers.  

 
Nog een ander kenmerk van mitochondriaal DNA is dat het een circulair dubbelstrengige 
structuur en bevindt zich in de mitochondriën. 
 

 
Dit is de structuur van het mDNA → je ziet dus 
een dubbelstrengige, cirkelvormige structuur. Alle 
vakjes die met geel aangeduid zijn coderen voor 
tRNA dus liggen ook verspreid en tussen andere 
genen in op de mtDNA-moleculen.  
 
Je hebt dan ook nog het 12S rRNA en het 16S rRNA 
→ deze coderen voor de kleine en grote subunit van 
de ribosomen. 
 
In het groen (verschillende kleuren groen) heb je 
dan nog de 13 genen die bijdragen tot productie van 
enzymes die betrokken zijn bij de celademhaling. 
 
 
 

Oxidatieve fosforylatie 
= het belangrijkste mechanisme van energieproductie in de cel en speelt een rol in de 
geprogrammeerde celdood. (= apoptose)  

 
De 2 zwarte stippellijnen stellen het 
intracellulaire membraan voor van de 
mitochondria. Dan hebben we de matrix, en 
je ziet dan veel van die enzymes eigenlijk 
ingebed zitten in het membraan. Wat er 
gebeurt is dat de cel één glucose opneemt en 
uit de voeding haalt (dus een suiker). Als 
dusdanig kan de cel dit glucose niet 
gebruiken, en moet het eerst omgezet 
worden a.d.h.v. de oxidatieve fosforylatie 
naar een molecule die we ATP noemen. Eén 

molucule glucose = 32 ATP molecules. Waarom nu oxidatieve fosforylatie? Omdat er een 
zuurstofmolecule gebruikt wordt en water geproduceerd.  
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Als we de twee vormen van DNA naast elkaar plaatsen zien we toch heel wat verschillen. 
 Nucleair Genoom Mitochondriaal Genoom 

Grootte 3200 Mb 16,5 kb 

Aantal versch. DNA 
moleculen  

23 (in XX cellen) of 24 (in XY 
cellen); DNA moleculen zijn 
lineair. 

1 circulair DNA molecule 

Totaal aantal DNA 
moleculen per cel 

46 in diploïde cellen 
→ maar variatie afhankelijk 
van ploïdie 

Vaak duizenden (per 
mitochondrium) 
→Eén mitochondrium bevat 
dus meerdere mitochondriale 
DNAs.  
 

Geassocieerde eiwitten Verschillende klassen van 
histon & nonhiston proteïnen 
→ DNA wordt als het ware 
beschermd door een mantel 
van aanwezige eiwitten  
 

Grotendeels vrij van 
proteïnen → dus geen 
geassocieerde eiwitten 

Aantal genen +- 22.000 37 

Gen densiteit = hoeveel 
genen liggen er dicht bij 
elkaar  

+- 1/100 kb 1/0,45 kb 

 
➢ Het mtDNA genoom heeft een hogere mutatiefrequentie dan het nucleair genoom (10x 

zo veel) en een verschillende genetische code. 
o Hoe komt dat? Door het proces van oxidatieve fosforylatie ontstaan wat we 

noemen vrije zuurstofradicalen = zijn zeer agressief en maken fouten in je DNA.  
o Anderzijds weten we ook nu dat het mtDNA niet beschermd is / omringd is 

door eiwitten. → om die reden gaan externe invloeden gemakkelijker schade 
toebrengen aan ons DNA.  

o Als we per cel kijken zien we dat er duizenden mtDNA-moleculen voorkomen, dit 
komt omdat er (1) meerdere mitochondriën zijn per cel en (2) dat er meerdere 
DNA-moleculen zitten per mitochondrium. 

 
 

Het mtDNA heeft 3 bijzondere eigenschappen 
1. Replicatieve segregatie 
2. Fenomeen van hetero-en homoplasmie  
3. mtDNA is volledig afkomstig van de moeder. 

 
 

Replicatieve segregatie 
= bij iedere celdeling gaan de multipele kopieën van het 
mtDNA repliceren, en zich dan willekeurig verdelen over de 
versch. mitochondriën, die zich op hun beurt willekeurig gaan 
verdelen over de verschillende dochtercellen. → betekent dat 
uw nakomelingen zeker niet dezelfde samenstelling gaan hebben 
dan de moedercel.  
We zien hiernaast een cel met in het midden een kern, en verschillende 
mitoch. (groene en rode → verschil in kleur wil zeggen dat ze een 
andere DNA molecule dragen) 
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Homo-en Heteroplasmie  
 
Men spreekt over homoplasmie wanneer alle mitochondriën in een cel dezelfde mtDNA 
molecule bevatten, dit kan (1) mutant mtDNA zijn, maar ook (2) normaal mtDNA of wild type 
mtDNA.  
 

Op de figuur zien we een cel, met daarin een kern 
en daar rond mitochondriën, die op hun beurt 
mitochondriaal DNA bevatten. Als mtDNA geen 
mutatie draagt → wild type. De linkse cel 
draagt uitzonderlijk wild mtDNA.  De rechtste cel 
draagt uitzonderlijk mitochondriën met mutant 
mtDNA-moleculen. 
➔ In beide gevallen spreken we over 
homosplasmie, want alle mitochondriën 
bevatten dezelfde mtDNA moleculen. 
 

 
Bij heteroplasmie heeft men in de cel een 
mengeling van normaal en mutante mtDNAs. 
 
Hier zien we dus duidelijk dat er zowel blauwe 
als rode bolletjes in de mitochondriën zitten (in 
dit geval niet in allemaal) = zowel mutante als 
wilde mtDNA-moleculen. 
Dus let natuurlijk op, niet alle mitochondriën 
zijn homoplasmisch 
 

 
Weerslag op de cellulaire functie zal afhangen van de aard (=welke?) van de mutatie en de 
hoeveelheid mutante mtDNA moleculen per cel.  

➢ Als dat aantal een zekere grens niet zal overschrijden, dan zal de persoon geen enkele 
weerslag hebben, en dus ook niet aangetast zijn door een mitochondriale aandoening.  

 
 
Wanneer er defecten aanwezig zijn in het mtDNA zijn vooral die organen getroffen die een 
grote energiebehoefte hebben (want we weten nog dat de mitochondria onze 
energiecentrales zijn) zoals de hersenen, dwarsgestreepte spieren, ogen, oren, nieren en 
hartspier.  
 

➢ Aangezien de fenotypische expressie van een mutatie in mtDNA afhankelijk is van de 
proportie normaal en mutant mtDNA in de cellen van de verschillende weefsels is de 
mitochondriale overerving gekenmerkt door verminderde penetrantie, variabele 
expressie (mensen met eenzelfde mutatie kunnen een andere expressie ervaren) en 
pleiotropie (~weefseldistributie).  

 
Omdat mtDNA ook verouderd ziet men dat er meer en meer van die mutaties terechtkomen in 
het mtDNA, daardoor denkt men ook dat ziektes zoals Parkinson en Alzheimer zeker iets te 
maken kunnen hebben met fouten die optreden in dit mtDNA (voornamelijk in neuronen). 

➢ Mitochondriën zijn dus zeker en vast betrokken bij verouderingsprocessen. 
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Niet te vergeten is het mtDNA volledig afkomstig van de moeder, dit komt doordat de 
eicel het cytoplasma aanbrengt en dus ook de mitochondriën. Het cytoplasma van de 
spermacel gaat bijna volledig verloren bij de bevruchting. Aldus erven alle kinderen van een 
vrouw met een mutatie in het mtDNA de mutatie, een man met een mutatie in het mtDNA zal 
deze niet doorgeven aan zijn kinderen → maternele overerving. 
 
 

Mitochondriale aandoeningen 
Een aantal kenmerken opgelijst 
 
Momenteel zijn er meer dan 40 verschillende types mitochondriale aandoeningen bekend. Bij 
deze aandoeningen is er ofwel één enkel orgaan of meerdere lichaamssystemen betrokken.   

➢ Omwille van de fenotypische variabiliteit, de vele vormen die het kan aannemen 
(gaande van mild tot ernstige aantasting) is het zeer moeilijk om mitochondriale 
aandoeningen te identificeren  

 
Symptomen kunnen aanwezig zijn van bij de geboorte ofwel plots optreden op volwassen 
leeftijd. De incidentie bedraagt ongeveer 1/5000 levend geborenen en mitochondriale 
aandoeningen zijn vaak zeer moeilijk of zelfs niet te behandelen. 

➢ Waarom zo moeilijk te behandelen? Als we terugdenken aan de eigenschappen van 
mitochondriën, weten we dat er verschillende zijn per cel én ook nog eens verschillende 
DNA moleculen per cel. Daarnaast kan je ze ook niet uitschakelen, want ze zijn een 
belangrijke bron aan energie. 

 
Hoe komt het nu dat er zo’n 
variabele expressie is? Wel, 
als we links op de figuur 
kijken zien we een cel van de 
mama. In dit geval heeft de 
mama milde, of zelfs geen 
symptomen, maar haar cellen 
bevatten ongeveer 20% aan 
mutante mitochondria 
(degenen die hier in het rood 
aangeduid staan). Natuurlijk 
gaan bepaalde cellen van de 
mama voorbestemd zijn om 
eicellen te zijn.  
 
Dan hebben we een 
fenomeen dat we het 
“Bottleneck Effect” 

noemen → de mitochondriën, maar ook de mtDNA moleculen gaan random geselecteerd worden 
en komen terecht in de eicellen. Ze gaan dan repliceren, en uiteindelijk krijg je een rijpe eicel én 
het aantal mitochondriën is toegenomen. Wat zien we dan? In de bovenste eicel 80% mutant, de 
middelste 50% en de onderste ongeveer zelfde als mama, namelijk 20% → bij de bevruchting 
krijg je dan een spermacel van papa, maar die brengt bijna geen mitochondriën met zich mee.  
80% mutant → De uitkomst is dus vermoedelijk een kind met een zeer ernstige ziekte. 
50% mutant → Een kind met milde symptomen. 
20% mutant → Zelfde als mama en mama ook geen symptomen → kind hetzelfde. 
Dit is nu net zo moeilijk, als je een mama hebt met geen symptomen dan maakt het het zeer 
moeilijk om te voorspellen of haar nakomelingen een aandoening zullen hebben en in welke 
mate die zich zal uiten (mild vs. ernstig).  
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Mitochondriale defecten 
De defecten die kunnen optreden in het mtDNA kunnen onderverdeeld worden in drie 
verschillende types 

1. Deleties (stukje te kort) of duplicaties (stukje te veel) in het mtDNA 
2. Missense mutaties (een aminozuur wordt vervangen door een ander, eiwit krijgt andere 

functie) in genen die coderen voor eiwitten van de oxidatieve fosforylatie  
3. Puntmutaties in tRNA of rRNA genen. 

 
> 100 verschillende herschikkingen en > 100 puntmutaties. 
 

Mitochondriale deleties  
mtDNA deleties zijn meestal 
sporadisch, slechts 5% gevolg van 
maternele transmissie en worden 
zelden overgeërfd, meestal een deletie 
van ongeveer 5kb groot.  
 
De belangrijkste zijn : het Kearns-
Sayre syndroom die het gevolg is van 
een 5 kb deletie. Is die deletie groter? 
Dan spreken we van het Pearson 
syndroom.  

 
 

 
 
Patiënten met het Kearns-Sayre syndroom worden gekenmerkt door  

➢ Een progressieve (steeds verder gaande) myopathie (spierzwakte) 
➢ Progressieve oftalmoplegie (verzwakking van oogspieren) tot op de 

moment dat de persoon zijn/haar ogen niet meer kan openen 
➢ Cardiomyopathie (hartspierzwakte) 
➢ Ataxie (onregelmatige en onhandige beweging van romp en ledematen)  
➢ Suikerziekte (diabetes) 

Patiënten hebben zowel mutant als wt mtDNA dus heteroplasmisch.  
 
 
Patiënten met het Pearson syndroom worden gekenmerkt door  

➢ Onvoldoende werking van de pancreas of alvleesklier 
➢ Tekort aan alle mogelijke soorten bloedcellen (pancytopenie) 

o Betekent dus ook een tekort aan bloedplaatjes, wat kan leiden tot 
stollingsproblemen, heel veel blauwe plekken,…  

o Ook een te kort aan rode bloedcellen, dus anemie → moe zijn, bleek zien,… 
o Te kort aan witte bloedcellen → deze staan in voor de afweer van infecties, een te 

kort kan dus zorgen voor een hoger risico op infecties. 
➢ Melkzuuropstapeling (lactaat acidose) in het bloed.  

Vaak sterven deze patiënten reeds op kinderleeftijd, maar indien ze overleven ontwikkelen ze 
vaak op de leeftijd van 20 jaar het Kearns-Sayre syndroom. Patiënten hebben zowel mutant als 
wt mtDNA  dus ook heteroplasmisch. 
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Missense mutaties in de genen van oxfos  
 
Van de mitochondriale aandoeningen 
die veroorzaakt wordt door mutaties 
in genen die coderen voor eiwitten 
betrokken in de oxidatieve 
fosforylatie, is Leber hereditary 
optic neuropathie (LHON) het 
meest bekend.  
 
Patiënten met deze aandoening 
worden geconfronteerd met  
→Acuut gezichtsverlies op volwassen 
leeftijd.  
→De incidentie bedraagt ongeveer 
12/100.000 individuen.  

 
Het overgrote deel van de mutaties (95%) betreft de zogenaamd hotspot mutaties (= een 
mutatie die je aantreft bij verschillende mensen met dezelfde ziekte) nl. de 

➢ m.11778G>A (ND4) 
➢ m.3460G>A (ND1)  
➢ m.14484T>C (ND6).  

De meerderheid van de patiënten heeft enkel mutant mtDNA en is dus (1) homoplasmisch. 
Over het algemeen zijn (2) meer mannen dan vrouwen aangetast en de ziekte wordt 
gekenmerkt door een (3) onvolledige penetrantie. Dit betekent dat ongeveer 50% van de 
mannen in een familie zijn aangetast, terwijl slechts ongeveer 10% van de vrouwen is aangetast. 
 
 
 

Puntmutaties in tRNA of rRNA genen 
 
Mitochondriale aandoeningen kunnen 
ook worden veroorzaakt door 
mutaties in tRNA of rRNA genen. De 
meest bekende zijn MELAS, MERFF en 
een speciale vorm van doofheid.  
 
MELAS (myopathie, encefalopathie, 
lactaat acidose, stroke-like episodes) 
patiënten hebben een mutatie in het 
tRNA gen dat codeert voor leucine. Er 
is een zogenaamde hotspot mutatie, nl. 
3243 A>G.  

 
➢ Patiënten hebben meestal zowel mutant als wild type mt DNA dus heteroplasmisch  
➢ De mutaties worden vooral door maternele transmissie overgeërfd.  
➢ De patiënten worden gekenmerkt door een variabele expressie:  

o indien de mutatie aanwezig is in 10-30% van de witte bloedcellen, heeft de 
patiënt type 2 suikerziekte, al dan niet in associatie met doofheid.  

o Indien dezelfde mutatie aanwezig is in >70% van mtDNA, dan → MELAS. 
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Patiënten met MERFF (myoclone epilepsie met ragged red fibers, myopathie, ataxie, doofheid, 
dementie) worden gekenmerkt door  

➢ mutatie in tRNA coderend voor lysine (hotspot mutatie 8344 A>G).  
➢ Ragged Red fibers: geclusterde mitochondriën / opstapeling tussen 

spiervezels die kunnen aangekleurd worden met een rode kleurstof.  
➢ Heteroplasmisch 
➢ Vooral door maternele transmissie overgeërfd. 

 
 
 
Een speciale vorm van doofheid 
= progressieve sensorineuraal, niet-syndromaal (enkel doofheid en geen andere symptomen) 
sensorineurale doofheid wordt veroorzaakt door mutaties in het 12sRNA gen (hotspot mutatie 
1555A>G of 7445A>G).  

➢ Patiënten met deze vorm van doofheid hebben enkel mutante mtDNA moleculen = 
Homoplasmisch 

➢ Vooral door maternele transmissie overgeërfd. 
 
 

Mitochondriale overerving 
➢ Verticale transmissie: van generatie op generatie. 
➢ Zowel mannen als vrouwen kunnen worden aangetast!! 

o MAAR geen man op kind 
o ENKEL maternele overerving!!! 

→Gouden tip voor op het examen. Als je ziet dat de aandoening wordt 
doorgegeven via papa, kan dit NOOIT een mitochondriale aandoening zijn!  
 
 

Als de mama aangetast is gaan zéker al de kinderen 
aangetast zijn. Is da mama niet aangetast, maar is ze wel 
drager dan hangt het af van hoe veel mutant DNA-
moleculen in haar eicellen terechtkomen om te weten of 
het kind al dan niet aangetast zal zijn. Papa kan aangetast 
zijn, maar daar stopt het dan ook. NOOIT paternele 
transmissie. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Hiernaast zien we een goed voorbeeld van een stamboom, 
die een aantal kenmerken bevat van mitochondriale 
aandoeningen.  
1. Verticale transmissie, je ziet duidelijk dat het hier 
van generatie op generatie wordt doorgegeven 
2. Maternele transmissie. Je ziet ook mannen die 
aangetast zijn, maar die geven de aandoening niet door. 
Enkel mama op kind.  
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Kunnen we mitochondriale aandoeningen behandelen? 
Dit is vrij moeilijk om te doen vermits er een voldoende aantal mitochondriën aanwezig zijn in 
alle cellen, en vermits ze een belangrijke functie hebben. → namelijk energieproductie.  
 
Maar kunnen we dan voor de geboorte niet zorgen voor het vermijden van zo’n aandoening? 
Ja, om een mitochondriale aandoening bij een toekomstig kind te vermijden, kan men kiezen 
voor een zogenaamde ‘3-parent baby’ methode. Hierbij wordt de kern uit de eicel van de 
moeder die mutante mtDNA moleculen draagt, verwijderd en overgebracht naar een eicel 
van een andere gezonde moeder (waaruit eerst de kern werd verwijderd). Deze eicel zal dan 
geen mutante mtDNA molecules bevatten en deze wordt dan via een ‘in-vitro’ behandeling 
bevrucht met het sperma van de vader. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=GcubrH6HRnk  
 
Natuurlijk brengt dit heel wat vragen met zich mee rond de mate waarin dit ethisch 
verantwoord is. Enerzijds redt het levens, anderzijds stelt men vragen over identiteit en of het 
zou leiden tot andere, meer controversiële genetische selectie.  
 

Vraag… 
Wat heeft de aanslag van 9 september 2001 op de Twin Towers te maken  met deze les? 

➢ Veel van de slachtoffers zijn geïdentificeerd d.m.v. mitochondriaal DNA 
o Veel van de mensen waren zodanig aangetast, dat er weinig materiaal aanwezig 

was. Het mitochondriaal DNA is heel kort, en omdat het net zo kort is, heeft men 
er toch nog gebruik van kunnen maken.  

 
Mitochondriale aandoeningen kunnen worden voorkomen door het toepassen van een 3-ouder 
IVF procedure. Welk van de onderstaande beweringen is correct? 

1. Men verwijdert de mitochondriën van de biologische moeder 
2. Men plaatst een kern van een donormama in de bevruchte eicel van de biologische mama 
3. Men gebruikt sperma van een gezonde donor 
4. Men plaatst de kern van de biologische mama in een bevruchte eicel van een donormama 

 
 

Genetica en kanker 
Inleiding 
 
Kanker vormt een belangrijk gezondheidsprobleem. Ongeveer ¼ van de mensen ontwikkelt in 
de loop van zijn/haar leven één of andere vorm van kanker. In de meerderheid van de gevallen 
ontstaat kanker na de leeftijd van 60 
jaar, echter ook op jonge leeftijd en zelfs 
bij kinderen kan kanker voorkomen.  
 
Na ongevallen vormt kanker de 
belangrijkste doodsoorzaak bij 
kinderen. De veroudering van de 
bevolking zal ongetwijfeld leiden tot een 
verdere toename van het aantal mensen 
die kanker ontwikkelen. De psychologen 
hebben een belangrijke rol bij het 
begeleiden van kankerpatiënten 
(diagnose, behandeling, herval, 
palliatief). 
 

http://www.youtube.com/watch?v=GcubrH6HRnk
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De incidentie van borstkanker en prostaatkanker is overduidelijk het hoogst in de 
geïndustrialiseerde landen. Als je een kaart toont voor darmkanker, dan ga je een heel ander 
gekleurde kaart zien → deze kanker komt het meest voor in de landen waar men pikant eet.  
 

Definitie 
We weten al dat onze cellen in ons organisme op een zeer gecontroleerde wijze gaan 
samenwerken. We spreken dan over een gecontroleerde groei en deling van cellen, die 
gereguleerd wordt door meerdere genetische mechanismen.  

➢ Wanneer deze mechanismen wegvallen (bv. door een genetisch defect of fout), wat dan 
op zijn beurt leidt tot een ongecontroleerde groei van cellen, dan kan kanker ontstaan. 
Meestal zijn hiervoor verschillende genetische afwijkingen nodig. = een meerstapproces. 
Eén genetisch defect zal dus meestal niet voldoende zijn. 

➢ Lijkt dus wel ergens logisch dat kanker meer zal optreden bij mensen op oudere leeftijd, 
omdat hier meer tijd verstrijkt. Maar hoe kunnen we kanker bij kinderen dan verklaren? 
Men heeft onderzocht, en is teruggegaan naar de geboorte → bij sommige kinderen is er 
al een genetisch defect aanwezig bij de geboorte, doorheen de tijd zijn er dan defecten 
bijgekomen.  

 
Een heel goed voorbeeld waar men 
deze accumulatie effectief heeft 
kunnen vaststellen is darmkanker. 
Men is gaan kijken in normaal 
darmepitheel (de cellen die de 
darmwand aflijnen end ie 
voortdurend vernieuwd worden), als 
men een verlies krijgt van één 
welbepaald gen (deletie) zie je dat er 
een bultje verschijnt. Dan krijgt men 
nog een mutatie in een gen, en dan 
krijgt men de uiteindelijke 
ontwikkeling van een adenoom / 
poliep. Blijft dit poliep bestaan? Dan 

gaat hij nog meerdere genetische defecten opstapelen, en uiteindelijke evolueren naar wat we 
een carcinoom noemen (= een kwaadaardige vorm van darmkanker). Als dit carcinoom niet 
blijft zitten op de plaats waar hij is ontstaan, en door de darmwand zich gaat verspreiden dan 
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spreken we over uitzaaiing. In deze fase zijn kankers zeer moeilijk te behandelen. We beginnen 
dus in de figuur links met een normale cel, die door middel van bijkomende defecten telkens 
meer en meer zal afwijken van zijn normale vorm, tot hij er echt niet meer gezond uit ziet.  
 

 

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

➢ Vorming van een lokaal gezwel 
➢ Invasie van het omliggende gezonde weefsel 
➢ Uitzaaiing naar andere weefsels op afstand. (= 

metastase) 
Dit leidt dan tot de verstoring van verschillende 
lichaamsfuncties.  

 
Dus niet één enkele ziekte, maar een benaming van meerdere 
vormen van maligne (kwaadaardige) neoplasie, een proces 
gekenmerkt door ongecontroleerde proliferatie van cellen met 
het ontstaan van een maligne tumor (neoplasie). Een tumor is 
maligne wanneer de celgroei ongecontroleerd verloopt met 
invasie van omliggende weefsels en uitzaaiing naar meer op afstand gelegen weefsels 
(metastasering). Een massa die niet metastaseert, is vaak niet cancerogeen en derhalve benigne 
of goedaardig.  
 
 
Classificeren van kanker (volgens celtype): 

➢ Vaste tumoren: carcinomen, sacromen,.. 
➢ Bloedkankers: leukemieën, lymfomen 

o Omdat de cellen zich doorheen heel het lichaam bevinden.  
 
Classificeren van kanker (volgens orgaantype) 

➢ Borstkanker 
➢ Huidkanker: melanoom 
➢ Botkanker: osteosarcoom, Ewing sarcoom 
➢ Testis: senimoom 

 
 
We onderscheiden 3 grote subgroepen van kanker: 
 

1. sarcomen: tumor uitgaande van mesenchymaal weefsel (bot, spier, bindweefsel) 
 

2. carcinomen: tumoren uitgaande van epitheliaal weefsel (darm, bronchi, borstklier) 
 

3. hematopoietische en lymfatische maligniteiten (leukemie en lymfomen) 
 
De kankers worden meestal genoemd naar het orgaan waar ze ontstaan. 
 

Ontstaan van kanker: hoe treden veranderingen / mutaties op? 
Omgevingsfactoren:  

➢ Roken → we weten allemaal dat roken slecht is voor de gezondheid, in de rook zitten 
bepaalde stoffen die schade toebrengen aan DNA. Als de schade in een belangrijk gen 
gebeurd, kan er kanker ontstaan 

o ZEER STERKE ASSOCIATIE, natuurlijk niet alle gevallen van longkanker. 
➢ Voeding → het eten van sterk gekruide of pikante voeding kan aanleiding geven tot  
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➢ Omgevingspolluenten → bv. asbest, dat vroeger in platen gebruikt werd en in veel 
gebouwen. Dit had aan goede isolerende functie, maar bij aanraking kan het aanleiding 
geven tot zeer agressieve longvlieskanker. 

➢ Ioniserende  en UV-straling  
➢ Virussen → humaan pap. virus → gelinkt met krijgen van baardmoederhalskanker  

o Daarom beslist om meisjes vanaf 12 jaar te laten inenten tegen de meest 
voorkomende HPV virussen.  

 
Spontane DNA schade in cel (1/1x10-6

 bp / gen / cel)  
➢ Om de zoveel keer ook wel eens een foutje. Normaal gezien wordt dit foutje wel herkent, 

opgehaald en verbeterd.  
 
 
Kanker is een genetische ziekte, maar niet alle vormen van kanker zijn erfelijk. 

 
Het is een zeer kleine minderheid die worden 
overgeërfd. De meeste kankers die we 
tegenkomen noemen we sporadisch. 
 
Sporadisch vs. erfelijk?  
Bij een erfelijke vorm spreken we van het 
optreden van zogenaamde kiembaanmutaties. 
Dus mutaties die aanwezig zijn in eicel of 
spermacel. Als dit zo is, gaan alle cellen in het 
lichaam van het kind de mutatie dragen. → 
geeft aanleiding tot familiale kanker syndroom. 
 
Sporadisch is het gevolg van somatische 
mutaties = mutatie die optreedt in het DNA in 
een bepaald weefsel (bv. borstweefsel). Komt 
dus niet voor in kiembaanweefsel, en dus niet 
overerfbaar.  

 
 
Hoe maken we nu van een normale cel een kankercel? 
1// De cel zal zichzelf voorzien van groeisignalen. 
 
2// De cel wordt ongevoelig voor groei remmende 
signalen. 
 
3// Onbeperkt celdelingspotentieel: de cel zal gaan delen 
en kan niet meer stoppen 
 
4// De cel zal niet meer sterven, en zal als het ware 
onstnappen aan de geprogrammeerde celdood / apoptose 
 
5// Eens de tumor een zekere afmeting bereikt komt hij in 
een probleemsituatie: (1) zuurstoftekort en (2) tekort aan 
voedingsproducten. Zal dus zelf bloedvaten aanmaken.  
 
6// Als hij dan besluit niet meer ter plaatste te blijven, zal 
hij ontsnappen uit oorspronkelijke locatie en via bloed en 
lymfevaten en lymfevocht zich gaan verplaatsen en 
nestelen = metastasering  
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Een aantal begrippen 
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. 

 
 

Welk soort genen hebben deze mutaties?  
Drie grote categorieën 

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

 
Om even kort het onderscheid tussen proto-oncogenen en tumorsuppressorgenen aan te tonen 

 
Veronderstel even dat 
je cel als auto wordt 
voorgesteld. In een 
normale situatie heb je 
telkens 2 kopijen 
(mama, papa) met 
daarop 2 kopijen van 
een gen. Een 
tumorsuppressorgen 
kan je dan 
beschouwen als de 
rem van je wagen. 
Normale genen die 
ervoor zorgen dat de 

cel niet overmatig zal delen. Bij een eerste mutatie zie je bv. dat de achterrem van de auto kapot 
gaat, op zich gaat er niks gebeuren want de auto heeft nog een voorste rem. Als iemand zich in 
deze situatie bevindt = drager. Bij een tweede mutatie, dan heb je geen remmen meer en zal de 
wagen botsen op de muur. Dan krijg je een ongecontroleerd proces (ongecontroleerde 
celdeling). Tumorsuppressor genen zal dus normale genen inactiveren. 
 
Bij oncogenen hebben we oorspronkelijk ook normale genen, die de celgroei gaan reguleren 
maar ook stimuleren. Vergelijk met de gaspedaal. Wanneer er een mutatie aanwezig is die leidt 
tot een acceleratie, zal ook dit aanleiding geven tot een ongecontroleerd proces. Je drukt net iets 
te hard op de gaspedaal en je botst tegen de muur. Hier is het raken van één kopie al genoeg om 
dit in gang te zetten. 
 

Proto-oncogenen 
Een oncogen is een mutant gen waarbij zijn ‘gewijzigde’ expressie aanleiding geeft tot 
abnormale stimulatie van celdeling en proliferatie. Een oncogen is dus groeibevorderend. 
Oncogenen zijn meestal mutante (‘geactiveerde’) allelen van een klasse normale cellulaire genen 
die we de proto-oncogenen noemen.  
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welk soort genen behoren tot proto-oncogenen? 
➢ Groeistimulerende factoren. (1) 
➢ Celmembraan receptoren → vangen de groeisignalen op en geven die dan 
door naar de kern (2) 
➢ Intracellulaire groeisignalen (3-4) 
➢ Celdelingstimulatoren. (5) 
 
Activatie van één van deze genen in deze signaalcascade kan leiden tot 
ongecontroleerde groei. 
 
 
 

 
(1) Overproductie van groeistimulerende factoren 

o Signalen komen gewoon binnen en de cel krijgt als het 
ware een ‘overload’ aan signalen. Voert dit gewoon uit 

 
 
De normale functie van proto-oncogenen kan zijn:  

➢ stimuleren van celgroei (groeistimulerende factoren, celmembraanreceptoren voor deze 
groeistimulerende factoren, intracellulaire groeisignalen of celdelingsstimulatoren in de 
celkern)  

➢ verhinderen van de apoptose 
➢ stimuleren van bloedvatvorming (angiogenese)  
➢ stimuleren van invasie. 

 
Oncogenen ontstaan doorgaans door een ‘gain-of function’ mutatie waardoor maligne 
transformatie bevorderd wordt door: stimulatie van celproliferatie, toegenomen 
bloedvoorziening en inhibitie van de apoptose (geprogrammeerde celdood). Activatie van proto-
oncogenen kan gebeuren door verschillende mechanismen.  

(1) deletie of puntmutatie in het coderende deel → hyperactief proteïne, wordt wel nog 
gemaakt in normale hoeveelheid. (vb. missense mutatie met aminozuur-substitutie) 
(2) amplificatie van dit gen (heel veel kopieën in plaats van 2 kopieën/cel)  
(3) chromosoom herschikking: het vormen van een translocatie met vorming van een 
nieuw fusie-gen of een gen dat onder controle komt van een sterke zogenaamde 
‘enhancer’ → zorgt opnieuw voor overproductie 
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Vb. BCR/ABL-fusiegen ten gevolge van een translocatie t(9;22) bij leukemie, met activatie van de 
enzymactiviteit van ABL. 

het bekendste voorbeeld van 
zo’n hyperactief proteïne. = 
een ziekte die voorkomt bij 
vooral oudere mensen. Één 
van de eerste voorbeelden 
waarbij men medicatie heeft 
kunnen ontwikkelen op 
basis van de genetische fout. 
Er gebeurt hier een 
translocatie tussen 
chromosoom 9 en 

chromosoom 22. Beide chromosomen gaan dus breken op de plaats waar die genen zitten en 
wisselen stukjes chromosoom met elkaar uit. Na de translocatie zie je dan bv. chromosoom 9 
met een stukje van chromosoom 22. Anderzijds heb je chromosoom 22 waar het BCR gen 
opplakt, dat gaat dus nu plakken aan het ABL proto-oncogen waardoor je een fusiegen krijgt. 
Wat doet dit nu? BCR – ABL , dit eiwit, zorgt voor de activatie van downstream moleculen → 
stuurt als het ware andere moleculen aan in de cel, en zorgt ervoor dat de cel overgeproduceerd 
wordt, wat dan op zijn beurt leidt tot de aandoening.  

➢ Wat doet de medicatie nu? Het is wat een sleutel die perfect past op het slot op BCR en 
ABL en zorgt er zo voor dat de acitvatie van downstream moleculen stopt.  

➢ Voordeel? Enkel cellen die BCR – ABL fusiegen bevatten worden aangepakt, de rest niet.  
 
 

Tumorsuppressor genen 
= genen die de celdeling afremmen / inhiberen de tumorontwikkeling door regulatie van de 
celgroei.  

➢ Deze bevinden zich vaak aan de checkpoints van de celcyclus. Indien ze dus 
geïnactiveerd worden, dan kan dit leiden tot ongecontroleerde celgroei. De cel wordt als 
het ware niet meer gecontroleerd, en gaat ongecontroleerd de celcyclus doorlopen. 

 
Ontdekking van de eerste tumorsuppresso gen (RB1) mede dankzij studie van zeldzame 
erfelijke vorm van oogkanker bij kinderen. (RB = retinoblastoom)  

➢ Knudson’s ‘two hit’ hypothese. 
o Observatie: onderscheid tussen sporadisch en familiale vormen van RB  
o Bij sporadische RB vond hij dat de leeftijd van de kinderen meestal ouder was, en 

unifocaal (slechts in één oog) 
o Bij familiale RB vond hij dat de leeftijd van de kinderen meestal heel wat 

jongeren waren, en multifocale / meerdere tumoren en in beide ogen. 
➢ Dan heeft hij dus de hypothese gemaakt, dat RB ontstaat door twee genetische defecten 

waarvan één reeds overgeërfd is bij familiale vormen van RB. 
 
Bij familiaal is de eerste hit / eerste inactivatie 
tumorsuppressorgen reeds aanwezig in alle cellen. 
Tweede hit die gaat optreden in oogcel -→ dan pas 
kan het RB ontstaan. 
 
Sporadische vormen: eerste hit in oogcel en tweede 
later ook in zelfde oogcel. Zal dan pas optreden. 
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In 1986 vond hij dan dat de fout te wijten is aan het retinoblastomagen (chromosoom 13) en 
blokkeert de overgang van G1 fase naar S fase. Indien je dit gen inactiveert zal de celdeling 
continu doorgaan.  
 
De functie van een tumorsuppressor gen kan zijn:  

➢ remmen van de celgroei (gatekeepers) (vb. darmkanker) 
➢ remmen van de angiogenese (kankercel die zelf bloedvaten aanmaakt) 
➢ remmen van invasie en metastase (vb. maagkanker)  
➢ herstel van DNA (caretakers) (DNA herstel genen) (vb. borstkanker). 

 
 
Het APC-gen: het APC-gen controleert de celdeling van de darmepitheelcellen. 
Bij Familiaal Polyposis Coli (FAP) is er een germinale mutatie in één van 
beide allelen van het APC gen. Deze individuen (FAP-heterozygoten) 
ontwikkelen een groot aantal goedaardige, adenomateuze poliepen in de dikke 
darm (colon) op jonge leeftijd. Nagenoeg steeds worden één of meerdere van 
deze poliepen maligne met als gevolg het ontstaan van coloncarcinoom. 
 
Op de bovenste foto zie je een darm van iemand met deze vorm van 
darmkanker. Je ziet dat de darm volledig bezaaid ligt met poliepen, in deze 
situatie gaat de poliepen niet meer kunnen verwijderen maar echt een deel van 
de darm. 
 
 
Hereditary non polyposis colon cancer (HNPPC) (Lynch syndroom): erfelijke vorm 
(autosomaal dominant) van darmkanker op jong volwassen leeftijd die niet gerelateerd is met 
het voorkomen van een verhoogd aantal darmpoliepen. Het wordt veroorzaakt door 
inactiverende mutaties in DNA herstelgenen. → op de plaats gaan DNA herstelgenen 
gerekruteerd worden en die geen een knip maken in onderste DNA streng, gaan de streng 
ontwinden en gaan lettertjes wegknippen. Dan gat opnieuw invullen met correcte basen. → 
vorming kankercel. 
 
+ Mannen in een dergelijke familie hebben een groter risico op het ontwikkelen van darmkanker 
gedurende hun leven (ongeveer 90%), terwijl het risico bij vrouwen (ongeveer 70%) lager is, 
maar vrouwen vertonen daarnaast ook een verhoogd risico op het ontwikkelen van 
endometrium- en ovariumkanker.  

➢ HNPCC vormt een groep van kankersyndromen die veroorzaakt worden door een 
mutatie in één van 5 verschillende DNA-repair genen (DNA-herstelgenen). Deze genen 
zijn: MLH1, MSH2, PMSL1, PMSL2 en MSH6. Deze 5 genen zijn verantwoordelijk voor 60-
70% van alle HNPCC-families. Alle HNPCC-genen zijn zogenaamde “care-taker” genen. 
 

 
BRCA1 en BRCA2-genen: erfelijke vorm van borstkanker. Defecten in DNA herstelgenen. 
mutaties in deze tumorsuppressorgenen zijn verantwoordelijk voor familiale vormen van borst- 
en ovariumkanker.  

➢ Naast de BRCA1 en BRCA2 genen zijn 
er ondertussen ook nog andere genen 
ontdekt die geassocieerd zijn met 
familiale borst-en ovariumkanker. 

  
Ook externe factoren kunnen een negatieve 
impact hebben op het ontwikkelen van 
borstkanker.  
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Samenvattend; 
‘Loss-of-function’ mutaties van beide allelen van deze tumorsuppressor genen geven aanleiding 
tot ongecontroleerde celproliferatie of een defectieve apoptose. Kanker veroorzaakt door een 
tumorsuppressorgen gedraagt zich op cellulair niveau als een recessieve aandoening. Bij 
erfelijke vormen van kanker veroorzaakt door tumorsuppressorgenen is reeds van bij de 
bevruchting een mutatie aanwezig in alle cellen in één van beide allelen (germinale mutatie). 
Wanneer daarbij een 2de somatische mutatie optreedt in het overblijvend allel van een 
welbepaald weefsel ontstaat tumorvorming en kanker. Er is dus een grote kans op het 
ontwikkelen van tumoren op verschillende plaatsen en op jonge leeftijd. Bij niet erfelijke 
vormen van kanker veroorzaakt door een mutatie in een tumor suppressorgen is er initieel (bij 
de bevruchting) geen mutatie aanwezig. De mutaties in beide allelen ontstaan pas na de 
bevruchting (in de somatische cellen). De kans op tumorvorming is dus kleiner en de kans dat 
meerdere tumoren ontstaan op verschillende plaatsen is gering. Deze Knudson ‘two hit’ 
hypothese werd voor het eerst beschreven naar aanleiding van de observatie dat er zowel 
sporadische als familiale vormen van retinoblastoom (bepaalde vorm van oogkanker) 
voorkomen. Deze twee hit hypothese is algemeen aanvaard als belangrijk model bij het onstaan 
van vele familiale vormen van kanker (autosomaal dominante overerving) zoals: familiaal 
polyposis coli, familiaal borstkanker, hereditair nonpolyposis colon carcinoom (Lynch 
syndroom), neurofibromatosis type 1 en het Li-Fraumeni syndroom (zeldzame vorm van 
familiaal kanker). 
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Besluit 
 

➢ Kanker is een genetische aandoening: 
➢ Kanker ontstaat door veranderingen in het erfelijk materiaal van een cel. 
➢ Deze veranderingen veroorzaken een toename/afname van expressie van bepaalde 

genen. 
➢ Als gevolg hiervan is er een toename/afname van bepaalde eiwitten. 
➢ Deze eiwitten spelen een rol in processen die de celdeling controleren, bloedvatvorming 
➢ Meestal gaat het om defecten die optreden in de loop van het leven (sporadische 

kanker). 
➢ Soms zijn deze defecten overgeërfd (erfelijke kanker). 

 
Genetische veranderingen kunnen veroorzaakt worden door: inactiverende/activerende 
mutaties; chromosomale defecten of genamplificatie. 
 
Genetisch onderzoek van kankercellen is van diagnostisch belang vermits de genetische 
defecten zeer divers zijn en vaak karakteristiek voor welbepaalde types van kanker. 
Aanwezigheid van bepaalde genetische defecten kan een belangrijke diagnostische en 
prognostische betekenis hebben en soms een rol spelen in de keuze van de behandeling (vb. 
leukemie). Een moleculaire merker biedt bovendien soms de mogelijkheid tot opvolging van het 
antwoord op een behandeling en laat soms toe om een minimale ziekterest te detecteren. 
 

 
 

Les 7: Niet-mendeliaanse overerving bij monogenische 
aandoeningen 
In dit stuk van de cursus hebben we het over de zaken die Mendel niet wist of waar hij zich niet 
bewust van was. We hebben het over de uitzonderingen op de regels 
We hebben het dan over: 

1) Non-penetrantie / onvolledige penetrantie 
2) Mosaïcisme 
3) Anticipatie 
4) De novo mutatie 
5) Genomische imprinting 

a. Uniparentale disomie 
b. Imprinting center mutatie 

6) Mitochondriale overerving (hebben we gezien in les 6) 
 

Case 1: 
Proband: 60-jarige man 

• Sinds 3 maand vermoeidheid, gewrichtspijn 
• Drinkt 2 “biertjes’ per dag 
• Broer met type 2 diabetes 
• Bij klinisch onderzoek: hepatomegalie (opgezwollen lever), gezwollen gewrichten en 

verschillende tattoos 
• Labo? → ferritine 640 mg/l (normaal rond de 300), transferrine saturatie 60% (normaal 

niet hoger dan 45%) 
 
De huisarts stelt een diagnose: 

Hereditaire Hemochromatose (HH) 
= chronische ijzeropstapeling. 
De belangrijkste vorm van HH (HH type 1) wordt veroorzaakt door mutaties in het HFE gen 
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➢ Meest frequente Autosomaal Recessieve genetische ziekte in Kaukasische populatie:  
ziektefrequentie 1/200- 1/400 (!) in Noord-Europese populatie; dragerschapsfrequentie 
België ~ 1/10 

➢ Chronische ijzeropstapeling: 
o Latentie fase: geen symptomen, het is met andere woorden een redelijk milde 

aandoening die niet altijd tot uiting komt. 1/10 is héél veel maar veel mensen 
weten het gewoon niet. 

o Biochemische fase (20 j): bloedafname: toegenomen serum ijzer, ferritine en 
transferrine saturatie → heel vaak toevallig ontdekt door bloedafname voor 
andere redenen.  

o Klinische expressie (40-50j): vermoeidheid, artritis, hepatomegalie, 
huidpigmentatie, cardiomyopathie (=problemen met het hart), diabetes met 
evolutie naar levercirrose (= als diabetes niet onder controle kan gehouden 
worden kan dit leiden tot een lever die niet meer functioneert) en carcinom 
(=kanker in de lever) 

▪ Let wel op dat het een milde aandoening is, maar eens je je in het stadium 
van levercirrose en carcinom bevindt, kan de ziekte wel dodelijk zijn. 

 
Hier zie je de pathogenese (= 
ziekteontwikkeling), normaal gezien worden 
er door de lever, op een gecontroleerde wijze  
een aantal hepsidines vrijgesteld → zorgen 
ervoor dat niet te veel ijzerionen vrijgesteld 
worden in de bloedbaan. Spreekt dus voor 
zich dat als het HFE gen mutant is, er te 
weinig hepsidine aangemaakt gaat worden, 
wat dan zorgt voor een ongecontroleerde 
vrijstelling van ijzerionen in de bloedbaan. 
(moet je niet in detail kennen, maar je moet 
wel gewoon weten hoe de ziekte in elkaar zit)  
 

 
Maar waarom kennen we dan zo weinig mensen met deze aandoening, als hij zo frequent 
voorkomt? → onvolledige penetrantie!! Ook mensen die homozygoot zijn voor de meest 
ernstige mutatie kunnen de diagnose krijgen maar er is super veel variabele expressie. ↓ 
 
Twee frequente mutaties: 

• p.Cys282Tyr = diagnose HHtype 1 (maar dus variabele expressie!) 
o 15% - 20% mannen ontwikkelt nooit HH. Nog meer bij vrouwen  

▪ Ijzeropstapeling bij vrouwen gebeurd minder omdat zij gaan menstrueren 
en bloed verliezen. De behandeling van mannen is hier ook op gebaseerd 
→ op bepaalde tijdstippen wat bloed afnemen. 

o 90% van alle patiënten ontwikkelt type 1  
• p.His63Asp = mild, niet-progressieve vorm (HH: 5% - populatie: 2%) 

 
➢ dragerschap heeft geen klinische gevolgen. 

 
Omgevingsfactoren 

➢ Aggraverende factoren (maken het erger) 
o Hoog ijzer dieet, vitamine C 
o Excessief alcoholgebruik 

➢ Beschermende factoren 
o Bloeddonatie 
o Bloedverlies (menses) 
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Non-penetrantie en onvolledige penetrantie 
Penetrantie is een statistisch begrip dat weergeeft hoe vaak het afwijkend fenotype (= 
ziektebeeld, uitwendige verschijnselen) wordt vastgesteld bij individuen met het afwijkend 
genotype (~het erfelijk materiaal).  

➢ Fenotype komt er door interactie met genotype en omgeving. 
 
De penetrantie is volledig of 100% wanneer alle individuen met het afwijkend genotype 
ziekteverschijnselen vertonen. Wanneer minder dan 100% van de individuen met het afwijkend 
genotype ziekteverschijnselen (in min of meerdere mate) vertonen, spreekt men van 
verminderde of incomplete/onvolledige penetrantie (vb. 90%).  
 

Non-penetrantie/onvolledige penetrantie (afwijkend genotype, normaal fenotype)  ≠ 
variabele expressie ! Variabele expressie betekent dat de aanwezigheid van een allel bij 
verschillende individuen tot een verschillende ‘ernst’ van het fenotype kan leiden. Meestal is dit 
het gevolg van het effect van andere (modifier) genen. 

➢ Onvolledige penetrantie wordt vooral waargenomen bij autosomaal dominante 
aandoeningen (bijvoorbeeld: erfelijke borstkanker veroorzaakt door mutaties in BRCA1 
of BRCA2. De penetrantie hiervan wordt geschat op 80%: 80% van de individuen met een 
germinale mutatie in BRCA1 of BRCA2 zullen borstkanker ontwikkelen.  

 

Voorbeeld van variabele expressie 
 

 
 
Twee broers, een identieke tweeling, beide getroffen door neurofibromatose type 1 (komt voor 
bij 1/3000 en wordt gekenmerkt door ‘cafe au lait’ plekken en sproeten waar je normaal geen 
sproeten hebt → als men dan ouder wordt gaat 90% neurofibromen ontwikkelen (zie rechtse 
foto). Op basis van de mutatie alleen kan je niet voorspellen wat het fenotype zal zijn  

➢ Meestal is het IQ van aangetaste personen ook lager dan gewoonlijk, de rechtse broer ziet 
er ‘normaal’ uit maar heeft dus inderdaad mentale retardatie terwijl de linkse broer een 
aangetast gelaat heeft maar geen mentale retardatie. 
 

Mosaïcisme 
 

Mosaïcisme verwijst naar het fenomeen wanneer in één individu 
tenminste 2 genetisch verschillende celpopulaties aanwezig zijn. 
We zijn nochtans gestart van dezelfde zygote (eicel en zaadcel samen), 
die is dan beginnen delen en in de loop van de deling zijn er bij bepaalde 
cellen mutaties opgetreden → al de dochtercellen hiervan gaan dan 
hetzelfde zijn. → op die manier dan verschillende celpopulaties. 
Hierdoor krijg je een mozaïek van cellen die ofwel gezond ofwel drager 
ofwel defect/gemuteerd zijn.  
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Mosaïcisme kan zowel voorkomen op chromosomaal niveau als op gen-niveau. 
 
Bij gonadaal mosaïcisme zijn deze 2 cellijnen aanwezig in de geslachtscellen: de mutatie komt 
enkel voor in de gonadale cellen. Een individu met gonadaal mosaïcisme (zelf fenotypisch 
normaal) voor een bepaalde mutatie kan aldus meerdere aangetaste kinderen hebben. 
 
Bij somatisch mosaïcisme zijn deze 2 cellijnen aanwezig in de somatische cellen: de mutatie 
komt niet voor in alle lichaamscellen, maar slechts in een subset van cellen van bepaalde weefsels. 
Dit fenomeen wordt beschreven bij bijvoorbeeld: FAP (familiale adenomateuze polyposis), een 
familiaal darmkankersyndroom geassocieerd met 1000den poliepen (=polyposis = heel veel!!) in 
het colon en veroorzaakt door mutaties in het APC gen. In bepaalde patiënten wordt een APC 
mutatie aangetroffen in de cellen van het colon, terwijl deze mutatie niet detecteerbaar is in het 
bloed van de patiënt. Hoe kan je dit verklaren dat er soms maar een beperkt aantal cellen besmet 
zijn? Dan gaan we terug naar de embryogenese → zygote deelt en vormt een embryo → endoderm 
gevormd met eerste en tweede laag (binnenkant en buitenkant) → soms gaat er in één van deze 
lagen een mutatie optreden en doorgegeven worden aan dochtercellen. Uit die laag ontwikkelt 
zich dan een colon (daarom dus niet in bloed of andere cellen) 

➢ Wordt dus ook niet doorgegeven naar volgende generatie. 
 

Voorbeeld: casus 
 

 
We spreken hier over een gezonde 35-jarige 
man, die in een vorige relatie een 
doodgeboren dochtertje kreeg met een 
lethale vorm van osteogenesis imperfecta. Hij 
heeft nu een nieuwe relatie, en hij vraagt zich 
af wat de kans is dat hij nu opnieuw een 
kindje krijg met OI. We weten nog dat er 
verschillende vormen zijn, variërend van 
mild tot lethaal. (mutaties in genen coderend 
voor collagenen).  
Bij lethale type 2 gaat het vaak over 
germinaal of gonadaal mosaïcisme. Dit 
betekent dat dus één van de ouders de 

mutatie draagt in de voortplantingscellen en dat er dus een overervingsrisico is, ookal is de 
persoon zelf niet aangetast. Gewoonlijk geeft men een herhalingsrisico van 7% bij deze vraag. 

 
 
 

= aanwezigheid in meer dan één cellijn in de gonaden (niet in rest van 
lichaam).  
 
Meestal ontdekt men dit als het gaat over meer dan één kind met een 
autosomaal dominante aandoening, te wijten aan dezelfde mutatie, 
zonder dat er familiale voorgeschiedenis is. 
➢ Empirisch risico (bv. OI 7-10%) 
 
Het is onmogelijk om zaadcellen of eicellen te testen, dus in die zin kan 
je eigenlijk niet gaan testen of iemand nu gonadaal mosaïsch is.. op basis 

van observaties doet men dan een schatting, prenataal onderzoek in alle volgende 
zwangerschappen. 
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Anticipatie 
Anticipatie is het fenomeen waarbij de aandoening in opeenvolgende generaties sneller (op 
jongere leeftijd) en/of ernstiger optreedt. Dit fenomeen kan verklaard worden door expansie 
van trinucleotide repeatsequenties:  

 
vb. CTG-repeat bij de ziekte van Steinert 
(myotone dystrofie). In triplet repeat 
diseases is deze anticipatie rechtstreeks 
gecorreleerd met de grootte van de triplet 
repeat (van enkele tot honderden 
baseparen). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Expansies van trinucleotide repeats zijn te beschouwen als dynamische of onstabiele 
mutaties. De meeste overerfbare mutaties in het menselijk genoom worden onveranderd 
doorgegeven van de ene generatie naar de andere. In een aantal erfelijke ziekten wordt de 
onderliggende mutatie echter niet noodzakelijk ongewijzigd doorgegeven, maar kan veranderen 
bij transmissie naar de volgende generatie. Men noemt ze dynamische of onstabiele 
mutaties. De onstabiele, trinucleotide repeats zijn hiervan een kenmerkend voorbeeld. Ze 
worden gekenmerkt door een somatische en kiembaan (germinale) instabiliteit. Ze komen 
doorgaans voor bij autosomaal dominante of X-gebonden aandoeningen, al zijn er natuurlijk 
uitzonderingen. 

➢ Op een bepaald moment begint de repeat te expanderen / toe te nemen. Er is een 
correlatie tussen de repeat lengte en de ernst van de aandoening. 

➢ Soms ook een premutatie = toegenomen aantal repeats in asymptomatisch individu, 
maar wel instabiel tijdens meiose. 

 
Voorbeelden van ziektes veroorzaakt door trinucleotide repeat expansies, waarvoor anticipatie 
beschreven is: 
 

Voorbeeld 1: Ziekte van Steinert 
Het gaat over een Autosomaal Dominante aandoening, veroorzaakt door CTG-repeats gelegen in 
de 3’ UTR van het DMPK-gen (een proteïnekinasegen) op chromosoom 19.  
 
 
Bij normale, gezonde personen ligt het aantal CTG-repeats tussen 5 en 35 en vertoon je dus geen 
klinische vertekeningen. Op een bepaald moment beginnen ze dan toch te expanderen en krijgen 
we de premutatie (39-49 repeats), de persoon zelf gaat dit echter niet weten want vertoont geen 
symptomen, maar het grote nadeel is dat ze meïotisch onstabieler worden en het risico voor de 
kinderen toeneemt. Bij personen met een milde of subklinische vorm van de ziekte bedraagt het 
aantal CTG-repeats 50 tot 150, hierbij gaat men wel symptomen ervaren (zie tabel); in de 
klassieke vorm van myotone dystrofie type Steinert (MD) ligt dit aantal tussen 100 en 1000 
repeats, en in de ernstige congenitale vorm is het aantal CTG-repeats boven de 2000 gestegen.  
 

Er bestaat dus een omgekeerde correlatie tussen de lengte van de repeat en de ernst en 
het tijdstip van optreden van de ziekte. 
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Hiernaast zie je een illustratie die duidelijk anticipatie weergeeft, dit kan 
je zien aan de hand van het aantal CTG-repeats in de volgende 
generaties. Je ziet dat die begint bij 17-95 en oploopt tot 550-2000.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De CTG-repeat is meiotisch en mitotisch 
instabiel. 
 
Meiotische instabiliteit betekent dat de 
lengte van de CTG-repeats kan toenemen 
in opeenvolgende generaties, wat het 
anticipatie-fenomeen in MD families 
verklaart. Hoewel zowel mannen als 
vrouwen geëxpandeerde CTG-allelen 
kunnen doorgeven, ziet men in zaadcellen 
zelden of nooit expansies met meer dan 
1000 CTG repeats, m.a.w. tijdens de 
spermatogenese is er een selectie tegen 

zaadcellen met een zeer grote expansie. Daarentegen kunnen zeer grote CTG-expansies (meer dan 
1000) wel maternele transmissie vertonen. Dit verklaart waarom de ernstige, congenitale vorm 
van MD alleen gezien wordt onder de nakomelingen van een aangetaste moeder. 
 
Mitotische instabiliteit: tijdens opeenvolgende mitosen kunnen veranderingen in de lengte van de 
CTG repeat optreden. Indien dit gebeurt, kan een individu in verschillende weefsels verschillende 
CTG repeat lengtes hebben (mosaïcisme). 
 
 

Voorbeeld 2: Het Fragiele-X syndroom (Fra-X) 
 
Het Fragiele-X syndroom is één van de meest frequent voorkomende erfelijke vorm van matige 
mentale beperking bij jongens (na down syndroom). Het verantwoordelijke gen, het FMR1-gen 
(Fragile-X Mental Retardation-1) is gelegen op de lange arm van het X-chromosoom (Xq27.3). Op 
deze locatie is een “fragile site” gelegen waar de chromatine niet adequaat zal condenseren 
tijdens de meiose. Het Fra-X syndroom komt voor bij 1 op 4000 jongens. Vrouwen minder, zie 
verder. 
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Fysische kenmerken 
• Langwerpig gelaat en grote oren 
• Ogivaal verhemelte = normaal gezien is een verhemelte bol, bij 

hun is het net zoals een berg in de Alpen (extreme vergelijking he) 
• Grote teelballen 
• Lakse vingergewrichten, platvoeten 
• Liesbreuken komen gemakkelijker voor 

 
 
Het is dus een X-gebonden aandoening, maar men ziet toch enkele 
eigenaardigheden: 

➢ 30% van de draagsters vertonen milde tot matige mentale beperking 
➢ Normaal begaafde mannen als schakel tussen aangetaste familieleden 

 
Hoe kunnen we dit verklaren? Door het feit dat het gaat 
over vrouwen die draagster zijn, ze gaan geen 
symptomen ontwikkelen (want we spreken hier over een 
X-gebonden recessieve aandoening). Er zit hier één man 
(zie vraagteken in stamboom) tussen die geen 
symptomen heeft, als we denken aan klassieke X-
gebonden aandoening zou deze man wel symptomen 
moeten hebben. Vooraleer we dit verklaren kijken we 
eerst naar de plaats waar de repeat plaatsvindt.  
 

 
Het gaat over een CGG repeat die in de 5’UTR ligt 
van het FMR1 gen. 
 

 
Ook hier zijn de waarden iets 
anders, als we lijken naar normaal 
zitten we tussen 6-43. Een 
premutatie start op 54 en gaat tot 
200 repeats. Merk dus op dat er nog een ‘grijze zone’-allel tussen zit, die meïotisch instabiel kan 
zijn, maar zich evengoed normaal kan gedragen. Vanaf 200 → mutatie en FMR1 gen wordt niet 
meer aangemaakt en we spreken van mentale beperking. Bij 50-70% meisjes ook. Aangezien geen 
eiwitprodukt aangemaakt wordt, spreekt men van een “loss of function” effect. 
 
DUS: Mannen met > 200 repeats vertonen steeds het Fragiele-X syndroom. 50 tot 70% van 
de vrouwen met > 200 repeats hebben een IQ kleiner dan 85. 

 
We zien hier opnieuw onze stamboom, deze keer met waarden 
erbij. De vrouwen die het doorgegeven hebben zitten met een 
allel in de premutatie-range, + man die geen symptomen draagt 
→ dit is dus ook ineens de verklaring.  
 
Je ziet ook een dochter met > 200 repeats, maar we weten dat bij 
vrouwen de symptomen kunnen uitblijven. 
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CGG-repeats zijn meiotisch en mitotisch instabiel. De expansie van premutatie naar mutatie 
gebeurt echter alléén bij vrouwelijke draagsters. Meiotische instabiliteit wordt dus alleen na 
maternele transmissie gezien. De kans op expansie van een premutatie hangt af van de grootte 
van het aantal CGG-repeats. Mannen die drager zijn van een premutatie geven deze door aan al 
hun dochters echter zonder dat expansie optreedt (normal transmitting males of NTM). 
 
In een kleine minderheid van de gevallen is het Fragiele-X syndroom het gevolg van een deletie of 
een puntmutatie in het FMR1-gen, waardoor een niet-functioneel FMR1-eiwit wordt aangemaakt 
(eveneens loss of function effect). 
 
 

De diagnose van het Fragiele-X syndroom  
 

➢ meestal bevestigd door DNA-onderzoek gericht op de analyse van het aantal CGG-repeats 
in het FMR1-gen. Hierbij is onderscheid mogelijk tussen het normaal, premutatie en 
mutatie DNA-patroon. Prenatale diagnose is mogelijk, maar bij vrouwelijke foetussen met 
full mutatie kan het klinische fenotype niet met zekerheid bepaald worden. 
 

Waarom is het zo belangrijk om een diagnose te stellen? 
• Verklaring van de mentale beperking 
• Genetisch advies aan ouders 
• Opsporen van at-risk verwanten 
• Mogelijkheden tot prenataal onderzoek 
• Speciale therapeutische maatregelen 

 

De novo mutaties 
Aandoeningen waarvoor er geen familiale voorgeschiedenis bestaat. 

➢ Vooral autosomaal dominante aandoeningen 
o Bv. achondroplasie 7/8 de novo 

 
Mutaties ontstaan tijdens de meiose in germinale cel van één ouder. Andere germinale cellen 
normaal → herhalingsrisico dus niet gestegen. 

➢ Aangetaste nakomelingen wél verhoogd risico op transmissie. Dus eens de novo mutatie 
ontstaat, hebben alle nakomelingen 50% kans om de aandoening ook te hebben.  

 

Genomische imprinting 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Hyperfagie =  

grote drang  
om te eten 
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alles heeft te maken met het feit dat de regio op chr. 15q onderhevig is aan genomische imprinting. 
 
Genomische imprinting 
= Verschillen in genexpressie tussen het allel afkomstig van moeder en het allel afkomstig van 
vader.   

➢ Sommige genen krijgen tijdens de gametogenese een “imprint” (een soort stempel of 
epigenetische tag) afhankelijk van het geslacht van het individu. 

o Er wordt iets aangebracht waardoor het niet meer tot expressie kan komen. 
➢ Sommige genen worden gesilenced in eicellen, en anderen in spermacellen. 

 
Imprinting is een reversibel fenomeen: de “epigenetische tags” blijven aanwezig gedurende het 
leven maar dit wordt gereset tijdens de vorming van de eicellen en spermacellen. Dit heeft 
als gevolg dat een allel met een “paternele imprint” (gen is dus geïnactiveerd op het paternele 
allel) na transmissie via de vrouwelijke germline gewijzigd wordt naar een actief allel. Evenzo zal 
een allel met “maternele imprint” na transmissie in mannelijke lijn geconverteerd worden naar 
een actief allel. Er is dus een continue wisseling van activatie versus inactivatie in functie van de 
ouder die het gen doorgeeft. Dit conversieproces wordt geregeld door het imprintingcentrum, 
dat gelegen is in de geïmprinte regio zelf. 

 

 
 
We hebben hier een zaadcel (stel dit is de lange arm van chromosoom 15) die blauw gekleurd is. 
Chromosoom 15 afkomstig van de mama is rood gekleurd. We krijgen dus een bevruchting en stel 
dat dit aanleiding geeft tot een jongen, dan krijgt die van zijn vader het blauwe en van mama het 
rode. De jongen groeit op, kan zelf spermacellen maken en alle imprints worden verwijderd en 
krijgen een paterneel patroon. OOKAL was dit oorspronkelijk afkomstig van de mama. 
SOMATISCHE CELLEN blijven de imprints wel behouden! 

➢ Bij vrouwen is dit dus exact hetzelfde. 
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Illustratie : Prader-Willi (PWS) en Angelman syndroom (AS) 
 
PWS en AS zijn beiden mentale beperking syndromen die in de meerderheid van de patiënten het 
gevolg is van een microdeletie op resp. het paterneel (PWS) en het materneel (AS) chromosoom 
15q11-13.  

hoe ziet de regio op 15q er nu uit? 
We hebben in die regio een aantal 
genen die enkel tot expressie 
komen als ze van de papa komen 
(blauw) = Prader-Willi genen. We 
hebben ook het UBE3A gen dat 
dan enkel tot expressie komt als 
ze van mama komen = Angelman. 
 
Ergens daartussen ligt 
imprintingscenter. 
 
 
 

 
Bij allebei kan er dus een deletie optreden. 

 

 
 
Let dus wel op, zowel man als vrouw kunnen ze beiden hebben!!  

➢ Materneel geïmprinte genen = die genen zijn op het maternele allel niet actief, krijgen 
geen expressie en geven aanleiding tot een ziekte.  

➢ Paterneel geïmprinte genen = die genen zijn op het paternele allel niet actief, krijgen 
geen expressie en geven aanleiding tot een ziekte. 

 
 
De microdeletie op chromosoom 15 wordt teruggevonden in ongeveer 70% van de PWS en AS 
patiënten. De maternele of paternele herkomst van de microdeletie heeft derhalve een significant 
effect op de klinische expressie van deze microdeletie. 
 



 
137 

In ongeveer 30% van de patiënten van de PWS en 5% van de AS patiënten is er geen microdeletie 
in de chromosomale regio 15q11-q13 maar vindt men uniparentale disomie (UPD). UPD15 wil 
zeggen dat beide chromosomen 15 afkomstig zijn van dezelfde ouder : bij PWS zijn er twee 
maternele chromosomen 15 en bij AS twee paternele chromosomen 15. 
 
Naast UPD en microdeletie tenslotte vertonen sommige patiënten met PWS of AS een defect in het 
imprintingscentrum (IC) zelf. Als gevolg hiervan kan de conversie van de imprint tijdens de 
spermatogenese (vrouw -> man) en tijdens de oögenese (man -> vrouw) niet gebeuren. 
Fertilisatie door een zaadcel met een blijvende “abnormale vrouwelijke” imprint veroorzaakt 
PWS en fertilisatie met een eicel met een blijvende “abnormale mannelijke” imprint veroorzaakt 
AS bij de nakomelingen. 
 
AS kan tenslotte ook nog het gevolg zijn van een mutatie in het maternele UBE3A gen (AS gen). 
 

Uniparentale disomie 
 
= Wanneer beide chromosomen uit één paar van moeder óf uit één paar van vader afkomstig zijn, 

spreekt men van uniparentale disomie. 
 
Normaal bevinden zich in de celkern 23 chromosomenparen, waarbij van elk chromosoom uit elk 
paar één van de moeder en één van de vader afkomstig is. Wanneer er in een zaadcel of in een 
eicel van een bepaald chromosomenpaar twee in plaats van één chromosoom aanwezig is, zullen 
er in de bevruchte eicel van dat bepaalde chromosoomnummer drie in plaats van twee aanwezig 
zijn. Dit fenomeen heet trisomie en is het gevolg van non-disjunctie tijdens de meiose. Soms 
probeert de natuur dit te herstellen door één van de drie uit te stoten (“trisomie rescue”). Als dat 
per ongeluk niet één van het dubbele stel is, maar degene die in enkelvoud aanwezig is, blijft het 
dubbele stel van óf de moeder óf de vader in de bevruchte eicel achter. Dit heet uniparentale 
disomie (letterlijk: twee chromosomen van één van beide ouders). 
 
Uniparentale disomie is meestal niet erg, want je blijft twee kopijen hebben, echter wanneer het 
gaat over een regio met geïmprinte genen kan dit klinische tekenen geven. 

➢ Speelt een rol in miskramen en IUGR (intra-uteriene growth retardation) 
 

We onderscheiden 2 vormen: 
(1) Bij isodisomie zijn de 2 chromosomen genetisch identiek: nondisjunctie tijdens meiose I 
(2) Bij heterodisomie zijn de 2 chromosomen homoloog, maar niet-identiek. Nondisjunctie 

tijdens meiose II 
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(1) Geeft dus aanleiding tot enerzijds nullisomische gameten die niks doen en anderzijds 
disomische gameten. Die twee zijn afkomstig van dezelfde ouder.  We hebben dus 2x 
disomische gameten die gaan versmelten met een normale gameet → trisomische gameet. 
Als er een rescue optreedt door het chromosoom te verwijderen dat afkomstig is van de 
andere ouder dan krijgen we heterodisomie.  

(2) Niks aan de hand tijdens meiose 1 → meiose 2 non disjunctie. 
 
Meest frequent is een 
deletie, de tweede 
frequente oorzaak is UPD.  
 
+ probleem imprinting 
center waardoor er geen 
conversie gaat optreden 
tijdens de gametogenese → 
zelfs imprint blijft bestaan, 
waardoor het gen dat 
normaal actief zou moeten 
worden, niet actief wordt. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imprinting center mutatie 
Kort gezegd: er gebeurd geen reset. Genen zijn 
inactief gebleven. 
 

Een imprinting center mutatie die leidt tot 
PWS, zorgt ervoor dat paterneel expresserende 
genen niet tot expressie kunnen komen. De 
linkse stamboom in de figuur illustreert dat een 
dergelijke mutatie alleen tot het PWS fenotype 
zal leiden wanneer deze afkomstig is van de 
vader (doorgegeven via mannelijke 
gametogenese). In alle individuen die deze 
mutatie overgeërfd hebben van de moeder, is er 
geen fenotype. 
 

Een imprinting center mutatie die leidt tot AS, zorgt ervoor dat materneel expresserende genen 
niet tot expressie kunnen komen. De rechtste stamboom in de figuur illustreert dat een dergelijke 
mutatie alleen tot het AS fenotype zal leiden wanneer deze afkomstig is van de moeder 
(doorgegeven via vrouwelijke gametogenese). In individuen die deze mutatie overerven van de 
vader, is er geen fenotype. 
 
Stel dat bij de linkse stamboom de grootmoeder een ICM heeft, heeft die aan haar dochter 
doorgegeven → dit geeft echter geen aanleiding tot een ziekte want de blauwe genen moeten 
helemaal niet actief gezet worden. Als dit dan doorgegeven wordt naar dochter → zelfde. Zolang 
je moeder-dochter overerving hebt gaat dit niet tot uiting komen.  
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We hebben gezien dat er op 
chromosoom 15 een regio is die 
onderhevig is aan genomische 
imprinting → er zijn echter nog 
regio’s gespreid over een aantal 
chromosomen.  
 
Weet dat er nog regio’s zijn, je hoeft 
ze niet te kennen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Associatie ART – imprinting defect  
Bij ART (Assisted Reproduction Technology)→ baby’s worden meer geboortedefecten 
vastgesteld dan bij baby’s die op natuurlijke manier worden verwekt 
 
Redenen → niet helemaal duidelijk maar vermoeden dat volgende factoren een rol spelen: 
stimulatie van de ovaria, cultuur media dat gebruikt wordt voor de gameten en embryos, 
manipulaties bij de in vitro fertilization (IVF) en intracytoplasmic sperm injection (ICSI), vries-
/ontdooicycli van embryo’s zou effect hebben op hoger risico genomische imprinting. 
 

• Klassieke IVF → eicel in plaatje en zaadcellen zwemmen er naartoe, sterkste komt dan 
eerst toe.  

• IVF-ICSI → spermacel zelf injecteren. 
 

 
Examenvraag 1 
De overerving van de aandoening in deze familie kan je omschrijven als (meerdere antwoorden 
mogelijk). 

A) Autosomaal dominante aandoening te wijten aan germinaal mosaïcisme 
B) Autosomaal dominante aandoening met onvolledige penetrantie 
C) Autosomaal dominante aandoening te wijten aan de novo mutatie  
D) X-gebonden recessieve aandoening 
E) Autosomaal recessieve aandoening 

 
Antwoorden A en C 
➢ A: als elk van beide ouders drager zou zijn. Je hebt dan natuurlijk wel slechts 25% 

kans op een kind met de aandoening, maar dit is bij élke zwangerschap dus het kan 
zeker. 

➢ B: om deze antwoordmogelijk te kunnen kiezen, heb je meer generaties nodig om 
je op te kunnen baseren. 

➢ C: de novo is het gevolg van een mutatie tijdens embryogenese → kan eigenlijk niet 
omdat je 2 aangetaste individuen hebt en dat is vrij onwaarschijnlijk 

➢ D: geen evidentie voor want ook een vrouw, en dit is zeker niet vanzelfsprekend. 
➢ E: er is een kans dat één van beide ouders de mutatie draagt in 

voortplantingscellen en zelf geen tekenen heeft. Deze kans is vrij hoog 
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Examenvraag 2 
Wat is de meest waarschijnlijke overervingsvorm in deze familie? 
Neem aan dat dragerschap voor een mutatie in het betrokken gen 
in de algemene populatie ontzettend laag is. 

A) Autosomaal dominante aandoening met volledige 
penetrantie 

B) Aandoening te wijten aan maternele uniparentale isodisomie 
C) X-gebonden dominant 
D) X-gebonden recessief 
E) Autosomaal recessief met variabele expressie 

 
Antwoord A: de kans is vrij groot omdat er heel veel aangetasten zijn. De man die geen aangetaste 
kinderen heeft, dat kan nog steeds maar is gewoon toeval. 

➢ B: verwacht je eigenlijk totaal niet, want moest het zo zijn dat is dit vaak te wijten aan 
rescue tijdens gametogenese en dat gebeurt toevallig. Onwaarschijnlijk dat het binnen één 
familie zo vaak gebeurd 

➢ C: zou kunnen want (1) zowel mannen als vrouwen aangetast en (2) maternale 
transmissie. MAAR alle dochters van de man zouden dan ook aangetast moeten zijn omdat 
hij sowieso zijn X doorgeeft aan hun. Kan je dus uitsluiten 

➢ D: onwaarschijnlijk dat er dan zoveel vrouwen aangetast zijn 
➢ E: recessief is vooral horizontale transmissie, hier zie je echt elke generatie veel 

aangetasten dus dat is opnieuw onwaarschijnlijk. 
 
WAT OOK KAN: mitochondriale aandoening. Dit staat er nu niet tussen maar moest dit wel zo zijn, 
past dit perfect bij de gegeven stamboom!! Enkel mama geen mitochondriaal materiaal door!!!!  
 
 
Examenvraag 3 
In volgende stamboom segregeert een erfelijke aandoening. 
Neem aan dat het voorkomen van een defect gen dat leidt tot 
deze aandoening in de normale populatie bijzonder klein is. 
Welke overervingswijze is het meest voor de hand liggend? 

A) Autosomaal dominant 
B) Autosomaal dominant met onvolledige penetrantie 
C) Autosomaal recessief 
D) X-gebonden recessef met onvolledige penetrantie 
E) X-gebonden recessief  

 
Antwoord B:  

➢ B: (1) verschillende generaties (2) mama is drager en heeft het op haar zoon doorgegeven 
maar vertoont zelf niks van tekenen. 

➢ C: uitgesloten  
➢ D: NOOIT X TRANSMISSIE VAN VADER OP ZOON !!!!! 
➢ E: NOOIT X TRANSMISSIE VAN VADER OP ZOON !!!!! 

 
 

Examenvraag 4: 
Een koppel, beiden fenotypisch normaal, hebben 4 kinderen waarvan 2 met neurofibromatose 
type 1 (autosomaal dominante aandoening met 100% penetrantie). Wat is de meest 
waarschijnlijke verklaring hiervoor? 
 

A) Germinaal mosaïcisme 
B) Uniparentale disomie 
C) Variabele expressie 
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D) Locus heterogeniteit 
E) Dominant negatief effect 

 
➢ Antwoord A: wanneer we een koppel hebben die allebei gezond zijn en 2/4 kinderen 

aangetast zijn is de kans gewoon groot dat het gaat over germinaal mosaïcisme 
➢ B: ontstaat na non disjunctie meiose 1 of 2 en er ontstaat een rescue 
➢ C: zegt gewoon iets over de uiting, niet over de aantasting 
➢ D: verschillende genen die aanleiding kunnen geven tot zelfde aandoening, heeft er dus 

ook niet veel mee te maken 
➢ E: overblijvende wild type allel kan zijn functie niet meer uitoefenen door mutant allel 

 
Examenvraag 5 
Welke van de onderstaande beweringen is correct voor het fragiele X syndroom 

A) De aandoening wordt veroorzaakt door een dinucleotide repeat expansie 
B) Een expansie van 120 CGG repeats beïnvloedt de transcriptie van het gen 
C) De moeder van een jongen met het Fragiele X syndroom is in regel de draagster van de 

premutatie 
D) Premutaties geven aanleiding tot mentale retardatie bij mannen 
E) Het feit dat beide ouders een kind met Fragiele X syndroom over het algemeen geen 

tekenen vertonenen is een voorbeeld van non-penetrantie 
 
Antwoord C 

➢ A niet want het gaat om een TRInucleotide repeat expansie 
➢ B: pas vanaf 200 
➢ C: JA want zij geeft haar X aan haar zoon, zij heeft vaak een premutatie die zal expanderen  
➢ D: premutaties zijn wel instabiel, maar moeten expanderen aleer het een fenotype geeft 
➢ E: baneet → heeft er niks mee te maken, WEL een premutatie die geen symptomen geeft. 

 
 

Les 8: Deel 1: Multifactoriële overerving 
Definitie  
Multifactoriële   aandoeningen   zijn   slechts gedeeltelijk genetisch bepaald. 

➢ Ze komen ook heel wat meer voor in de samenleving 
 
Ze vertonen   een   familiale   aggregatie (komen dus meestal meermaals voor binnen dezelfde 
familie)  maar   volgen   geen   herkenbaar   mendeliaans overervingspatroon. Ze ontstaan door 
een interactie (samenspel) van genetische factoren   enerzijds   en   niet-genetische   factoren   
anderzijds.   Deze   niet-genetische factoren   (omgevingsfactoren)   zijn   vaak   nog   onvoldoende   
gekend.   
 
Daarnaast spelen   meestal   meerdere   genen   een   rol   in   het   ontstaan   van   multifactoriële 
aandoeningen;   ze   worden   daarom   ook  polygenische  aandoeningen   genoemd.  
 
Multifactoriële     aandoeningen     zijn     veel     frequenter     dan     monogene     aandoeningen.  
Vele   frequente   congenitale   afwijkingen   worden multifactorieel overgeërfd. Voorbeelden 
hiervan zijn :  

➢ gespleten lip en verhemelte 
➢ congenitale   heupluxatie,   hartafwijkingen 
➢ neurale   buisdefecten 
➢ klompvoeten   enpylorusstenose.  

 
Daarnaast zijn ook veel zogenaamde “common diseases” die pas op   latere   leeftijd   ontstaan   
multifactorieel   bepaald.   Voorbeelden   hiervan   zijn:  
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➢ diabetes      
➢ mellitus (= suikerziekte) 
➢ asthma 
➢ hoge     bloeddruk 
➢ epilepsie 
➢ psychiatrische aandoeningen 
➢ meeste kankers 

 
 
Verschil in loci 

➢ monogenisch: één mutatie in één gen geeft 
aanleiding tot een aandoening 

➢ oligogenisch: een beperkt aantal genen zijn 
betrokken 

➢ polygenisch: veel genen betrokken 
➢ multifactorieel: genen +omgevingsfactoren 

 
Als we denken aan een monogenische aandoening 
waarbij één locus betrokken is en op die ene locus 
kunnen dan twee allelen voorkomen onder de vorm 
van A en a. Wat gaan we dan zien qua spreiding van 
genotypes in populaties. Ongeveer 50% van de 
individuen is compound heterozygoot voor de grote 
A en kleine a. Ongeveer 25% is homozygoot voor A en nog een kwart homozygoot voor a. 
Natuurlijk wanneer we het dan hebben over 2 loci wordt het al complexer, want deze 2 kunnen 
elk ook 2 allelen hebben. → dit kan je afleiden van de figuur. 
NOG complexer wanneer we spreken over NOG meer loci. 

➢ Hoe meer loci, hoe groter de spreiding van genotypes → uiteindelijk een Gauss curve 
➢ IQ is hier het perfecte voorbeeld van.  

 
 
 
In zo’n tabel zie je eigenlijk hetzelfde weergegeven als de figuur hierboven. 
Gewoon op een andere manier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YJHGfbW55l0 (vanaf 3:31 minuten) 
 

 
 
Tot slot worden ook verschillende normale lichaamskenmerken of eigenschappen multifactorieel 
overgeërfd, zoals de lengte, de intelligentie, enz. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YJHGfbW55l0
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Belangrijke begrippen! 
➢ Heritabiliteit 
➢ Verwantschap 
➢ Liability / Treshold model (= jouw vatbaarheid voor een bepaalde aandoening en de 

drempelwaarde die je moet overschrijden alvorens je de aandoening krijgt) 
 

Heritabiliteit  
= geeft het belang of aandeel weer van genetische factoren binnen een aandoening. 

➢ Bepaalt men aan de hand van tweelingenstudies 
 
Tweelingenstudies hebben al heel wat bijgedragen aan de kennis omtrent erfelijkheid. 

 
 
 Monozygote en dizygote tweelingparen 
delen immers resp. 100% en 50% van 
degenen.   Men   kan dan  nagaan   in   welke   
mate   mono-   en   dizygote   tweelingen 
“concordant”   zijn   voor   een   bepaalde   
aandoening,   d.w.z.   in   welke   mate   beide 
leden   van   de   tweeling   de   aandoening   
vertonen.   Een   grotere   concordantie   in 
monozygote dan in dizygote tweelingen 
wijst op een contributie van genetische 
factoren.   De   concordantie   voor   
kenmerken   of   aandoeningen   die   volledig 
genetisch bepaald zijn, is voor een 

monozygote (MZ) tweeling 100% en bij een dizygote   (DZ)  tweeling   slechts 50%. 
Voor een   kenmerk dat slechts gedeeltelijk genetisch   bepaald   is   en   ook   door   
omgevingsfactoren   veroorzaakt   wordt,   is   de concordantie bij MZ tweelingen steeds groter 
dan die voor DZ tweelingen, maar toch 
kleiner dan 100%. Anders gezegd wijst een 
concordantie   van   minder   dan   100%   dus   
op   contributie   van   niet-genetische 
factoren. De concordantie voor een kenmerk 
of een aandoening die niet genetisch is en 
alleen   door   omgevingsfactoren   bepaald   
wordt,   is   dezelfde   bij   MZ   en   DZ 
tweelingen en is steeds minder dan 100%. 
Deze is echter niet 0, want tweelingen 
hebben   vanzelfsprekend   ook   
omgevingsfactoren   gemeenschappelijk  . 
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Verwantschap  
 
Verwanten met veel gemeenschappelijke genen zullen 
in het algemeen meer op elkaar lijken dan verwanten 
met een kleiner aantal gemeenschappelijke genen.  
 
 
Hoeveel   genen   verwanten   gemeenschappelijk   
hebben,   hangt   af   van   hun verwantschapsgraad.    

➢ Eerstegraadsverwanten   hebben   de   helft   
van   hun   genengemeenschappelijk     (bijv.     
ouders     en     kinderen,     broers     en     zussen) 

➢ Tweedegraadsverwanten   hebben   een   
kwart   van   hun   genen   
gemeenschappelijk(bijv. grootouders, 
ooms en tantes, kleinkinderen) 

➢ Derdegraadsverwanten hebben 
gemiddeld één achtste van hun genen 
gemeenschappelijk (bijv. volle neven en 3 
nichten, overgrootouders en 
achterkleinkinderen).  

➢ In het algemeen hebben n-de graads- 
verwanten gemiddeld (1/2n) genen 
gemeenschappelijk.c.  

 
 
 
 
 
 

Liability/threshold model 
= de aanleg of vatbaarheid voor een bepaalde 
aandoening → combinatie genen en omgeving en 
is normaal verdeeld. 
 
Als we zeggen dat een risico normaal verdeeld is 
dan kijken we naar de groene curve. Als je dan 
een bepaalde combinatie hebt , aan de kant van 
de aandoening zit → aan het uiteinde zitten alle 
factoren die ervoor zorgen dat je de aandoening 
ontwikkelt.  
 
Voor   vele   multifactoriële   aandoeningen   is   er   
geen   sprake   van   kwantitatieve variabiliteit, 
maar van kwalitatieve verschillen, m.a.w. de 
aandoening is wel of niet aanwezig. 
 
Deze     verdeling     wordt     bepaald     door     

additief     werkende     genen     en omgevingsinvloeden.  Deze   liability  is   zelf  niet   meetbaar,   
maar  wordt   alleen   als aanwezig verondersteld. Daarnaast neemt men aan dat er een 
drempelwaarde in de liability verdeling aanwezig is. Personen van wie de liability onder de 
drempel ligt,   blijven   vrij   van   de   desbetreffende   aandoening.   Personen   met   een   liability 
boven   deze   drempelwaarde   brengen   de   aandoening   tot   uiting.    
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Voor verwanten schuift de curve op, je ziet dus de groene curve die staat voor het gemiddelde 
risico bij de bevolking. Indien je het dan hebt over verwantschap dan kijken we naar de rode curve, 
die dus opgeschoven is. De kans is groter dan die verwanten ook de aandoening ontwikkelen. 
De drempel is ongeveer hetzelfde gebleven, maar er zijn meer factoren die de kans vergroten. 

➢ het risico voor eerstegraadsverwanten is ongeveer de vierkantswortel van de frequentie 
van de aandoening in de populatie (meestal 3-5%) 

o indien aandoening voorkomt in 1 op 1000: vierkantswortel van 0,001 = 0,03 (3%) 
➢ het risico voor tweedegraads- en verdere verwanten neemt exponentieel af 

 
Het risico voor eerstegraadsverwanten wordt groter wanneer 

A) Verschillende individuen binnen een familie aangetast zijn 
B) De aandoening ernstiger is 

 
Wanneer de aandoening meer frequent is bij het ene dan bij het andere geslacht, is het risico 
groter voor eerstegraadsverwanten van een aangetast individu van het geslacht waar de 
aandoening het minst frequent bij voorkomt  

➢ Hoe verklaar je dit? Stel nu dat de aandoening meer frequent voorkomt bij jongens dan bij 
meisjes, dan hebben de eerstegraadsverwanten van meisjes een groter risico dan de 
jongens. → bij het meisje gaan meer risicofactoren aanwezig zijn want zij had er meer 
nodig om die aandoening tot uiting te brengen = treshold ligt hoger. Dit verhoogt dan 
automatisch het risico op overerving. 

+ Consanguïniteit bij de ouders verhoogt het risico voor de kinderen 
 

Oorzaak multifactoriële aandoeningen 
Deze grafiek toont in onze populatie de 
allelen die ofwel heel zeldzaam 
ofwel heel frequent zijn. In de Y-as 
zien we risicofactoren. Wat zien we? 
We zien zeldzame varianten die een 
heel klein effect hebben → hiervoor 
zijn onze technologieën nog niet zo 
geschikt, deze pikken we dus slecht op. 
 
Zaken die we wel gemakkelijk 
oppikken zijn de allelen die niet 
frequent voorkomen (dus zeldzaam 
zijn) maar wel een groot risico hebben.  
 
Ook een groep varianten die niet zo 
frequent zijn en een intermediair 
effect hebben (tussen laag en hoog 
risico). Én ook heel frequent 

voorkomende varianten die op zich weinig aanleiding geven tot ziekten, natuurlijk als we ze 
samentellen dan komen we uit bij risicofactor voor een frequente aandoening. Wat heel weinig 
voorkomt zijn varianten die een hoog effect hebben en heel frequent voorkomen in de populatie, 
die bestaan nauwelijks. 
 
Onze kennis voor monogenische aandoeningen is veel groter dan 
voor multifactoriële aandoeningen. De groene curve = monogenisch, rood 
= multifactorieel. Vandaag de dag nog steeds zo, groene curve stijgt enorm 
en rode curve blijft gelijkaardig. 
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Les 8: Deel 2: Risicoberekeningen 
Risicoberekening voor chromosoomafwijkingen 
Numerieke chromosoomafwijking  
Bijvoorbeeld  
Trisomie 21 ten gevolge van een  non-disjunctie tijdens de meiose: we zien hier een 
koppel (beide met een normaal karyotype) met een zoontje met trisomie 21. Ze 
vragen zich nu af wat de kans is dat ze opnieuw een kindje krijgen met trisomie 21. 
→ de kans dat bij een volgende zwangerschap opnieuw trisomie 21 optreedt is 
maximaal 1% (empirisch risico).  
 
Trisomie 21 bij 2 opeenvolgende zwangerschappen bij eenzelfde individu kan 
mogelijk verklaard worden door:  

➢ Gonadaal mosaïcisme (in de gonaden bevindt zich een groep cellen die 
trisomisch zijn) 

o Afhankelijk van de genetisch predispositie tot non-disjunctie bij de vorming van 
gameten? (hypothese, nog onvoldoende bewezen) 

➢ Toeval 
 

Structurele chromosoom afwijkingen  
Bijvoorbeeld  
Trisomie 21 ten gevolge van een  Robertsoniaanse translocatie  bij één van beide   ouders:   
ongeveer   1/1000   personen   is   drager   van   een   dergelijke translocatie. 
 
Kind:   trisomie   21   (syndroom   van   Down):   47,XY   
der(14;21)(q10;q10),+21. 

➢ Vader:   45,XY,der(14;21)(q10;q10).   Het   herhalingsrisico   voor   
elke volgende   zwangerschap   voor   syndroom   van   Down   
bedraagt   1-3%.  

➢ Moeder: 45,XX,der(14;21)(q10;q10). Wanneer de moeder 
draagster is van een Robertsoniaanse translocatie, is het risico op 
Down syndroom voor   elke   volgende   zwangerschap   ongeveer   
10%.   De   reden   voor   dit groter risico (vergeleken met vader) 
is niet bekend. 
 

 
Als we een ouder hebben met een 
translocatie dan zien de mogelijke 
gameten er als volgt uit.  
(1) Een normale gameet  
(2) Een gameet waar 14 en 21 
aan elkaar hangen 
(3) 14 en 21 samen met een 
extra 21 
(4) Een monosomische gameet 
(5) Eentje waar 14 twee keer 
voorkomt. 
 
Dan zie je de mogelijke uitkomsten: 
die kan je gewoon aflezen in de 
figuur. 
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Risicoberekening voor monogenische aandoeningen 
1)Autosomaal dominant:  
Het risico voor de kinderen van een aangetast individu is in de regel 50%.  
 
Cave non-penetrantie: vb. penetrantie is 80%: het risico wordt ½ om het pathogene allel over te 
erven → 8/10 = 0.4 of 40% (i.p.v. 0.5). 
 
Belangrijk is steeds rekening te houden met gonadaal mosaïcisme bij   een   nieuwe   mutatie:   
het   herhalingsrisico   voor   volgende zwangerschappen   bij   een   nieuwe   mutatie   is   bijgevolg   
moeilijk   te bepalen   en   wordt   op   1-3%   geraamd   (in   tegenstelling   tot   vb. 1/100000, zijnde 
de mutatie rate in de populatie). 
 

2)Autosomaal recessief: 
In de regel zijn beide ouders van een aangetast kind drager, en is het herhalingsrisico voor 
broers/zussen 25%. 
 

Uitzonderingen waarbij niet beide ouders drager zijn 
➢ Cave uniparentale disomie: kan een mogelijke verklaring zijn wanneer we bij één van 

beide ouders het dragerschap niet kunnen vaststellen. 
o Twee allelen van mama of papa gekregen (van één ouder) 

 
➢ Cave non-paterniteit: steeds aan denken wanneer je het dragerschap bij één van beide 

ouders niet kan vaststellen.  
o Man die gewoon niet de vader van de het kind is 

 
Besluit:   indien   mogelijk   steeds   het   dragerschap   bij   beide   ouders bevestigen ! 
 

3)X-gebonden recessief:  
3 mogelijkheden: 
1. De moeder is draagster en het risico op een aangetaste zoon bij een volgende 

zwangerschap (indien het een jongen is) is ½. 
2. De moeder is geen draagster: het betreft een nieuwe mutatie tijdens de maternele meiose 

met verwaarloosbaar klein herhalingsrisico. 
3. De moeder vertoont gonadaal mosaïcisme: klein herhalingsrisico. 

 
In   de   praktijk   kan   men   moeilijk   onderscheid   maken   tussen   deze   3mogelijkheden tenzij 
een dragerschapstest voorhanden is. 
 

Risico berekeningen gebruik makend van kansberekeningen 
Enkele begrippen uit de kansberekening: 

1) De additieve wet (law of addition): wanneer   ofwel   gebeurtenis   1   ofwel   
gebeurtenis   2   kan   voorkomen   (maar   nooit samen) en  wanneer de  kans  op  
gebeurtenis 1  gelijk is aan  P1  en de  kans op gebeurtenis   2   gelijk   is   aan   P2,   dan   is   
de   kans   dat   ofwel   gebeurtenis   1   ofwel gebeurtenis 2 optreedt: P = P1 + P2. 

a. Voorbeeld: de kans op een meisje is ½ en de kans op een jongen is ½. De kans dat 
het ofwel een jongen ofwel een meisje is bij de geboorte is dus ½ + ½ = 1. 

2) De multiplicatieve wet (law of multiplication): Wanneer   gebeurtenis   1   en   
gebeurtenis   2   onafhankelijk   van   elkaar   kunnenoptreden en wanneer de kans op 
gebeurtenis 1 gelijk is aan P1 en de kans op gebeurtenis   2   gelijk   is   aan   P2   dan   is   
de   kans   dat   zowel   gebeurtenis   1   als gebeurtenis 2 optreden : P = P1 x P2. 

a. Voorbeeld: de kans op een meisje is ½ en de kans op een jongen is ½. De kans op 
telkens een jongen bij 2 zwangerschappen is ½ x ½ = ¼ . 
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3) Bayes’ theorema: Bij   de   berekening   van   de   uiteindelijk   kans   wordt   rekening   
gehouden   met anterieure en posterieure informatie:  

a. Prior probabiliteit: initiële probabiliteit (anterieure informatie) 
i. De informatie die gegeven is. 

b. Conditionele   probabiliteit:   probabiliteit   op   de   posterieure   informatie   
gegeven een bepaalde voorwaarde.  

i. Er zijn bepaalde factoren die ervoor zorgen dat de prior probabiliteit 
aangepast wordt. 

c. Joint probabiliteit: product van de prior en de conditionele probabiliteit. 
d. Posterieure probabiliteit: joint probabiliteit /som van de joint probabiliteiten 

 

Voorbeeld   1:    
 
Autosomaal   dominante   neurologische   aandoening   die ontstaat 
op oudere leeftijd. 60% van de individuen met een afwijkend gen 
vertonen een afwijkende scan van de hersenen op de leeftijd van 50 
jaar.  
Wat   is   de   kans   dat   III-1   het   afwijkend   gen   heeft   geërfd   
wanneer   II-2   een normale hersenscan heeft op de leeftijd van 50 
jaar  ? 
 
 
 

Probabiliteit  II-2 is drager II-2 is geen drager 
Prior  ½  ½  

Conditionele  4/10  1 

Joint  4/20 10/20 

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

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

 
Stap 1: Eerst   moeten   we   berekenen   wat   de   kans   is   op   dragerschap   van   het afwijkend 
gen voor II-2 
Stap 2: hiervoor hebben we de info van de hersenscan nodig. 60% heeft een abnormale 
hersenscan → zij heeft een normale hersenscan dus wat is de kans dat ze WEL drager is met een 
normale hersenscan? = 4/10 of 40%. EN dan spreekt het voor zich, wat is de kans dat ze geen 
drager is en een normale hersenscan vertoont = 100%  
Stap 3: prior en conditionele te vermenigvuldigen.  
Stap 4: joint delen door de som van BEIDE joint probabiliteiten.  
 
Wat is dan de kans dat haar zoon de aandoening heeft? → autosomaal dominant: kans is ½  

➢ ½ van 2/7 is 1/7  
 

Voorbeeld 2: 
 
 X-gebonden recessieve overerving: wat is de kans dat  II-2 draagster is?  
 
We zien echter dat de dame 3 gezonde zonen heeft én het gaat over een X-
gebonden aandoening. Dat is eigenlijk een heel verzachtende factor 
aangezien de vrouw altijd een X-chromosoom aan haar zonen geeft. 
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Probabiliteit  II-2 drager II-2 geen drager 
Prior ½  ½  

Conditionele  (1/2)3 13 

Joint ½ x 1/8 = 1/16 ½ x 1 = ½ of 8/16 

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

8/9 

 
Stap 1: kans dat ze draagster is 
Stap 2: ze heeft 3 gezonde zonen, moeten we rekening mee houden! Kans voor elk van de zonen 
is ½ → dus ½ tot de 3e  
Stap 3 en 4: bijhorende berekeningen maken 
 
 

Voorbeeld     2b:     dragerschapsonderzoek:    
Ziekte      van      Duchenne (spierdystrofie): CK-bepaling in het bloed: 2/3 van de obligate 
draagsters vertonen een verhoogd CK (creatine kinase: spierenzym dat in bloed kan bepaald 
worden). 

 
Wat is de kans dat II-2 draagster is ? Mevrouw heeft 3 gezonde zonen 
en het CK is normaal (stamboom: zie voorbeeld 2a). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Probabiliteit  II-2 drager II-2 geen drager 
Prior ½  ½  

Conditionele  (1/2)3 

1/3  
13 

1 
Joint ½ x 1/8 x 1/3 = 1/48 ½ x 1 x 1= ½ of 24/48 

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

(24/48) / (1/48 + 24/48)  
= 24/25 

 
Stap 1: ½ kans op dragerschap 
Stap 2:  

➢ elke zwangerschap is de kans ½ dat het om gezonde zoon gaat → 3 zonen dus tot de 3e  
➢ we weten ook dat ze een normaal CK is dus wat is dan nog de kans dat ze drager is met 

een normaal CK? We weten dat de kans 1/3 is. De kans dat ze geen drager is en een 
normaal CK is = 1 

Stap 3 en 4: de bijhorende berekeningen maken. 
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Voorbeeld examenvraag 1: 
Mucoviscidose wordt veroorzaakt door autosomaal recessieve mutaties in het CFTR gen. De broer 
van Melanie overleed enkele jaren geleden ten gevolge van deze aandoening; er gebeurde bij hem 
geen genetische test. Melanie is nu een jonge volwassen vrouw en heeft zelf geen tekenen van de 
aandoening, maar wil de kans op een kind met mucoviscidose zo klein mogelijk maken. Daarom 
besluit ze om zich genetisch te laten testen. Er bestaat een genetische test om de 25 meest 
frequente CFTR mutaties na te kijken. Deze 25 mutaties vertegenwoordigen 90% van de ziekte 
veroorzakende allelen in de populatie. Melanie draagt geen van deze 25 mutaties. Wat is haar 
overblijvend risico op dragerschap van een CFTR mutatie? Gebruik het Bayes theorema om het 
antwoord te vinden. 

1) 1/6 
2) 1/11 
3) 1/31 
4) 9/14 
5) Het correcte antwoord wordt niet vermeld 

 
 
MAMA: M1n1 
PAPA: M2n2 

➢ Mogelijkheden  
o N1N2 (geen draagster) 
o N1m2 (draagster) 
o N2m1 (draagster) 
o m1m2 → LET OP! DIT KAN NIET WANT HEEFT DE ZIEKTE NIET→ SCHRAPPEN 

➢ De prior kans is dus 2/3  
 

Probabiliteit  Drager Geen drager 
Prior 2/3 1/3 

Conditionele  1/10 1 

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

1/3 

Posterieure  (2/30) / (2/30 + 1/3) 
= 1/6 

(1/3) / (1/3 + 2/30) 

 
 
Voorbeeld examenvraag 2: 
In bovenstaande familie segregeert een autosomaal dominante 
hartaandoening die ontstaat op oudere leeftijd. 25% van de individuen met 
een afwijkend gen vertonen een normale echocardiografie op de leeftijd van 
50 jaar. Wat is de kans dat III-1 het afwijkend gen heeft geërfd, wanneer II-2 
een normale echocardiografie heeft  op 50 jaar ? 
 
 
 

Probabiliteit  Drager Geen drager 
Prior ½  ½  

Conditionele  25% = ¼  100% = 1 

Joint  ¼ x ¼ = 1/8  ½  

Posterieure  (1/8) / (1/8 + 1/2 ) 
= 1/5 
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Risicoberekening voor multifactoriële aandoeningen  
Vuistregels 

➢ Meestal gebaseerd op observaties uit familiestudies 
➢ Geen theoretische berekeningen 
➢ Men spreekt van empirische risico’s 

o Betekent dat je ze bepaald hebt a.d.h.v. experimenten / observaties zonder dat je 
ervoor exacte berekeningen hebt gemaakt. 

 

Kenmerken nog eens opgelijst:  
➢ Het     risico     voor     1ste    graadsverwanten     is  ongeveer     de vierkantswortel van 

het populatierisico (meestal 3-5%) 
➢ Het   risico   voor   2de    en   verdere   graadsverwanten   neemt exponentieel af. 
➢ Het   risico   voor   1ste   graadsverwanten   wordt   groter wanneer verschillende   

individuen   binnen   een   familie   aangetast   zijn   en naarmate de aandoening 
ernstiger is. 

➢ Wanneer de aandoening meer frequent is bij het ene dan bij het andere geslacht, is het 
risico groter voor de 1ste graadsverwanten van een aangetast individu van het geslacht 
waar de aandoening het minst frequent bij voorkomt 

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

 
 

  
 

Illustratie: Schizofrenie 
Schizofrenie   is   een   ernstige   en   chronische   psychiatrische   aandoening   die gekenmerkt 
wordt door langdurige of terugkerende psychosen. (Een psychose is een toestand waarbij de 
patiënt het normale contact met de werkelijkheid verliest.) 

➢ Aanvang: pas late adolescentie of jongvolwassen leeftijd 
 

Vooral ook gekarakteriseerd door een sterk georganiseerd denkproces en gedrag in combinatie 
met een afname van sociale vaardigheden en mogelijkheden tot uitvoeren van taken / opdrachten. 

➢ Vaak gepaard met hallucinaties en waanvoorstellingen 
 
Geschat   wordt   dat   het   risico   dat   men   tijdens   het   leven   schizofrenie   ontwikkelt ongeveer 
1 op 100 is. Het aantal mensen met schizofrenie dat momenteel in ons land leeft, ligt vermoedelijk 
ergens rond de 25.000 tot 60.000. Jaarlijks   ziet   men   ongeveer   tussen   1.000   en   7.000nieuwe 
patiënten. 
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Schizofrenie lijkt zich te ontwikkelen door een overbelasting van een kwetsbare persoon.   De   
overbelasting   is   het   gevolg   van   een   combinatie   van   ongunstige erfelijke, lichamelijke, 
psychische en sociale factoren. 

➢ We spreken dus over personen in een vaak lagere sociale-economische status 
➢ Meer bij mannen 
➢ Bij personen geboren in de winter 

 
Evidentie   dat  erfelijke   factoren  betrokken   
zijn,   komt  uit  de  observatie   dat   in   de 
algemene   populatie   het   risico   om   tijdens   
het   leven   schizofrenie   te   ontwikkelen 
ongeveer 1 op 100 bedraagt. Het risico voor 
directe familieleden, dus vooral voorde 
broers en zussen van iemand met 
schizofrenie, ligt echter ongeveer 10x hoger. 
 
We zien dat de curve bij jongens wel wat 
naar rechts verschuift in het Treshold model, 
echter zien we ook dat de curve bij meisjes 
nog meer naar rechts verschuift → de kans 
vergroot voor zowel mannen als vrouwen bij 
verwantschap, maar de Treshold voor 
mannen blijft hoger dan voor meisjes!  
 

Bij   een   een-eiige   tweeling   loopt   het   risico   zelfs   op   tot   50   op   100   om schizofrenie te 
ontwikkelen als de andere de aandoening heeft. Het risico op de ziekte   wordt   bijgevolg   duidelijk   
bepaald   door   de   mate   waarin   men   erfelijk rechtstreeks met de ziekte verwant is. Er   is   dus   
een   duidelijk   erfelijk   risico,   maar   het   mechanisme   ervan   is   nog   niet doorgrond.  
 

 
 
In de algemene populatie bedraagt het risico 
ongeveer 1%. Interessant is dat het bij 
echtgenoten 2% bedraagt; dat is dubbel zo hoog 
als de algemene populatie! Heeft dus niets te 
maken met erfelijkheid. 
 
Bij eerstegraadsverwanten, tweede- en 
derdegraadsverwanten → zie % in de tabel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oorzaken 
➢ Deleties op chromosomen (>500 kb) 

o 1q21.1 (ook geassocieerd met autisme, leerproblemen, epilepsie) 
o 15q13.3 (verhoogd risico van 16-18X) 
o 22q11.2 
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➢ Variaties in genen: 
o HLA regio op chr 6p21.3-6p22.1 (betrokken bij het immuun systeem) 
o NRGN, TCF4 (genen betrokken in biologische netwerken die een rol spelen bij de 

ontwikkeling van de hersenen en geheugen) 
➢ ... maar er zijn er zeker meer. 

( je moet dit niet uit je hoofd kennen, maar gewoon een voorstellling van de soort genetische 
factoren die kunnen bijdragen aan zulke aandoeningen) 
 
 

Gespleten lip +/- verhemelte (cleft lip +/- palate: CL+/-P) 
Gespleten lip en verhemelte is 
één der meest frequente 
congenitale malformaties. Deze 
aandoening komt voor met een 
frequentie van 1 op 1000.  
 
Er zijn verschillende soorten: je 
ziet ze afgebeeld op de foto 
hiernaast.  
 
 
 
 
 
 
 

Etiologie: 
➢ Chromosomaal: trisomie 13 
➢ Monogenisch: Van Der Woude syndroom (gekende genen: IRF6, GRHL3) 
➢ Multifactorieel: niet syndromale vorm 
➢ Teratogeen: anti-epileptica, rubella  

 
De concordantie voor CLP in MZ tweelingen is 30%, in DZ tweelingen 5%. Voor het genetisch 
advies worden empirische herhalingsrisico’s gebruikt. Het herhalingsrisico   kan   echter   sterk   
beïnvloed   worden   door   de   ernst   van   de aandoening   (uni-   versus   bilateraal,   CL   versus   
CL  +  P)   en   door   het   aantal aangetaste verwanten. 

 

 
Normale ouders  

➢ met 1 aangetast kind →  3 (unilat. CL(P))    5% (bilat. CL(P)) 
➢ met 2 aangetaste kinderen → 6-7% (unilat. CL(P))   12% (bilat. CL(P)) 
➢ met 3 aangetaste kinderen → 10-12% 

één ouder aangetast →  3% (unilat. CL(P))  5% (bilat. CL(P)) 
met 1 aangetast kind →  6-7% (unilat. CL(P))  12% (bilat. CL(P)) 
met 2 aangetaste kinderen →  10-12%  
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Les 9: Prenataal onderzoek 
Prenatale Diagnostiek 
= detectie van een (genetische) aandoening tijdens de zwangerschap. 
 
Prenatale   diagnostiek   laat   toe   om   een   aantal,   vaak   ernstige,   genetische afwijkingen of 
aangeboren misvormingen reeds tijdens de zwangerschap op te sporen.  

➢ Met de bedoeling om het koppel gerust te stellen (iets afwijkend zien betekent niet per se 
een genetische aandoening) 

➢ De mensen inlichten over de ernst, zodat zij al dan niet overgaan naar het onderbreken 
van een zwangerschap. 

 
Wat men liefst ziet is dat mensen op voorhand komen, als mensen weten dat er een  bepaalde 
aandoening voorkomt in de familiale voorgeschiedenis dan kan men op voorhand al langkomen 
voor genetisch advies en zo risico’s te gaan bepalen = pre-conceptueel. Ze kunnen zo de geboorte 
van een “volgend” kind met een ernstige beperking voorkomen. 

➢ De vraag of er een kans is op herhaling bij een volgend kind, is niet steeds eenvoudig te 
beantwoorden. 

 

Incidentie  
 
We weten dat trisomie 21 het meest voorkomt, de 
aandoeningen te maken met geslachtschromosomen 
(Turner, Klinefelter, XXX of XYY) lopen wat gelijk op 
namelijk 1/1000 behalve Turner: 0,1.  
 
De andere aandoeningen liggen heel wat lager, maar 
let op dat deze data gaat over levendgeborenen. Als 
men zou gaan kijken naar hoe veel ze voorkomen 
tijdens zwangerschappen, los van of het kind levend 
geboren wordt dan zo deze incidentie veel hoger 
liggen. 
➢ Wil zeggen dat een aantal van deze 
aandoeningen geëlimineerd worden door de natuur, 
met miskraam als resultaat. 
 

Structurele chromosoomafwijkingen komen gemiddeld iets meer voor.   
 

Wanneer is prenatale diagnostiek aangewezen? 
➢ Wanneer   er   bij   het   verwachte   kind   verhoogd risico op genetische aandoening is.  
➢ De leeftijd van de moeder 
➢ De geboorte van een vorig kind met een afwijking 
➢ Genetisch defect bij één van beide ouders of een genetische aandoening bij familieleden.  

 

A. Prenataal cytogenetisch onderzoek 
Een   verhoogd   risico   op   een   chromosomale   aandoening   is   aanwezig   in   de volgende 
situaties : 

➢ Wanneer de moeder ouder is dan 35 jaar 
o Het   is   bekend   dat   bij   stijgende   leeftijd   van   de   moeder   het   risico   op   

een numerieke chromosoomafwijking toeneemt. De eicellen gaan heel lang in de 
meïotische fase blijven hangen, wat de kans verhoogd dat iets fout gaat. + dat er 
iets mis is met de spoelfiguur waardoor de chromosomen tijdens verdere delen 
niet netjes in de dochtercellen terechtkomen = het oude ei-model.  
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Het betreft hier in de regel toevallige(niet-erfelijke) chromosoomafwijkingen als gevolg van non-disjunctie 
tijdens de eerste (meestal) of de tweede meiotische deling. Trisomie 21 is bijna steeds het gevolg van een 
non-disjunctie tijdens de  oögenese. In België komen vrouwen vanaf 35 jaar in aanmerking voor prenatale 
diagnostiek. Voor vrouwen van 38jaar is het risico op trisomie 21 ongeveer 1%, doch dit risico stijgt sterk 
na de leeftijd van 38 jaar.  
 

➢ Echografische foetale afwijkingen. 
o Sommige   echografische   afwijkingen   zoals   een   vochtophoping   in   de   nek 

kunnen te wijten zijn aan een chromosoomafwijking bij de foetus. Verder     
prenataal onderzoek d.m.v. vruchtwateronderzoek is  op die moment aangewezen 

➢ Wanneer er een afwijkende triple-test is 
o De triple-test is een bloedonderzoek bij de zwangere vrouw, waarbij berekend 

wordt of zij een verhoogd risico heeft om een kindje met syndroom van Down te 
krijgen. → geen diagnostische test, maar enkel een risicobepaling. 

➢ Vorig kind met chromosoomafwijking. 
o Belangrijk om na te gaan of het kind tijdens deze zwangerschap dezelfde 

aandoening draagt. 
➢ Ouder drager van structurele chromosoomafwijking. 

o We hebben het voorbeeld gezien, mensen met een gebalanceerde 
chromosoomafwijking hebben wel een probleem als men denkt aan 
nakomelingen. Waarom? In meïose moeten ze netjes naast elkaar gaan liggen, 
gebeurd dit niet kan de aandoening zo ernstig zijn dat het eindigt in meerdere 
miskramen. 

 
 
Op de X-as zie je de maternele leeftijd, op de Y-as zie je het risico. 
Je ziet het risico sterk stijgen bij toenemende leeftijd van de 
mama.  
➢ Een aandoening met een extra X- of Y-chromosoom: curves 
blijven vlak dus stijgende leeftijd van mama heeft geen effect. 

 
 
 
 
 
 

 

B. Opsporen van neurale buisdefecten (NBD) 
Beter bekent als een open rug of schedel.  
 
Specifiek onderzoek tijdens zwangerschap naar een NBD is aangewezen in volgende situaties:  

➢ Wanneer er een familiale voorgeschiedenis is van een NBD, d.w.z. dat NBD bij één van 

beide partners zelf, een vorig kind, een broer, een zus of een ander familielid voorkomt 

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

➢ Wanneer een afwijkend alfafoetoproteïne (AFP) gevonden wordt in het bloed van de 

moeder, zal een AFP-bepaling in het vruchtwater aanvullend dienen te gebeuren. Een te 

hoge AFP-waarde kan wijzen op een kind met een open rug of schedel. 

 

Er zijn wel wat gradaties: kan gaan van een open rug – tot een open schedel – of gewoon kleine 

openingen. 
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C. Prenataal moleculair-genetisch onderzoek 
Pas wanneer men over informatie beschikt inzake genlocus en gendefect (voor monogenische 
aandoeningen relatief eenvoudig op te sporen), kan een prenataal onderzoek aangeboden 
worden. In sommige situaties is het gendefect niet zelf gekend maar wel   de   genlocus.   Ook   dan   
kan   door   DNA-koppelingsonderzoek   met   DNA-merkers voor de betrokken genlocus toch 
prenatale diagnostiek mogelijk zijn 
 
.In   principe   zal   een   verhoogd   risico   op   een   monogenische   aandoening   bij   de foetus 
aanwezig zijn in volgende situaties: 

➢ wanneer één van beide partners een ernstige autosomaal dominante aandoening heeft. 
o Wanneer één van de ouders AD aandoening heeft → 50% kans op overerving. 

➢ wanneer   beide  partners  drager   zijn   van  een  autosomaal  recessieve aandoening 
o denk aan muco → ¼ kans dat het kind de aandoening krijgt. 
o De mogelijkheid om te kiezen voor IVF 

➢ wanneer de vrouw draagster is van een geslachtsgebonden (X) recessieve aandoening. 
o We weten al dat vrouwen hier meestal geen last van hebben, want zij hebben er 2. 

Echter als de vrouw een mannelijke nakomeling heeft, kan dit problemen geven. 
 

Technische procedures voor prenatale diagnostiek  
Niet-invasieve technieken: 
Komt weinig in de buurt van het kind. 

➢ De echografie 
➢ Maternele serumscreening 

o Men neemt bloed van de zwangere vrouw en onderzoekt dit d.m.v. allerlei testen. 
(zie verder)  

Invasieve technieken: 
➢ Vlokkentest of chorionbiopsie 
➢ De vruchtwaterpunctie 
➢ De navelstrengpunctie 

 

 
➢ Preïmplantatie genetische diagnostiek (PGD) 
➢ Niet-invasieve prenatale testing (NIPT) 

 

Echografisch onderzoek 
Niet invasief en routinematig → wordt bij elke zwangerschap gedaan. 
 
Echografisch   onderzoek   wordt   als   routineonderzoek   bij   een   zwangerschap uitgevoerd   om   
de   normale   ontwikkeling   van   de   foetus   te   volgen a.d.h.v. golven die uitgezonden worden, 
op die manier kan men metingen uitgevoerd worden →   Toevallig kunnen   hierbij   afwijkingen   
bij   de   foetus   worden   vastgesteld,   zoals groeiachterstand,   te   veel   of   te   weinig   vruchtwater,   
aangeboren   misvorming en t.h.v. de schedel, de ledematen, de romp, enz.  
 

Gebeurt meestal in het eerste trimester van een zwangerschap. 
➢ Gynaecoloog gaat een vaginaal echografisch onderzoek (rond 6 weken) want is nog niet 

mogelijk om het via de buikwand te doen. → beslissen of men wel degelijk zwanger is, en 
of het hartje klopt. 

➢ Bevestigen van intra-uteriene zwangerschap!! 
o Soms zwangerschap in de eierstokken (of ergens anders), maar dit is zeer 

gevaarlijk voor de vrouw. 
➢ één baby of meerlingen? → meerlingen hebben meer opvolging nodig. 
➢ Bepalen hoe lang de vrouw al zwanger is + wat de verwachte datum is. 
➢ Opsporen van een verdikte nekplooi!!  
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Op naar semester 2 en 3 ! 
➢ Detecteren van foetale anomalieën  

o Is alles wel oké? Groeien de ledematen zoals verwacht? Hersentjes oké? Etc…. 
➢ Opvolgen van de groei 

o Groei vertragingen kan wijzen op een afwijking of dat er toch iets mis is. 
 
 
In België worden deze (cruciale) echografieën terugbetaald. De 
‘pret’-echografieën met 3D enzo worden niet terugbetaald. 
 
 
 
Naar welke echografische afwijkingen kijkt men? 

➢ Verdikte nekplooi 
➢ Hartafwijkingen (zijn alle kamers aanwezig, …) 
➢ IUGR (intra-uteriene groei-retardatie) 
➢ Afwijkingen in de hersenen 
➢ Nierafwijkingen 
➢ Buikwanddefect  

o Dat bv. het middenrif niet gescheiden wordt van de rest van het lichaam waardoor 
de organen terechtkomen in de borstkas 

➢ SUA  
o Kijken naar bloedvaten in de navelstreng. Normaal 2: (1) stuurt vers bloed en 

voedingsstoffen naar de baby, (2) afvalstoffen en zuurstofarm bloed weg van de 
baby.  

o 20% geassocieerde afwijking 
▪ Trisomie 13, 18 

 
Nekplooimeting iets meer in detail.. 

➢ Dit is de normale subcutane ruimte tussen de huid en cervicale wervelzuil tijdens het 
eerste zwangerschapstrimester. 

➢ 12 weken: 2.18 mm groot 
➢ 10-12 weken 
➢ Verdikte nekplooi: > 3.0 mm  
➢ Hoe groter de NT en hoe langer de NT blijft bestaan, hoe groter de 

kans dat het geassocieerd is met afwijkingen. 
➢ 60%-70% van alle Down Syndroom 
➢ MAAR 

o 13% van alle normale baby’s > 2.5mm 
o Bij sommige baby’s komt het nu eenmaal voor, het is gewoon een extra 

aandachtspunt en moet echt wel verder opgevolgd worden.  
➢ P.S. Hoe meer ervaring de gynaecoloog, hoe nauwkeuriger de afmetingen zullen zijn. 

 
 
In sommige situaties is het heel groot, dan heeft men te maken met 
een Cystisch Hygroma Colli → een vochtophoping bij de baby ten 
gevolge van verstopping van de lymfevaten. Het kindje gaat hier 
mee geboren worden, maar dit herstelt zichzelf.  
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Maternele Serumscreenign 
→Bepaalde stoffen die aanwezig zijn in het bloed van de mama 

➢ Eerste trimester (10-12 weken)  
o Combinatietest  

➢ Tweede trimester (15-16 weken) 
o Triple Test 

➢ Eerste + tweede trimester  
o Geïntregreerde test. 

Hoe meer parameters men wil nakijken, hoe sensitiever men ermee omgaat. 
 

(1) Eerste trimester (10-12) : De combinatietest 
a. Men gaat een  biochemische analyse uitvoeren: in bloed van mama kijken naar 

i. Papp-A (Pregnancy Associated placental protein-A) 
ii. Vrij -hCG (humaan choriongonadotrophine) 

b. Nekplooimeting – NT (nuchal translucency) 
c. Crown-rump length. 

i. Afstand stuips en hoofdje  
d. Neusbeentje. 
e. Gecorrigeerd voor leeftijd mama (+gewicht) 

(2) Tweede semester 
a. Triple Test (biochemische analyse.) 

i. Alfa-foetoproteïne (AFP) 
ii. Totaal hCG  

iii. Niet-geconjugeerd oestriol 
b. Quadruple-test. 

i. Inhibin-A 
c. Gecorrigeerd voor leeftijd (+ gewicht) 

➢ We zien voor trisomie 21: AFP gedaald, totale hCG 
gestegen en niet-geconjugeerd oestriol. 

➢ Ook voor trisomie 18 en neurale buisdefecten. 
 

 
Bij neuraal buisdefecten (oa. spina bifida, anencefalie) 
 is er een stijging van het AFP.  Er is echter een overlap  
tussen de waarden bij een normale en aangetastefoetus,  
conventioneel wordt de cut-off waarde gelegd op 2.5MoM.  
Dus vals   positieve   en   vals   negatieve   waarden   mogelijk.    

 
➢ Bij het syndroom van Down ontstaat er een daling van het AFP en oestriol en een stijging 

van HCG in het materneel serum. Uitgaande van  de  waarden  van deze  3 stoffen  
wordt een finaal risicoberekend   met   een   cut-off   waarde   van   1/250.   Wanneer  de   
waarde   hoger  dan 1/250     is,     wordt     een     invasief     prenataal     onderzoek     
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(meestal     een vruchtwaterpunctie)   aangeraden.   Deze   screeningstest   wordt   de   triple   
testgenoemd en biedt geen zekerheid (vals positieven en vals negatieven mogelijk). 

➢ Deze test is dus NIET diagnostisch en is GEEN zekerheidstest. → het is een 
SCREENINGSTEST en moet altijd bevestigd worden. 
 

➢ Testresultaat beïnvloed door / berekeningen onderhevig aan: 
o Zwangerschapsduur 
o Meerlingenzwangerschap 
o Ziekten bij de mama (bv. diabetes) 
o Aandoeningen bij de baby. 

 
Afhankelijk van de hoeveelheid parameters men bij 
elkaar neemt, hoe betrouwbaarder de resultaten. 
X-as = Detectie ratio 
Y-as = Vals positieven 

➢ Men ziet de rode lijn, steekt er wel boven uit. Is 
het betrouwbaarst  

➢ Nadeel: Hoe meer men wil na gaan, hoe duurder 
de test… 

 
 

Vlokkentest 
= een invasieve test. 
 
De vlokkentest kan verricht worden vanaf de 10de 
zwangerschapsweek (meestal 11de-12de week). 
Vooraf moet echografisch nagegaan worden welke 
de exacte zwangerschapsduur is.  
 
In de placenta bevinden zich chorion vlokken. Een 
deel van deze vlokken bestaat uit materiaal van 
mama, maar ook materiaal van de foetus. Het is dan 
belangrijk zeker te zijn dat het gaat over de vlokken 
met het materiaal van de baby. 
 
De vlokkentest zelf gebeurt steeds onder echografische begeleiding, zodanig dan men goed kan 
zien waar men die vlokken gaat wegnemen en dat men geen schade berokkent aan de baby.  
 

Kan op twee verschillende wijzen uitgevoerd worden : 
➢ De transabdominale methode, waarbij via een prik doorheen 

de buikwand een naald tot in de placenta gebracht wordt. Daar 
worden dan een aantal vlokken weggenomen.  

o Meestal wordt ongeveer 5 tot 30 ml weefsel bekomen, 
dat kan gebruikt worden voor: 

▪ geslachtsbepaling,  
▪ cytogenetisch onderzoek 
▪ biochemisch onderzoek 
▪ DNA-onderzoek. (opsporen gekende mutaties) 

o Het   vlokkenmateriaal   kan   ofwel   op  rechtstreekse  
wijze   (=   zonder   te   kweken) onderzocht worden  voor 
cytogenetisch  of  moleculair onderzoek. Of op een 
onrechtstreekse manier. 
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o De bijkomende kans op een miskraam na een vlokkentest is minstens 1%, dit 
risico wordt grotendeels bepaald door de ervaring van de gynecoloog.  

o Voordeel: onderzoek kan vroeg in de zwangerschap gebeuren → 
zwangerschapsinterruptie d.m.v. curettage mogelijk. (curettage is de 
zwangerschap onderbreken zonder zelf te moeten bevallen) 
 

o Bij direct chromosomenonderzoek op de vlokken moet rekening gehouden 
worden met de mogelijkheid van mozaïcisme, waarbij verificatie d.m.v. 
onrechtstreekse analyse nodig kan zijn teneinde een vals positief of vals negatief 
resultaat te vermijden.    

▪ Als op een zeker moment toch een fout optreedt heb je mozaïcisme die 
aanwezig kan zijn in embryo en in placenta. MAAR Als die 
chromosoomafwijking zal optreden in cellen die aanleiding geven tot de 
vorming van de placenta, dan krijg je een andere 
chromosoomsamenstelling in placenta dan in embryo = placentair 
mosaïcisme. → als je dan net daar een vlok van neemt zou je kunnen 
denken dat er iets mis is met de chromosomen van het embryo.  

 
 
 
 

➢ De   transcervicale  methode,   waarbij  langs vaginale  weg  
een  biopsietangetje door het cervicale kanaal opgevoerd 
wordt tot de tip in de placenta ligt; 
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Vruchtwaterpunctie  
 
Een   vruchtwaterpunctie   of   amniocentese  

➢ De baby zit in een soort zak, vol met vruchtwater. Hier komen celletjes vrij van de foetus, 
en die kunnen we dan gebruiken om na te kijken of alles oké is. 

 
Wordt   verricht   vanaf   de   14de ( meestal pas 15e -16e) zwangerschapsweek. Onder echogeleiding 
wordt een dunne naald doorheen de buikwand in het  vruchtwater  gebracht  en  wordt  15   à   
20   ml  vruchtwater  opgezogen.  Dit  is slechts   5%   van   de   totale   hoeveelheid   vruchtwater   
die   vrijwel   onmiddellijk spontaan   wordt   aangevuld.    

➢ De   eerste   2   ml   vruchtwater   worden   gebruikt   voor bepaling van het  
alfafoetoproteïne  (AFP).  

➢ Het overblijvende staal kan gebruikt worden voor cytogenetisch, moleculair of 
biochemisch onderzoek naargelang de indicatiestelling.  

➢ Het resultaat van het AFP-gehalte in het vruchtwater is na enkele dagen bekend. Het 
chromosomenonderzoek duurt een 3-tal weken, vermits meestal eerst een amniocyten 
kweek moet ingesteld worden. (Ook voor moleculair en soms ook voor biochemisch   
onderzoek   is   voorafgaandelijk   een   kweek   van   amniocyten   nodig teneinde voldoende 
materiaal voor onderzoek te bekomen.)  

➢ Bij een vruchtwaterpunctie bestaat een klein bijkomend risico op een miskraam dat 
geschat wordt op 0,5%. 

➢ Afwijkend resultaat? Curettage niet meer mogelijk, zwangerschap beëindigden aan de 
hand van inductie. 

 
 

Vlokkentest vs. Vruchtwaterpunctie  
 Vlokkentest Vruchtwaterpunctie 
Bron Vlokken afkomstig van de 

moederkoek 
Vruchtwatercellen 

Tijdstip Vanaf 10 weken Vanaf 14 weken 

Risico Ongeveer 1-3% Ongeveer 0,5% 

Onderzoeken Chromosomen 
DNA 

Stofwisseling 

Chromosomen 
DNA 

Stofwisseling 
AFP 

Interruptie Curettage mogelijk Inductie van arbeid 

 
 

Navelstrengpunctie  
Deze   techniek   wordt   slechts   uitgevoerd   in   uitzonderlijke   situaties   en   gebeurt enkel in 
zeer gespecialiseerde centra.  
 
Navelstrengpunctie is mogelijk vanaf een zwangerschapsduur   van   ongeveer   20   weken   en   
gebeurt   steeds   onder echografische   controle,   waarbij   via   het   aanprikken   van   een   
bloedvat   in   de navelstreng enkele ml bloed van de foetus wordt afgenomen. De duur van het 
laboratoriumonderzoek is afhankelijk van de aard van de op te sporen   aandoening;   voor   een   
cytogenetisch   onderzoek   bv.   kan   dit   variëren tussen  3  dagen  en  3  weken.   

➢ Bijkomend  risico   op   spontaan   miskraam na navelstrengpunctie bedraagt 1 à 2 %. 
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Preïmplantatie genetische diagnostiek (PGD) 
= voorafgaandelijk IVF / in vitro fertilisatie. 
 
PGD is een zeer vroege vorm van prenatale diagnostiek (omdat je voor de zwangerschap 
tewerk gaat) waarbij tijdens een IVF procedure   enkel   niet   aangetaste   embryo’s   naar   de 
baarmoeder   worden   getransfereerd.   Genetisch   onderzoek   gebeurt   op   1   à   2 cellen   die   
worden   weggenomen   uit   het   5-dagen   oud   embryo   na   IVF. Men gaat een vrouw ‘stimuleren’ 
om de eicellen te laten rijpen, nadien haalt men die eruit en bevrucht ze in een petrischaaltje. → 
eens de bevruchting gebeurd is terugplaatsen.  

➢ Met andere woorden een genetische diagnose van een embryo, om een zwangerschap met 
een aangetast kind te vermijden. 

 
Indicaties 

➢ Genetisch onderzoek bij echtparen die geen zwangerschapsinterruptie wensen na 
PND. 

o Monogenische aandoeningen (fout in één gen) met gekende mutatie (AR, AD, XL) 
▪ Selecteren in embryo’s → enkel die die de variant niet hebben. 

o X-gebonden aandoeningen met ongekende onderliggende genetisch defect → 
geslachtsselectie (in bepaalde situaties weten we dat jongens / meisjes zullen 
aangetast zijn) 

o Chromosomale herschikkingen 
o Aandoeningen met mild verloop, variabele expressie, laattijdige aanvang,… 

➢ Aneuploïdiescreening  
= kijken of er geen onevenwicht is in het aantal chromosomen of chromosoomsegmenten. 

➢ Designer baby 
o Een zwangerschap willen, om een ander kind dat ze reeds hebben (met bv. 

leukemie), dat eigenlijk enkel kan geholpen worden met een transplantatie → ze 
gaan dan kiezen voor een zwangerschap waarmee dat kind (dat leukemie heeft) 
getransplanteerd kan worden. 

o HLA-identische donor = ongeboren kind moet 100% matchen met materiaal van 
zieke kind opdat die gebruikt kan worden als donor.  

 
Hoe gebeurt dit? 

(A) De vrouw die een baby wenst te krijgen kunstmatig stimuleren om al haar eicellen te laten 
rijpen. Geeft wel wat aanleiding tot kleine problemen, in een 
natuurlijke situatie komen er nooit zoveel eicellen tot rijping. = in 
vitro fertilisatie. 

a. Eicel ‘pickup’ = meerdere eicellen wegnemen en in een 
petrischaaltje bevruchten met een spermacel. men gaat 
dan het embryo bekijken, een aantal dagen laten groeien. 

(B) Embryo-biopsie = men gaat één of meerdere cellen opzuigen uit 
dat embryo, op dat ene celletje gaat men dan een genetische 
analyse uitvoeren. 

(C) Genetische analyse = FISH-analyse of PCR of sWGS om te kijken 
of er geen tekorten of teveel is aan genetisch materiaal. 

(D) Implantatie van een niet-aangetast embryo. 

 
Hier zien we een schematisch voorbeeld. Groen zijn goede embryo’s 
en hebben de aandoening / variant niet. Men gaat 1 à 2 cellen van 
een embryo wegnemen (meestal dag 5). Dan gaat men de transfer 
van de niet-aangetaste embryo’s naar de baarmoeder doen → dan 
is het afwachten of de vrouw effectief zwanger wordt, want vaak 
nestelen ze niet in en geeft dit aanleiding tot miskramen. 
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De embryo’s kunnen ook worden ingevroren om dan op een later tijdstip te transfereren. Het 
slaagpercentage op geboorte van een kind is laag (20% na transfer van 2 tot 3 embryo’s). De 
terugplaatsing van meerdere embryo’s   verhoogt   het   risico   op   meerlingzwangerschappen.   
Het   is   nog   niet duidelijk   of   er   een   verhoogd   risico   bestaat   op   numerieke   afwijkingen   
van   de geslachtschromosomen (men vermoedt dit wel). 
 
De   kostprijs   van   dergelijke   procedure   bedraagt ongeveer 2000 euro per keer. Deze optie 
wordt vooral gekozen door koppels die om psychologische of religieuze reden geen 
zwangerschapsinterruptie wensen te verrichten in geval van een aangetaste foetus. 
 

NIPT 
NIPT is een niet-invasieve test waarbij enkel bloed wordt afgenomen van een zwangere vrouw, 
meestal op een 11-tal weken zwangerschap.  
 
Het   is   reeds   lang   gekend   dat   er   in   de   bloedstroom   van   zwangere   vrouwen, foetale 
cellen aanwezig zijn  

➢ Aanwezig in een zéér klein aantal 
➢ Kan in het moederlijk bloed blijven tot jaren na de zwangerschap. → betekent dat men 

moet opletten. Want als mama al een vorige zwangerschap achter de rug heeft, en men 
gebruikt cellen afkomstig van die zwangerschap dan test je eigenlijk de foute 
zwangerschap..  

Daarnaast ook foetaal   RNA   en   circulerend   vrij   foetaal   DNA   (cfDNA) aanwezig. 
➢ Dit zijn stukjes DNA die niet in  de cel zijn ingekapseld maar van de foetus, vrij ronddwalen. 
➢ Dit   circulerend foetaal DNA is afkomstig van afstervende cellen van de placenta en is vrij 

vroeg aanwezig in de zwangerschap, maar verdwijnt ook vrij vlug uit de bloedcirculatie 
bij de zwangere vrouw na de bevalling, dit in tegenstelling tot foetale cellen. 

➢ Het   aandeel   van   cfDNA   bedraagt   ongeveer   5-25%   van   het   totale celvrije DNA in 
de bloedstroom. De lengte van het cfDNA bedraagt ongeveer 167bp (tussen 150-200 bp). 

 
We hebben hier een bloedstaal van de 
mama, maar als je dat gaat ontleden zie je 
uiteraard de rode bloedcellen die 
noodzakelijk zijn voor de zuurstof en 
voedingsstoffen. Dan hebben we stukjes 
DNA die heel klein zijn afkomstig van de 
foetus (rond 200bp lang) én stukjes DNA die 
afkomstig zijn van mama. → afkomstig van 
cellen die sterven, dus ook materneel DNA.  
 

➢ Op basis van die NIPT test kan men zeer betrouwbaar chromosoomafwijkingen 
opsporen bij de kinderen.  

➢ Kan al vanaf 10 weken dus heel vroeg! 
 

 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra170534 

De sequentie van cell-free DNA fragmenten in het bloed van de mama (zowel afkomstig van 
mama als baby) kan gebruikt worden om chromosoomafwijkingen te screenen in de foetus. 
Gedurende de zwangerschap, groei en reorganisatie van de placenta leidt tot afscheiding van 
kleine fragmenten in DNA in het materneel bloed. Een bloedstaal wordt dan afgenomen en 
naar een lab gestuurd, waar de cell-free fragmenten geïsoleerd worden, gesequencieerd, 
‘mapped’ / teruggeleid naar hun respectieve chromosomen en dan geteld om abnormaliteiten 
op te sporen. Accuraatheid → men kijkt naar ‘Fetal Fraction of Circulating DNA’ → de 
concentratie van cell-free placental DNA vergeleken t.o.v. het totale aantal circulerende cell-

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra170534
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free DNA. Hoe lager de proportie van placental DNA → hoe minder zeker men uitspraken kan 
doen.  
Zo’n ‘Low Fetal Fraction’ = Lage concentratie kan te wijten zijn aan: 

➢ Kleine massa placenta 
➢ Hoog BMI → bij obese vrouwen minder betrouwbaar!  
➢ Trombo-embolische afwijkingen. 

Andere zaken die kunnen bijdragen 
➢ Maternele, chromosomale aneuploïdie  
➢ Maternele kankers 
➢ DNA copy-number variaties 
➢ Placental mosaïcisme 

 
Het is een screeningstest DUS afwijkende resultaten dienen altijd opgevolgd te worden door 
diagnostische genetische testen. 
 

➢ Het succes van deze methode zorgt voor een verminderde nood aan invasieve 
technieken. 

➢ BELANGRIJK TE WETEN 
= een foetale fractie in een bloedstaal van een zwangere vrouw gaat vrij laag zijn, en 
dit zal het resultaat beïnvloeden. Zeer laag? → resultaat minder betrouwbaar. 

 
 
 

 
CfDNA is ook afkomstig van placenta = 
afkomstig van wat men noemt: 
syncytiotrophoblasten. → door 
apoptose gaan die dood en daardoor zal 
DNA vrijgesteld worden. (aangeduid in 
het blauw). Dit DNA gaat men gebruiken 
in een sequence reactie, waarmee men 
aneuploïdieën kan opsporen. 
 
Wat gebeurd er? Alles sequeneren en 
tellen → kijken of er te veel of te weinig 
materiaal is. 
 
Ook gebruiken voor mutaties of 
pathogene varianten in bepaalde genen -
→ zit dat nu wel degelijk in het foetaal 
materiaal??  
 
We weten al, dit circulerend DNA 
verdwijnt bijna onmiddellijk na de 
zwangerschap. 
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Sinds 1 juli wordt deze NIPT test terugbetaald voor elke zwangere vrouw. Eerst wou men dit enkel 
voor hoog risico zwangerschappen; 
 
MAAR ONTHOUD 

➢ Zo’n test moet ALTIJD bevestigd worden. 
 
Er zijn toch een aantal nadelen… 
 

➢ Confined placental mosaïcisme 
o Ook afkomstig van placenta, wat dus betekent dat als daar een fout zit kan je o.b.v. 

deze NIPT test vals positieven bekomen.  
 

➢ Maternal mosaïcism 
o Kan zijn dat mama drager is van mosaïcisme, dan hebben we gezien dat in de 

bloedstroom ook materneel cfDNA zit. Je zou dat dan verkeerdelijk kunnen 
interpreteren als zijnde van de baby afkomstig. 

 
➢ Maternal tumour 

o Mama kan zelf een tumor dragen, we weten al dat kankercellen zeer veel 
circuleren omdat ze ongecontroleerd zijn. → gaan dus zeer veel cfDNA vrijstellen 
en als dit in de bloedstroom van een zwangere vrouw terechtkomt, ga je hier zeer 
afwijkende resultaten terugvinden. 

 

Case: illustratie 
Men kreeg een zeer afwijkend resultaat, men herhaalde en zelfde resultaat.. kon dus niet aan fout 
in de methode liggen. Men heeft dan een vruchtwaterpunctie uitgevoerd, die normale resultaten 
gaf. Er was dus in feite niks mis met het kind, dus is men gaan nadenken aan een onderliggende 
reden. Men heeft de vrouw dan onder de scanner laten gaan, en ze was drager van een 
lymfeklierkanker, die zou actief was dat die ook cfDNA vrijstelde. 
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Les 10:  
1.Inleiding 
 
België telt 8 erkende genetische centra, elk genetisch centrum is verbonden aan een Belgische 
universiteit. Voor Vlaanderen betekent dit dat er 4 genetische centra zijn: Leuven, Gent, Brussel 
en Antwerpen. 
 
In   een   genetisch   centrum   is   de   dienstverlening   tweeërlei:    

➢ enerzijds   zijn   er   de genetische raadplegingen, bedoeld voor het stellen van een 
diagnose bij patiënten met een erfelijke ziekte;  

➢ daarnaast doet het genetisch labo ook aan wetenschappelijk onderzoek om beter 
inzicht te krijgen in   erfelijke   ziekten. 

 
Iedereen   die   vragen   heeft   over   erfelijkheid   kan   terecht   in   een genetisch   centrum.   Men   
dient   niet   doorverwezen   te   worden   door   huisarts of specialist. Genetische   testen   worden   
in   België   terugbetaald   door   RIZIV, mits voorgeschreven door een klinisch geneticus.  
 
Waarom komt iemand naar een genetisch centrum? 

➢ Heb ik, of heeft mijn kind een erfelijke aandoening? 
➢ Welke familieleden hebben risico? 
➢ Is er een risico voor mijn kinderen? 
➢ … 

 
In   het   centrum   Medische   genetica   werken   artsen,   genetische   counselors, psychologen,     
kinesitherapeuten,     verpleegkundigen,     laboranten,     administratief medewerkers, It-ers, ...Er 
zijn meerdere soorten raadplegingen afhankelijk van de problematiek waarvoor men als patiënt 
naar het genetisch centrum komt. Elke arts-geneticus heeft zijn eigen sub-domein binnen de 
genetica, waarin hij extra expertise heeft. 
 

 

 
Bij genetische centra is het niet zo eenduidig wie 
de patiënt is. Je gaat naar de oogarts omdat je last 
hebt van je ogen, dan ben jij de patiënt. Vanaf je 
naar een genetisch centrum komt met één van de 
bovenstaande vragen, is het vaak zo dat er 
meerdere personen at-risk zijn.  
 
 
 
 
 

 

Soorten raadplegingen 
• Oncogenetica = familiale kankers: borstCa, darmCa 
• Neurogenetica = jongdementie, ziekte van Alzheimer, ziekte van Huntington, ALS 
• Cardiogenetica = erfelijke hartaandoeningen 
• Prenatale raadplegingen = voor zwangere koppels die een genetisch risico hebben op een 

kindje met een erfelijke aandoening 
• Dysmorfologie poli = voor kinderen geboren met meerdere lichamelijke en/of 

verstandelijke achterstand 
• Bindweefselraadplegingen = Ehlers Danlos syndroom, Marfan syndoom 
• Verwanschapsonderzoek = (non-)paterniteiten 
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Genetische counseling 
De term “genetic counseling” of genetisch erfelijkheidsadvies werd in 1975 voor het eerst 
geïntroduceerd door de American Society of Human Genetics (ASHG).  
 
= “Genetische   erfelijkheidsadvisering   is een  communicatieproces  met  als doel   een  individu  
of  familie  bij  te  staan   in:   

✓ het begrijpen   van   medische   informatie,    
✓ het   begrijpen   van   de   overervingswijze   en   het herhalingsrisico van de ziekte,  
✓ het begrijpen van de verschillende opties om om te gaan met het herhalingsrisico,  
✓ het kiezen van een plan van aanpak, 
✓  het zich zo goed mogelijk aanpassen aan de ziekte en/of het herhalingsrisico”.  

 
Genetische counseling vindt bij voorkeur plaats in een genetisch centrum waar professionele 
zorgverlenerszijn opgeleid in genetische diagnostiek en counseling. Genetische counseling is geen 
prestatiegeneeskunde, voor elke raadpleging voorziet men voldoende tijd. Zij bevat immers   een   
aantal   belangrijke   aspecten   waarbij   multidisciplinaire   begeleiding noodzakelijk is. 
 
Genetische   counseling   steunt   op   drie   belangrijke   principes:   

(1) Non-directiviteit 
➢ De counselors dienen zo non-directief mogelijk te zijn! Men mag m.a.w. nooit de 

testaanvrager beïnvloeden in zijn / haar beslissingen! 
➢ Heeft tot doel de autonomie van de testaanvrager te verhogen. 
➢ Let op dat de informatie die de counselor geeft altijd de beslissing zal beïnvloeden 

↔ Directiviteit 

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

o MOEILIJK om informeren te scheiden van advies geven. 
o Bv. het advies geven de at-risk familieleden op de hoogte te brengen. 

 
Wat kan nog? → Shared decision making 

= gedeelde verantwoordelijkheid van counselor en testaanvrager 
➢ Evenwicht tussen evidence-based begeleiding én de plicht om de keuze van de 

testaanvrager te respecteren. 
o ALS de testaanvrager volledige en duidelijke informatie gekregen heeft!! 

➢ Omdat non-directiviteit niet altijd mogelijk is 
o Bv. als het medisch aangewezen is om een genetische test te nemen, omdat de 

ziekte behandelbaar is. 
 

(2) Autonomie van de testaanvrager  
➢ Houdt de vrijheid in om te beslissen op basis van de verkregen informatie. 
➢ Het respect voor zelfbeschikking én het verdedigen van de confidentialiteit van genetische 

informatie van het individu. 
o Recht en verantwoordelijkheid van de testaanvrager om te beslissen dit mee te 

delen met anderen. 
 
Hiertoe dient de counselor wel te beschikken over: 

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

➢ Empathische vaardigheden om de testaanvrager een zo groot mogelijke autonomie te 
bieden 
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(3) Empathisch handelen.  
Stel je voor… 

➢ Vraag testaanvrager: “Wat zou u doen in mijn plaats, ik ben bang en weet niet wat te 
kiezen…” 

➢ Antwoord counselor: “Ik begrijp dat u wou dat er een eenduidig antwoord was, helaas is 
dat er niet. Als het er was, gaf ik het u.” 
VS. 

➢ Antwoord counselor: “Wel, dat is niet mijn probleem.” 
 
Wanneer mensen zo’n vraag stellen moet je je afvragen: 

• Wat is de betekenis van deze vraag? 
o Bv. zwanger koppel met genetische diagnose >> zwangerschap afbreken of niet? 

• Exploreren van verwachtingen en angsten. 
o Zitten beide partners op zelfde golflengte? 

• Alle aspecten van de beslissing belichten, met de positieve en negatieve gevolgen.  
o Verlangen naar een kind vs. levenslang zorg dragen voor kind met handicap.. 

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

 

Toepassingen van genetische testen 
We maken een onderscheid tussen  

➢ diagnostisch onderzoek,  
➢ dragerschapsonderzoeken  
➢ voorspellend onderzoek. 

 

Diagnostisch onderzoek  
Het doel van diagnostisch genetisch onderzoek is de genetische fout (mutatie) op te sporen bij 
een klinisch  aangetast  persoon met een vermoeden van een genetische aandoening of bij wie in 
de familie een erfelijke aandoening voorkomt.  
 
Dit   onderzoek   geeft   naast   het bevestigen of uitsluiten van de vermoedelijke diagnose bij 
de patiënt, ook informatie over het risico op de aandoening bij familieleden en bij (toekomstige) 
kinderen van de patiënt. Een correcte diagnose kan maar gesteld worden via: 

➢ Degelijke   persoonlijke   en   familiale   anamnese   (vraagstelling   gedurende   de 
raadpleging) 

➢ Nazicht van alle medische dossiers 
➢ Opstellen van een zo volledig mogelijke stamboom 
➢ Klinische evaluatie door de arts-geneticus 
➢ Aanvullende onderzoeken: 

o Genetische: chromosomenonderzoek, DNA-onderzoek 
o Niet-genetische: bloedanalyse, radiologisch onderzoek, verwijzing naar andere 

medische specialismen, ... 
 

Casus diagnostisch onderzoek voor Marfan syndroom: 
Een 10-jarige jongen komt met zijn beide ouders op de genetische raadpleging. Bij klinisch   
onderzoek   stelt   de   klinisch   geneticus   vast   dat   bij   de   jongen   naast   lange vingers,   
platvoeten,   en   een   borstbeenafwijking,   ook   sprake   is   van   scoliose (verkromming   van   de   
ruggengraat)   en   een   lensdislocatie   (verplaatsing   van   de ooglens), die reeds vroeger werden 
vastgesteld. Toch werden al deze symptomen nooit   eerder   met   elkaar   in   verband   gebracht,   
als   zijnde   onderliggend   aan   een syndroom (definitie  syndroom: geheel van 
verschijnselen/symptomen die horen bijeen ziekte). Al deze symptomen doen de geneticus 
denken aan het syndroom van Marfan. Om te checken of dit wel degelijk zo is → bloedonderzoek, 
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meestal aantal maanden later resultaat. Wat bleek? Inderdaad drager van FBN1 mutatie en dus 
het Marfan syndroom heeft. Het   Marfan   syndroom   is   een   autosomaal   dominante   
bindweefselaandoening,   die wordt veroorzaakt door mutaties in het fibrilline-1 (FBN1) gen op 
chromosoom 15. Dit gen codeert voor fibrilline, een belangrijke bouwsteen in het bindweefsel van 
o.a. de ooglens   en   de   aorta.  Omdat bij deze aandoening ook het hart betrokken is, is een 
regelmatig cardiologisch onderzoek, inclusief echocardiografie, om de cardiale betrokkenheid in 
het oog te houden, is ten zeerste aan te raden. Maar van wie komt deze aandoening dan? Mama 
of papa? Uit verder genetisch onderzoek bij de moeder, die enkel een myopie (bijziendheid) heeft, 
blijkt dat zij eveneens draagster is van dezelfde FBN1 mutatie. Omdat Marfan syndroom een zeer 
variabele aandoening is, werd er nooit eerder gedacht aan een erfelijke aandoening bij de jongen. 
 

Dragerschapsonderzoek 
Dragerschapsonderzoek   is   een   vorm   van   genetisch   onderzoek   waarbij   wordt nagegaan of 
een gezond individu drager is van een overerfbare aandoening, zonder dat dit dragerschap 
implicaties inhoudt voor de gezondheid van het geteste individu. Dit   onderzoek   levert   enkel   
informatie   op   die   relevant   is   voor   de   (toekomstige)nakomelingen van het individu.  
 
Dragerschapsonderzoek wordt meestal toegepast bij autosomaal   recessieve   aandoeningen.  
 

 
 
Dragerschapsonderzoek  gebeurt  in  de   regel  niet  op  kinderleeftijd   om  recht  op autonomie 
en “niet-weten” te bewaren + gevaar voor stigmatisering en discriminatie bij kinderen   tegengaan.    
 
Dragerschapsonderzoek voor mucoviscidose: 
Mucoviscidose   of  taaislijmziekte  is  de   meest  voorkomende   autosomaal  recessieve 
aandoening   in   onze   bevolking   en   heeft   een   prevalentie   (voorkomen)   van   1/2500 
pasgeborenen.   Ongeveer   1/25   personen   in   onze   bevolking   is   drager   van   deze aandoening. 
Mucoviscidose is een chronische en ongeneeslijke aandoening en gaat gepaard   met   een   
levensverwachting   van   ongeveer   40   jaar.   
 
→Veroorzaakt   door   een   mutatie   in   het   CFTR  gen, gelegen op chromosoom 7q31.2. 
Mucoviscidose wordt gekenmerkt door afwijkingen in de secreties en mucus (slijmen). Het 
produceren van dikke, taaie slijmen   veroorzaakt   steeds   terugkerende   longinfecties   met   
vernietiging   van   het longweefsel   en   chronisch   obstructief   longlijden   tot   gevolg.   
Verstopping   van   de afvoerkanalen     van     de     exocriene     klieren     geeft     aanleiding     tot     
pancreas(alvleesklier) insufficiëntie   en   spijsverteringsproblemen.   (je kan hier nog veel meer over 
lezen in het stuk samenvatting van de prof zelf, niet aan bod in les) 

 
Wie wordt er getest? 

(1) Individuen at-risk 
o Familieleden van een patiënt met de aandoening. 
o vb. dragerschapsonderzoek voor mucoviscidose naar aanleiding van een 

mucoviscidosepatiënt in de familie 
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(2) Genetische screening 
o Test wordt aangeboden aan ALLE koppels die een pre-implantatie genetische test 

ondergaan of bij pre-conceptionele screening (=test bij beide partners vooraleer 
zwangerschap.) 

o vb.   alle   koppels   die   prenataal onderzoek   ondergaan   screenen   voor   
mucoviscidose)    

 
Doel = koppels identificeren die een verhoogd risico op een aandoening hebben bij hun kinderen 
en zo eventueel hun kinderwens aanpassen. 
 
Indien geen van deze mutaties aanwezig zijn bij een individu, is de   kans   op   dragerschap   
gereduceerd   van   de  a priori  kans   van   1/25   naar   een residueel   risico   van  1/300.  Twee   
ouders   met   een   normaal   resultaat  hebben   aldus een kans van 1/300 x 1/300 x1/4 = 
1/360.000 op een kind met mucoviscidose. Indien één   ouder   drager   is,   is   de   kans   op   een   
kind   met   mucoviscidose   1   x   1/300   x¼=1/1200. In dit geval kan geen prenataal onderzoek 
worden aangeboden, maar is dragerschapsonderzoek in de familie van de drager wel aanbevolen. 
Wanneer beide ouders   drager   zijn   van   een   fout   in   het   muco-gen,   is   de   kans   op   een   
kind   met mucoviscidose 1 x1 x ¼ = ¼. In dit geval is prenataal onderzoek mogelijk. 
 

Voorspellend/presymptomatisch/predictief onderzoek 
= er wordt nagegaan of een (nu) gezond individu een genetisch defect vertoont waardoor 
hij/zij op latere leeftijd (met zekerheid of met een grote probalititeit) een erfelijke 
aandoening zal   ontwikkelen.   

➢ Is dus géén diagnostisch onderzoek want het individu is NU nog niet ziek. 
➢ Meestal voor autosomaal dominante aandoeningen!  

 
 
Doel = bij   een   gezonde   persoon   de dragerschapstatus bepalen voor een gekende mutatie die   
reeds   in   de   familie   voorkomt   en  er reeds   aangetaste personen   in   de   familie   zijn.    

➢ Het onderzoek levert informatie op die relevant is, zowel voor de toekomstige gezondheid 
van het geteste   individu,   als   voor   zijn/haar   (toekomstige)   nakomelingen.   Het   
betreft   hier meestal   onderzoek   voor   (late-onset)   autosomaal   dominante   
aandoeningen.    

 
Internationale richtlijnen! 

➢ Meerderjarig! 
➢ Goed geïnformeerde beslissing / accurate informatie 
➢ Autonome beslissing, niet onder druk van derden 
➢ Respecteren recht op weten én recht op niet-weten 
➢ Voorspellend onderzoek kan enkel worden aangevraagd door een geneticus. 

 
Wat dan met kinderen? 

➢ Het   aanbieden   van   voorspellend   onderzoek   op   kinderleeftijd   is   afhankelijk   van   
de aanvangsleeftijd waarop de aandoening tot uiting kan komen, alsook van het al dan niet   
voorhanden   zijn   van   preventieve-   en/of   behandelingsmogelijkheden. 

 
De meest voorkomende  aandoeningen  waarvoor  men  voorspellend  onderzoek doet inde   
praktijk,   zijn   erfelijke   neurodegeneratieve   aandoeningen   (vb.   ziekte   vanHuntington) 
en familiale kankersyndromen (vb. erfelijke borst- en ovariumkanker) 
Erfelijke neurodegeneratieve aandoeningen zijn aandoeningen die meestal op (laat)- 
volwassen   leeftijd   beginnen   en   waarbij   bepaalde   gebieden   van   de   hersenenprogressief   
vroegtijdig   verouderen   en   afsterven.   De   getroffen   gebieden   in   de hersenen   bepalen   
grotendeels   de   verschijnselen   en   kenmerken   van   de aandoeningen:   bewegingsstoornissen   
en/of   cognitieve   stoornissen   (dementie).   Daarnaast is er een grote variabiliteit in de leeftijd 
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van onset (aanvangsleeftijd) en in de ernst van de verschijningsvorm. Tot op vandaag is er voor 
deze aandoeningen geen behandeling beschikbaar. Sommige ziektetekenen kunnen wel met 
medicatie behandeld worden. 
 
 

De ziekte van Huntington 
➢ Hersencellen in striatum en hersenschors gaan afsterven. 
➢ Beginleeftijd: 35-50 jaar (kan vroeger of later zijn) 
➢ Voorkomen: 1/10.000 
➢ Ongeneeslijk, wél behandeling van symptomen 
➢ Opname in een gespecialiseerde instelling is onvermijdelijk 
➢ Vaak sterven mensen 15 à 20 jaar na aanvang van de ziekte  

           Aangetast           Gezond

  
Symptomen 

➢ Neuromotorische (lichamelijk) afwijkingen 
o Onwillekeurige bewegingen beginnende bij fijne motoriek >> grove motoriek 
o Evenwichts- en gangsproblemen  
o Slik- en spraakstoornissen 

▪ Sterven soms door verstikking, of longontstekingen door infecties in de 
longen door zich vaak te verslikken in voedsel. 

➢ Cognitieve achteruitgang 
o Geheugenverlies 
o Concentratiestoornis 
o Afgenomen beoordelings- en organisatievermogen 

▪ Persoon wil bv. huis kuisen en weet nadien niet meer hoe dit allemaal in 
zijn werk gaat. 

➢ Psychiatrische symptomen 
o Karakteriële veranderingen (stemmingswisselingen, apathie, agressie) 
o Depressieve episodes die kunnen leiden tot zelfmoord 

▪ We weten niet of die depressieve episodes en verhoogde zelfmoord komen 
als gevolg van de ziekte zelf, of door het feit dat deze mensen weten 
dezelfde ziekte te hebben als bv. grootouders of ouders en daarom niet 
meer verder willen. 

o Angsten en psychosen. 
 

 
 
 
 
Het verantwoordelijke gen is het 
Huntingtine gen, ligt op de korte arm van 
chr.4 en de ziekte ontstaat ten gevolge van 
CAG repeat-expansie. 
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< 26 CAG ➢ Geen gendrager, ziekte ontwikkelt niet 
➢ Geen risico voor volgende generaties 

>40 CAG ➢ Gendrager  
➢ 100% penetrant: ziekte zal zich in de toekomst ontwikkelen 
➢ Alle nakomelingen risico van 50% 

27-35 CAG ➢ Intermediair allel, ziekte ontwikkelt niet 
➢ Zeer kleine kans op toename in CAG repeats naar ziekterange in 

volgende generatie(s) 

36-39 CAG ➢ Gereduceerd penetrant allel: kans op laattijdige en milde vorm van ZvH 
➢ Kans op toename van aantal CAG repeats naar ziekterange in volgende 

generatie(s) 

 
Alle   hier   beschreven   neurodegeneratieve   aandoeningen   worden   op   autosomaal dominante 
wijze overgeërfd. Dit betekent dat ieder aangetast individu een risico heeft van 50% om de 
aandoening door te geven aan zijn (toekomstige) kinderen. Mannen en   vrouwen   hebben   
evenveel   risico.   Voorbeelden   van   deze   aandoeningen   zijn: ziekte   van   Huntington,   erfelijke   
ziekte   van   Alzheimer,   fronto-temporale   dementie; CADASIL,   ALS,   MELAS,   erfelijke   
spastische   paraparese,   spino-cerebellaire   ataxie(SCA).  
 

Procedure voorspellende test 
(1) Intake gesprek door klinisch geneticus en psycholoog: 
➢ Familiale anamnese en opmaken stamboom 
➢ Exploreren van reeds aanwezige kennis 
➢ Bieden van accurate, relevante informatie 
➢ Bespreken van de test en de testprocedure 
➢ Bevestigen familiale diagnose (resultaat DNA-test aangetast familielid) 

 

(2) Psychologische evaluatie: 
➢ Hoe gaat deze persoon om met de aandoening? 
➢ Wat is de motivatie om de test te ondergaan? 
➢ Welke zijn de verwachtingen bij een gunstig/ongunstig resultaat? 
➢ Is er voldoende steun uit de omgeving aanwezig? 
➢ Psychometrische testing: gestandaardiseerde vragenlijsten → evalueren van angst- en 

depressie, coping mechanismen, lichamelijke en psychische klachten 
 

(3) Neurologische evaluatie:  
➢ klinisch-neurologisch onderzoek 

 
(4) Afrondingsgesprek:  
➢ beslissen tot:     

o bloedafname 
o uitstellen of stopzetten  

(5) Resultaatmededeling:  
➢ door klinisch geneticus en psycholoog  
➢ Steeds persoonlijk, nooit schriftelijk/telefonisch 

 
(6) Herhalingsgesprekken na resultaat:  
➢ door psycholoog 

 
(7) Jaarlijkse opvolgingsgesprekken 
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Psychologische gevolgen na voorspellend onderzoek 
Gunstig resultaat: gevolgen: 

➢ Moment van grote opluchting 
➢ Genetisch risico (toekomstige) kinderen valt weg 
➢ Identiteitsproblemen, levensstijl aanpassen 

o Keuzes gemaakt in de veronderstelling ‘ik zal het ook wel hebben’ → terug 
aanpassen naar een nieuwe mindset / levensstijl. 

➢ “Survivor’s guilt” 
o Als broer of zus de ziekte wel heeft, schuldig voelen. 

➢ Stress door leven in een Huntington familie 
o Verdriet wanneer andere familieleden een ongunstig resultaat hebben 

 
Ongunstig resultaat: gevolgen 

➢ Emoties: verdriet, wanhoop, boos, shock 
➢ Genetisch risico voor nakomelingen: 50% 

o Hoe kinderwens vervullen? 
o Indien al kinderen: hoe meedelen? 

➢ Angst en onzekerheid voor de toekomst 
o Wanneer zal de ziekte beginnen? 
o Hoe zal de ziekte zich manifesteren? 

➢ Voorbereiden op toekomstige ziekte 
o Werk en invaliditeit, financiële voorzorgen 
o Hulpverlening in huis 
o Recht op waardig sterven: euthanasie 

 

Recht op weten vs. recht op niet-weten 
Recht op weten is gebaseerd op het respect voor autonomie en privacy. 

➢ Wet op Patiëntenrechten: recht op niet-weten is OOK een absoluut recht 
 
Aandoeningen zonder behandeling 

➢ Niet-weten 
o Men kan toch niets ondernemen 
o Angst m.b.t. gezondheid 
o Aantasten identiteit 

➢ Weten  
o Levenswijze aanpassen aan resultaat 
o Reproductieve keuzes maken 
o Niet-weten kan schade berokkenen aan familieleden 

 
Het recht op weten primeert op het recht op niet-weten!! 
MAAR  het recht op weten, kan natuurlijk interfereren met het recht op niet-weten van familielid 
 
Voorbeeld Ziekte van Huntington 
Een jongeman van 20 jaar heeft een grootvader met zvH, en wil zich ook laten testen. De moeder 
van de jongeman heeft zich niet laten testen, aangezien zij haar status niet wil kennen. Indien de 
jongeman drager zal blijken van het HD gen, weet de moeder eveneens dat zij draagster is en de 
aandoening  in de toekomst zal ontwikkelen. Indien de jonge man geen drager is van het HD gen, 
blijft het genetisch risico van zijn moeder 50%. 

 
 
Je kan het testresultaat van een ander familielid, die het 
misschien niet wil weten onthullend. 
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De (prenatale) exclusietest 
Naast de mogelijkheid om via DNA-onderzoek prenataal na te gaan of een foetus al dan niet 
drager is van het Huntington-gen, is er voor de risicodrager die zijn eigenstatus niet wenst te 
kennen, toch een mogelijkheid van prenataal testen. Het gaat hier om de zogenaamde 
exclusietest of uitsluitingstest. Het doel van deze test is om aan   toekomstige   ouders   die   zelf   
een   50   %   risico   hebben   op   de   ziekte   van Huntington, het risico voor hun kinderen uit te 
sluiten, zonder hun eigen risico (0% of 100%) te kennen.  
 
Doel = voor toekomstige kinderen het risico op zvH uitsluiten. 
 
Exclusietest kan via spontane zwangerschap met PND (vlokkentest / vruchtwaterpunctie) of via 
IVF zwangerschap met PGT.  
Voorwaarden: 

➢ Test dient op punt gezet te worden voor de zwangerschap 
➢ DNA materiaal ouders risicodrager dient voorhanden 

 
 
Casus exclusietest bij de ziekte van Huntington  
Stel dat de grootvader de ziekte van Huntington heeft en de grootmoeder gezond is. 
De grootvader heeft in dat geval één chromosoom 4 mét de CAG expansie mutatie en   
één   niet-afwijkend   chromosoom   4.   Eén   van   die   beide   chromosomen   is 
doorgegeven aan zijn zoon.  
 
Er wordt dan nagegaan of de foetus het chromosoom 4 van de grootmoeder of van de 
grootvader heeft gekregen. Indien hij chromosoom 4 van de grootvader kreeg, is er 50 
% kans dat   dit   het   afwijkende   chromosoom   is.   In   dat   geval   zal   men   tot   een 
zwangerschapsafbreking overgaan, hoewel er 50 % kans is dat de foetus nooit de 
ziekte   van   Huntington   zal   ontwikkelen,   namelijk   als   hij   het   chromosoom   4   
van   de grootvader   heeft   overgeërfd   met   het   niet-afwijkende   gen.    
 
Interpretatie resultaten: 

 
We zien hier het lichtblauwe staafje afkomstig van de mama en een 
donkergroen staafje afkomstig van de papa. Om dat te bepalen of 
het van grootmoeder of grootvader komt (in dit geval is het gunstig 
als het van de grootmoeder zou komen, dan heeft het kind geen 
risico) → is zo, je ziet donkergroen staafje bij oma. 
 
Indien het kind het donkerblauwe staafje hebben, dan zou dit 
afkomstig zijn van de zieke grootouder. 
➢ Kans ½  
 
 
 
 

 
 
Voordeel 

➢  dat 'het recht op niet weten' van de risico-ouder gerespecteerd wordt.  
Nadeel 

➢ Ethisch verantwoord? Aangezien   men   ½    een zwangerschapsafbreking van gezonde 
foetus uitvoert. Om die reden in sommige landen bij wet verboden. 
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Uitgebreide dragerschapsscreening: BeGECS 
BeGECS = Belgian Genetic Extended Carrier Screening 
 
Wat? Deze test is bedoeld voor koppels die in de toekomst zwanger willen worden. De test 
onderzoekt of koppels SAMEN een verhoogd risico hebben op een kind met één van de geteste 
ernstige genetische ziekten.  
 
Waar? In één van de 8 Belgische genetische centra 
 
Welke ziekten? Ernstige verstandelijke en lichamelijke beperkingen op kinderleeftijd 

➢ Om deze reden moeten koppels vooraf   goed   geïnformeerd   worden   over   de voor-   en   
nadelen   van   uitgebreide   dragerschapsscreening,   en   moet  het een individuele keuze 
zijn om dit te willen. 

 
Hoe? De dragerschapstest onderzoekt meer dan duizend   genen   die   geassocieerd   zijn   met   
autosomaal   recessieve   ziekten   en   X-gebonden   ziekten.   Uitgebreide   dragerschaps-
screening   gebeurt   uitsluitend   voor ernstige   aandoeningen   die   prenatale   technieken   
rechtvaardigen.   Koppels    
 
Gevolgen?  

➢ Gunstige resultaten? 
o Geen aantoonbaar hoger risico op een kind met één van de geteste ziekten 

➢ Ongunstige resultaten? 
o Koppels kunnen a.d.h.v. hun resultaten autonoom (= zelfstandig) beslissen op 

welke manier zij hun kinderwens wensen te vervullen.  
1. geen   kinderen   te   nemen,   
2. kiezen   voor   prenatale technieken,  
3. gebruik   maken   van   donorgameten,    
4. een   kind   adopteren.  

➢ Ook kunnen koppels ervoor kiezen om geen van voorgaande acties te ondernemen. Zij 
kunnen zich op basis van de resultaten emotioneel en praktisch voorbereiden op de 
mogelijkheid van de komst van een kind met een AR aandoening.  

 
Doel? Weloverwogen beslissing nemen voor toekomstige zwangerschappen.  
 

Genetisch testen via internet 
Online bedrijven: Direct-to-consumer tests 
 
Wat:  

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

➢ Verwantschapstesten 
 
Valkuilen:  

➢ Geen wet-en regelgeving 
➢ Geen medische uitleg, genetische counseling, psychologische begeleiding 

 
Verwachtingen:  

➢ Toeloop bij huisartsen en genetische centra voor interpretatie resultaten 
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Erfelijkheidsonderzoek voor familiale kankersyndromen 
Kanker = belangrijk gezondheidsprobleem 
 
Meest voorkomende kankers bij vrouwen en mannen in Belg: 

 

 
 
We maken een onderscheid tussen drie vormen kanker 

 

 
 
Bij sporadisch stellen we vaak dat het multifactorieel is. Omgeving, levensstijl,… 
 
Kans op erfelijkheid is groter bij 

(1) Toenemend aantal verwanten met kanker 
(2) Jongere leeftijd op tijdstip van diagnose 
(3) Verschillende vormen van kanker 
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Bij sporadisch start men met een normale cel, die gedurende het leven zijn er een aantal 
mutaties die ontstaan waardoor er dan mogelijks kwaadaardige cellen ontstaan. Bij erfelijke 
kankers is die eerste mutatie al aanwezig bij de geboorte, wat de stap naar een kwaadaardige 
cellen kleiner maakt. 
 
Borstkanker  

➢ 1/8 vrouwen zal ooit in haar 
leven borstkanker ontwikkelen 

Ovariumkanker  
➢ 1.4%  

 
Als we binnen de specifieke groep kijken 
zien we dat 80% een niet-erfelijke vorm 
ontwikkelen en slechts de minderheid 
wel. 
 

 

 
 

 
We kunnen hier zien dat het niet gaat over één fout 
in het gen, maar dat het gaat over meerdere 
mutaties binnen het gen. 
 
 
 

Implicaties 
 

 BRCA1-mutatie BRCA2-mutatie 
VROUW 60-80% borstkanker 

35-70% ovariumkanker 
Verhoogd risico op andere tumoren 

50-70% borstkanker 
10-30% ovariumkanker 
Verhoogd risico op andere tumoren 

MAN Relatief verhoogd risico op 
borstkanker (1%) 
+ verhoogd risico op andere tumoren 

Relatief verhoogd risico op borstkanker 
(7%) en prostaatkanker (10-15%) 
+ verhoogd risico op andere tumoren 
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VROUW MAATREGELEN 
➢ Klinisch borstonderzoek 
➢ Medische beeldvorming (NMR, mammografie) 
➢ Preventieve heelkunde (bilaterale mastectomie, bilaterale salpingo-

ovariëctomie) 
➢ Ileocoloscopie  

 
MAN MAATREGELEN 

➢ Jaarlijks rectaal toucher vanaf 40 jaar 
➢ Vijfjaarlijks ileocoloscopie vanaf 50 jaar 

 

Criteria diagnostisch onderzoek 
(1) Vrouwen met borstkanker en 1 of meer van volgende kenmerken: 

a. Diagnose < 35 jaar 
b. Diagnose < 50 jaar én familielid met ovariumkanker of bilaterale borstkanker of 

familielid met borstkanker < 50 jaar of mannelijk familielid met borstkanker. 
c. Bilaterale borstkanker 
d. 3 individuen met borstkanker waarvan één eerstegraadsverwant is van de andere 

2 en waarbij 1 individu < 50 jaar 
(2) Vrouwen met ovariumkanker, ongeacht leeftijd. 
(3) Mannen met borstkanker, ongeacht leeftijd. 

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

➢ Geen mutatie -> risico ~ bevolkingsrisico 
➢ Wél mutatie -> risico’s zie tabel ‘implicaties’ 

 
Indien aangetaste individu(en) overleden kan voorspellend onderzoek opgestart worden bij 
1stegraadsverwante 

➢ Geen mutatie -> niet-informatief testresultaat 
o Betekent niet dat men het gaat uitsluiten. 

➢ Wél mutatie -> risico’s zie tabel ‘implicaties’ 
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➔ Gelijkaardig verloop als pagina 172 
 

WEL testen 
 

 
 

NIET testen 
 

 
 

Psychologische gevolgen na een ongunstig testresultaat 
Positieve gevolgen bij een ongunstig testresultaat: 

➢ Opheffen van onzekerheid 
➢ Vroege detectie mogelijk en preventie van kanker 
➢ Toekomstplannen maken (bvb. familieplanning) 

 
Negatieve gevolgen bij een ongunstig testresultaat: 

➢ Stress toename, angst, gevoelens van neerslachtigheid, boosheid, ontkenning 
➢ Veranderingen in de familiale dynamieken 
➢ Angst voor medische ingrepen, angst om ziek te worden, angst om dood te gaan 
➢ Bezorgdheid en schuldgevoelens omtrent het 50% risico voor de kinderen 

 
Positieve gevolgen bij een gunstig testresultaat: 

➢ Opheffen van onzekerheid 
➢ (Toekomstige) kinderen kunnen geen drager zijn 
➢ Geen intensieve opvolging nodig 

 
Negatieve gevolgen bij een gunstig testresultaat: 

➢ Survivor’s guilt 
➢ Veranderingen in familie dynamieken  
➢ Negatieve gevolgen bij een niet-informatief testresultaat: 
➢ Vals gevoel van veiligheid 
➢ Individuele risico op kanker kan moeilijk ingeschat worden 
➢ Intensieve screening aanbevolen 
➢ Verwarring en angst 
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Praktijkvoorbeeld: 

 
 
Suzy komt consulteren uit bezorgdheid wegens het voorkomen van borstkanker in haar familie. 
Ze is 27 jaar oud en heeft zelf nooit borstkanker doorgemaakt. Er wordt op de raadpleging een 
stamboom opgemaakt, waaruit blijkt dat een groot aantal   familieleden   langs   haar   vaders 
kant   in   de   familie   borstkanker   ontwikkelden: haar tante Linda ontwikkelde borstkanker 
toen ze 38 jaar was, haar grootmoeder is overleden   aan   de   ziekte   op   42-jarige   leeftijd.   De   
twee   oudste   zussen   van  grootmoeder werden eveneens met borstkanker gediagnosticeerd: 
de oudste op 65-jarige leeftijd, een andere ontwikkelde bilateraal borstkanker, de eerste maal op 
45jaar de andere keer toen ze 51 jaar was. Twee van de 5 nichten van de vader van Suzy 
ontwikkelden eveneens borstkanker op jonge leeftijd. 
 
Suzy komt tijdens de consultatie te weten dat de kans dat erfelijkheid een rol speelt in   het   
ontstaan   van   borstkanker   in   haar   familie   groot   is   en   dat   een erfelijkheidsonderzoek   
zeker   zinvol   lijkt.  De arts vertelt haar dat in een familie waarin   een   erfelijkheidsonderzoek   
gestart   wordt,   dit   onderzoek   in   eerste   plaats gestart   wordt   bij   iemand   die   
borstkanker   ontwikkeld   heeft   omdat   de   kans   bij   die personen een mutatie te vinden het 
grootst is. → Vragen aan tante Linda! Suzy had al op voorhand met haar tante Linda over het 
erfelijkheidsonderzoek gesproken en weet dat haar tante hier  positief   tegenover   staat.    
 
Wanneer ze op de nieuwe afspraak komen, krijgt Linda uitgebreide informatie over het hoe en het 
waarom van het erfelijkheidsonderzoek en wordt ook stilgestaan bij haar   motivatie. Voor   er   bij   
haar   bloed   afgenomen   wordt ondertekent Linda een formulier waarin ze verklaart voldoende 
geïnformeerd te zijn over   wat  dit   onderzoek  inhoudt   en   wat   de   implicaties  van   de   
mogelijke   resultatenkunnen zijn. Een   zestal   maanden   later   krijgt   Linda   een   brief   thuis   
waarin   ze   leest   dat   het onderzoek is afgewerkt en dat ze op de raadpleging wordt verwacht 
om het resultaat te bespreken. Ze krijgen te horen dat, zoals werd verwacht, een afwijking of 
mutatie in het BRCA1 gen werd   gevonden.   Linda   had   de   mogelijkheid   van   dragerschap   
besproken   met   haar oncoloog en had al beslist om, indien ze inderdaad draagster zou zijn te 
kiezen voor een preventief verwijderen van de eierstokken. Zij kiest ervoor zich goed te laten 
opvolgen en zo het risico zo klein mogelijk te houden. Suzy zelf verwacht dat er onmiddellijk bij 
haar bloed zal afgenomen worden voor een erfelijkheidsonderzoek.  De arts vertelt haar echter 
dat het beter zou zijn eerst haar vader te onderzoeken. De vader van Suzy heeft namelijk 50% 
kans op dragerschap. Als hij de mutatie niet heeft overgeërfd, dan hoeven zijn kinderen niet getest 
te worden Haar vader heeft al binnen een viertal weken een afspraak gekregen om zijn resultaat 
te komen bespreken. Hij blijkt geen drager te zijn.  

➢ Kan je nog verder lezen in de lesteksten (is lang..) 
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Familie communicatie over erfelijke aandoeningen 
 
Neurodegeneratieve   aandoeningen   en   familiale   kanker   syndromen   hebben   een autosomaal   
dominant   overervingspatroon.   Dit   heeft   als   gevolg   dat   genetisch onderzoek ons niet 
enkel iets leert over het individu maar ook over de familie.  

➢ We weten dat bij een AD overervingspatroon, elke 1ste graadsverwant 50% kans heeft 
 
 
Bij de testaanvrager ligt de belangrijke verantwoordelijkheid om deze complexe boodschapte 
communiceren naar familie, en dat is doorgaans geen eenvoudige opgave. Ondanks de beste 
bedoelingen wordt genetische informatie niet steeds gedeeld met familieleden   at   risk.   Dit   
probleem   wordt   omschreven   als   “passive   non-disclosure”. Passieve   non-disclosure   kan   
voorkomen   om   tal   van   redenen.   Over   het   algemeen ervaren patiënten het proces van het 
delen van de testresultaten met familieleden met   een   verhoogd   risico   als   belastend   omwille   
van   de   negatieve   invloed   die   het testresultaat   kan   hebben   op   het   leven   van   de   
familieleden.    

 
 
 
 
 
Een   aantal   factoren   die familie communicatie over erfelijke aandoeningen kunnen 
bevorderen of beperken.  

➢ ziekte gerelateerde factoren 
➢ individuele karakteristieken  
➢ familiale factoren 
➢ socioculturele factoren. 

 
De persoon die aanwezig is op de raadpleging is zeker niet de enige persoon die in rekening staat. 

 
 

Ziekte gerelateerde factoren:   
Een  eerste  thema   betreft   ziekte-gerelateerde factoren zoals het 
patroon van overerving, de accurate perceptie van het risico en de 
beschikbaarheid van interventies of risico reducerende strategieën:  
 
Men is meer  geneigd   om  genetische   informatie   te   delen   met  
familieleden   wanneer  zij deze   informatie   als   relevant   en   
informatief   beschouwen   voor   hun   familie,   en wanneer er 
effectieve preventieve maatregelen mogelijk zijn. 

➢ ZvH >> geen medische behandeling mogelijk 
o BEMOEILIJKT 

➢ HBOC >> vroege detective methoden gunstig voor prognose 
o BEVORDERT 

 
 

Individuele karakteristieken:   
Ten  tweede  zijn  individuele karakteristieken van de testaanvrager zoals geslacht, de coping 
mechanismen, emotionele barrières en psychologische defensie mechanismen erg bepalend voor 
de communicatie. 
Geslacht:  Tal van onderzoek toont aan dat de verwachtingen omtrent familiecommunicatie 
verschillend zijn voor mannen dan voor vrouwen. Vrouwen   ervaren   significant meer dan 
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mannen   dilemma’s   over   de   rollen   die   van   hen   verwacht worden. Ondanks angst en 
bezorgdheid voor hun familie, zagen zij   het   als   morele   plicht   om   familieleden   te   informeren.    
 
Coping strategieën: Het gebruik van verschillende coping strategieën,  

➢ Ontkennen, vermijden, rationaliseren, minimaliseren en emotionele impact 
o BEMOEILIJKEN. 

 
Risico perceptie 

➢ Individuele inschatting van het risico 
 

Persoonlijke ervaring of getuige van verwant met aandoening 
➢ Significante rol in mate waarin genetische informatie gedeeld wordt. 

 

Twee casussen 
Mama van Bart heeft borstkanker gehad (BRCA2 mutatie), ze is overleden op de 
moment van de intake. Wat is nu de aanleiding dat Bart wil komen? >> Wil zijn 
mama geruststellen. Bart blijkt wél drager te zijn en ondertussen is zijn mama 
overleden. Op die moment wordt het hem allemaal een beetje te veel, hij wou dit 
gewoon doen om zijn mama gerust te stellen… natuurlijk wil het niet zeggen dat 
Bart man is, en mannen hebben minder risico, dat het hem niets doet. Hij wordt een 
tijdje opgevolgd en gaat een tijdje naar de psycholoog om het allemaal te verwerken 
 
 
Janne en Frank. Janne komt samen met haar mama en haar maternele 
oom op consultatie voor voorspellend onderzoek naar een BRCA1 
mutatie. De mama van Janne heeft borstkanker en uit onderzoek blijkt 
dat zowel Janne als haar oom allebei drager zijn. Tijdens de intake was 
al aan bod gekomen dat noch de oom, noch Janne het mentaal heel lastig 
zouden hebben moest ze drager zijn. Voor Janne en de oom was het 
duidelijk dat ze dit wouden weten: de oom voor zijn kinderen, Janne ging 
dan kiezen voor preventieve heelkunde. Dit was echter lastig voor de mama van Janne, omdat zij 
borstkanker heeft en ze het gevoel had dat ze geen idee hebben hoe lastig het wel niet is en wat 
voor impact het heeft… ze voelde zich vrij alleen en onbegrepen. 
 
 

Familie gerelateerde factoren.  
Ten  derde  is er evidentie gevonden dat familie gerelateerde factoren de communicatie 
beïnvloeden. Het betreft hier bijvoorbeeld de aard van de relatie, de sociale constructie van de 
familie, de familiethema’s ,de familie cultuur en grenzen en de manier waarop families 
beslissingen nemen. 

➢ Graad en soort van verwantschap: genetische, demografische maar vooral emotionele 
afstand tussen familieleden  heeft een   invloed   op   de   informatie   die   gecommuniceerd 
wordt.  Dichte  verwanten  zoals  ouders,  kinderen  en  broers/zussen worden over het 
algemeen sneller ingelicht dan verdere verwanten.  

➢ Sociale constructie van de familie:   Elke   familie   heeft   gevestigde communicatiepatronen   
en   regels.  Deze   ongeschreven   regels  bepalen op   welke   manier   er   gecommuniceerd   
wordt   tussen   de   verschillende familieleden.    

 
Hoe zien families zichzelf? 
Families ontwikkelen specifieke thema’s → hebben   betrekking   op   hoe   families naar zichzelf 
kijken en bepalen mede hoe familieleden zowel dagelijks als  in  stressvolle  situaties  met  mekaar  
omgaan.  
= fundamentele zelfbeelden van de familie, hun kijk op de wereld, waar staan zij voor?? 
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➢ Zo kunnen  bepaalde families zichzelf bijvoorbeeld zien als een “nest”. Dit staat voor 

warmte, steun, verzorgen, veiligheid, ... Een andere familie zou zichzelf kunnen 
omschrijven  als  een  ‘voetbalteam’.  Hier  zullen  dan  eerder competitie, discipline,   
volharding,   samenwerken   centraal   staan.    

➢ Op basis hiervan kan dan afgeleid worden welk gedrag men zal stellen. 
 
Voorbeeld 
Amber komt op raadpleging omdat hij haar mama een BRCA1 
mutatie voorkomt. Haar twee zussen zijn ook draagster van 
de erfelijke fout, haar broer is nog te jong om op consultatie 
te mogen komen. Tijdens resultaatbespreking, komt Amber 
alleen (zonder haar mama) naar binnen. Verbazend, want ze 
gaf eerder al aan dat haar mama haar ‘rock’ is. Ze blijkt geen 
draagster van de erfelijke fout. De reden waarom ze niet wou binnenkomen met haar mama was 
omdat haar mama en zussen zodanig sterk omgingen met hun resultaten, en Amber zelf was bang 
dat ze ging huilen. 
 
 
Hoe reguleren families hun communicatie?  

➢ Families ontwikkelen specifieke regels en patronen  
➢ Regels = gedeelde patronen in communicatie die bepalen wat wel kan en niet kan gezegd 

worden in families;  
➢ Herhaaldelijke karakter ervan maakt communicatie in familie voorspelbaar 

 
➢ Expliciete regels bepalen wat (niet-) aanvaardbare communicatie is  

o vb. “vraag niet aan tante An hoe het met haar kanker gaat” 
➢ Impliciete regels specifiëren wanneer communicatie (niet-) aanvaardbaar is ; context  

o vb. “er wordt enkel over Nathans’ diabetes gesproken in de familie” 
 

➢ Verticale communicatiepatronen → genetische   informatie   moet onthuld   worden   
van   ouders   naar   hun   eigen   kinderen   toe    

➢ Horizontale communicatiepatronen → neven   en   nichten   die   mekaar   rechtstreeks   
informeren    
 

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

Hoe socialiseren families? 
Familie is de primaire bron van genderidentiteit. 

➢ Bv. Kinderen leren reeds op jonge leeftijd wat het betekent om  jongen of meisje te zijn.  
 
 

Familie cultuur en grenzen:  
= bepalen wat je met de buitenwereld en met elkaar wil delen. 
 
Een familie cultuur kan open of gesloten zijn. Bij families met een open cultuur zijn er meer 
positieve attitudes ten aanzien van communicatie over genetische informatie. Familieleden zijn   
bereid   om   deze   informatie   te   delen,   niet   enkel   vanuit   een individueel   
verantwoordelijkheidsgevoel   maar   eveneens   omdat   dit congruent is aan de heersende cultuur 
in de familie.  
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Elke  familie heeft zowel  interne  als externe grenzen.  
➢ De externe grens verwijst naar de grens tussen een familie ende   buitenwereld.    
➢ De   interne   grens  verwijst   naar  de   grenzen   binnenin een familie.  

 
Zowel de externe als de interne grenzen kunnen variëren van heel diffuus en open tot heel 
rigide en gesloten.  

➢ Rigide en inflexibel = heel gesloten, wat binnen onze familie gezegd wordt blijft binnen 
onze familie 

➢ Permeabel en flexibel = over bepaalde zaken wil men wel iets delen. Andere zaken vindt 
men dan weer belangrijk om binnen hun grenzen te houden 

➢ Diffus en onzichtbaar = open boek, geen geheimen. 
 
Casus Rita 

Mevrouw komt op raadpleging en heeft op die moment haar 
kinderen nog niet ingelicht over de mogelijks erfelijke fout. De 
manier waarop ze praat over de familie → heel duidelijk dat men 
horizontale communicatie hanteert; eerst houden onder broers en 
zussen. Rita zelf wil ZELF haar kinderen inlichten. 
 
 
 

 
 
Daarnaast vinden Rita en haar familie het belangrijk dat niet alles 
meegedeeld wordt met de rest van de familie; je kan daar dus uit 
afleiden dat de grenzen gesloten zijn ! 
 
Zowel de grenzen binnen de gezinnen als de grenzen binnen de 
grote, volledige familie. 
 
 

 
Hoe maken families beslissingen? 
Families kunnen bekeken worden op een continuüm van positie vs. persoonsgeoriënteerd. 
 

➢ Positie georiënteerd: geslacht, leeftijd, ‘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. 

 

 

Socioculturele factoren.  
Ten laatste spelen er op sociocultureel niveau enkele factoren mee die de communicatie kunnen 
beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn   genetische   discriminatie   en   taboes,   beiden   kunnen   
communicatie   binnen families met een verhoogd risico (ver)hinderen. 
 
Taboes!!! 
Vrouwen bewaken vaak de familierelaties en nemen een verantwoordelijke rol op als het gaat 
over de gezondheid van familieleden  
HBOC: voornamelijk vrouwen  
ZvH: Neurodegeneratieve aandoeningen: geen verschil tussen mannen en vrouwen om 
genetische informatie te delen. 
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Genetische discriminatie 
➢ In België bestaan er drie wetten die samen de anti discriminatie wetgevingsvormen: de 

Genderwet, de Antiracismewet en de Antidiscriminatiewet. Samen onderscheiden ze 19 
beschermde discriminatiecriteria. Discriminatie op grond van elk van deze criteria of 
persoonlijke kenmerken is verboden en strafbaar. 

o Genderwet: geslacht 
o Antiracismewet: nationaliteit, nationale of etnische afstamming, zogenaamd ras, 

huidskleur en afkomst (Joodse oorsprong) 
o Antidiscriminatiewet: handicap, geloof of levensbeschouwing, seksuele 

geaardheid, leeftijd, vermogen, burgerlijke staat, politieke overtuiging, syndicale 
overtuiging, gezondheidstoestand, fysieke of genetische eigenschap, geboorte, 
sociale afkomst en taal 

 

Communicatievaardigheden (zie onderstaande tabel) 
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Nog een aantal casussen 
Casus: 3 zussen samen op consultatie in kader van BRCA2 mutatie die vastgesteld werd bij mama.  
 

➢ Zus 1: 29 jaar, heeft vaste partner, nog geen kinderen maar wel kinderwens 
➢ Zus 2: 31 jaar, alleenstaand, 1 dochtertje, verdere kinderwens onbeslist 
➢ Zus 3: 34 jaar, heeft vaste partner, 2 zoontjes, geen kinderwens meer 

 

Wat zou het voor jou betekenen om draagster te zijn? 
IC zus 1 draagster:  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
IC zus 2 draagster: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluit 
➢ Één erfelijke fout betekent iets volledig anders bij de verschillende personen at risk. Het 

is daarom ook de taak van de psycholoog om tijdens de consultatie naar het verhaal van 
iedereen te luisteren. 

“Ik wil de erfelijke fout zeker niet door geven aan mijn kinderen 
dus als ik draagster ben zal ik kiezen voor pgt.” 
  
“Ik wil mijn borsten niet laten amputeren vooraleer ik kinderen 
heb dus ik zal kiezen voor een zesmaandelijkse screening.” 

 

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

kinderwens meer.” 
 

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