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Hoofdstuk 1: Chromosomen en celdeling 
Het lichaam is opgebouwd uit organen die zelf opgebouwd zijn door weefsel, deze weefsels bestaan uit cellen. 

Soorten weefsel: 

• Bindweefsel 

• Zenuwweefsel 

(kan niet meer 

 delen) 

• Spierweefsel 

• Epitheel weefsel 

(gelijke afbouw en 

 opbouw) 

 

 

 

2 grote delen van de cel: 

• Celkern 

• Cytoplasma 

o Dit bevat nog andere organellen 

 

 

 

 

 

 

1. Chromosomen 
Binnenin de celkern (nucleus) bevinden zich chromosomen met een deel van het erfelijk materiaal. 

Chromosomen (< chroma=kleur, soma=lichaam) verschijnen enkel tijdens de celdeling, dus niet wanneer deze 

in rust zijn. 

Op de chromosomen bevind zich de genen die de eenheid van het erfelijk materiaal vormen 

In de menselijke celkern zitten er 46 chromosomen, dit noemen we het genoom 

• Gerangschikt in 23 paren 

o 44 autosomen 

o 2 gonosomen (geslachtschromosomen) X en Y 

→ je ziet niet welk gonosoom van je moeder/vader is behalve de Y (vader) 

 

• Somatische cellen (alle lichaamscellen behalve geslachtscellen) bevatten 46 chromosomen en zijn 

diploïd ( 2 paar van 23 chromosomen = 2n) 

 

• Geslachtscellen (zaadcel en eicel)  zijn haploïd (23 chromosomen = n) 

Chromosomen worden per paar gerangschikt in een karyotype (chromosomenkaart) 

• Studie van chromosomen = cytogenetica 
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2. Structuur van chromosomen 
 

 

 

 

 

 

 

 

De 2 beentjes die (soms) herkend kunnen worden noemt men zusterchromatiden 

• Bij een normaal mannelijk karyotype: zowel een X als een Y chromosoom 

o Het Y-chromosoom bevat niet zoveel genen (erfelijk materiaal) 

• Bij een normaal vrouwelijk karyotype: 2 X chromosomen 

o 1 van deze zal gesilenced worden (niet tot uiting komen) 

Een karyotype wordt gerangschikt volgens: 

• Grootte (chromosoom 1 grootste, 22 kleinste + geslachschromosomen) 

• Positie centromeer 

• bandingspatroon 

→ Metacentrische chromosomen 

o Centromeer in het midden 

 

→ Acrocentrische chromosomen 

o Bijna geen p-arm 

 

 

 

→ Submetacentrische chromosomen 

o Kortere p-arm 
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ISCN (1995): International System for Human Cytogenetic Nomenclature 

 

 

Ideogram: schematische voorstelling van 

                   het karyotype. 

 

 

 

 

→ chromosoom na 

      G-bandering 

 

3. Celdeling en celcyclus (~ 24u) 
• De mitotische fase (~1u) 

o Aan het begin van de mitose heeft elke cel 46 ontdubbelde chromosomen 

(2 zusterchromatiden) 

o Aan het einde van de mitose telt elke cel eveneens 46 chromosomen, MAAR elke chromosoom 

bestaat dan slechts uit 1 chromatide 

 

• G0-fase: cel ontsnapt uit celcyclus, dit kan jaren duren 

• G1-fase = Gap1 ( ~ 10-12 uur tot jaren) 

o Decondenserende (vloeibaar naar gas) chromosomen despiraliseren en zijn niet langer 

individueel herkenbaar 

o De kern bestaat uit chromatine waarin de info van ieder chromosoom in enkelvoud aanwezig is

  

o Geen DNA synthese 

o Er is veel RNA-en eiwitsynthese als voorbereiding op de S-fase 

o De cel groeit 

o 46 chromosomen!! 

 

• S-fase  (~6-8u) 

o Verdubbeling van het DNA 

o Replicatie van het DNA en andere bestanddelen van de chromosomen 

o Elk chromosoom bestaat uit 2 zusterchromatiden die samen blijven ter hoogte van het 

centromeer 

 

• G2-fase (~2-4u) 

o Verdere aanmaak RNA eiwitten 

o Celvolume neemt verder toe 

o Voorbereiding op mitose en celdeling 
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• De interfase 

o G1-fase 

o S-fase 

o G2-fase 

▪ Het erfelijk materiaal in de kern is amorf (vormloos) 

▪ Men spreekt over chromatine ipv chromosomen 

▪ We onderscheiden nucleus en nucleolus 

▪ In het cytoplasma verschijnt het centrosoom 

(→ 2 centriolen en microtubili, vormt later spoelfiguur) 

• Op het ogenblik dat de cel gaat delen (mitose) ontstaat er een condensatie van het erfelijk materiaal 

in chromosomen. 

4. Celdeling en mitose 
➢ Celdeling is van essentieel belang voor groei en weefselhomeostase  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Celdeling 

 
Mitose Meiose 

- Somatische deling 
 

- 1 diploïde moedercel vormt 2 diploïde 
dochtercellen 

- Geslachtsdeling 
 

- Vorming van de gameten of geslachtscellen 
(eicellen/sperma) 
 

- 1 diploïde moedercel vormt 4 haploide 
gameten 

 

5.1 Celdeling mitose (~1 - 2u) 

• Somatische celdeling van bevruchte eicel word volwassen individu 

= celdeling NA bevruchting 

o  bevruchte eicel bevat al het erfelijk materiaal (46 chromosomen) en moet 

     zich verder delen voor groei & vorming van het volwassen individu  

▪ 1 cel → 10biljoen cellen 

• Aantal chromosomen per cel blijft constant (46) 

• Voor aanvang van mitose bestaat elk chromosoom uit 2 identische (zuster)chromatiden. 

• Op het centromeer bevinden zich 2 ovale structuren (= kinetochoren) die een rol spelen in de splitsing 

van de zusterchromatiden & voor de vasthechting van de chromosomen op de spoeldraden. 
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M-fase (mitose): 5 verschillende fasen 

• Profase 

o Start mitose 

o Nucleolus desintegreert (valt uiteen in stukken) 

o DNA condenseert en de normale chromosoomstructuur wordt zichtbaar 

o Chromatine concenseert (wordt korter en dikker → chromosoom) 

o Vorming van mitotische spoelfiguur 

▪ 2 centrosomen migreren naar tegengestelde polen van de cel waaruit microtubuli 

(vertakkingen) zich vormen  

 

• (Prometafase) = overgangsfase profase-metafase 

o Verdere condensatie van chromatine → chromosoom 

o Chromosomen worden zichtbaar 

▪ Microtubuli hechten zich 

o Nucleair membraan desintegreert (en valt uiteen in stukken) 

o Vorming van kinetochoren 

▪ eiwitcomplex t.h.v centromeer dat vasthechtingsplaats vormt voor spoeldraden 

 

• Metafase 

o Maximale condensatie van chromosomen 

o Kernmembraan verdwijnt 

o Schikking in evenaarsvlak (equatoriaal vlak) 

 

• Anafase 

o Start wanneer zusterchromatiden uit elkaar wijken 

▪ Vormen onafhankelijke dochterchromosomen die naar tegengestelde polen 

bewegen 

• Door contractie v/d  microtubili bewegen de 2 sets chromatiden van het 

evenaarsvlak naa tegenovergestelde polen. 

• De cel wordt langer (toenemend afstand tussen beide polen van de 

spoelfiguur) als voorbereiding op de celdeling. 

 

• Telofase 

o Decondensatie van de chromosomen 

o Vorming van nucleair membraan rond beide dochterkernen 

▪ Cel snoert in 

 

• Cytokinese (celdeling) 

o De kernmembraan omringt de decondenserende chromosomen 

→ worden terug chromatine 

o Nucleus verschijnt opnieuw 

o Cel splits in 2 dochtercellen (cytoplasma verdeeld onder elkaar) 
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Belangrijke gebeurtenissen tijdens mitose 

 

• vorming van de chromosomen door condensatie van 

chromatine (profase) 

• scheiding (segregatie) van zusterchromatiden naar de 

twee dochtercellen (anafase) 

• eindresultaat: twee dochtercellen uit één cel waarbij 

het volledige erfelijk materiaal werd gekopieerd ( S-

fase) en doorgegeven aan de dochtercellen (identieke 

2n-cellen) 

5.2 celdeling meiose 

• Geslachtsdeling; reductiedeling 

• Vorming van geslachscellen (=gameten) 

• Aantal chromosomen worden gehalveerd 

o Diploïd 2n → haploïd n 

Meiose I 
(= reductiedeling) 

Meiose II 
(cfr mitose) 

Profase I (→ 5 fasen) 
Metafase I 
Anafase I 
Telofase I 

Profase II 
Metafase II 
Anafase II 
Telofase II 

 

Meiose I 

1 dipploide cel → 2 haploide dochtercellen 

• Profase I 

o Leptoteen 

▪ Begin condensatie, zusterchromatiden worden zichtbaar 

o Zygoteen/zygomeen 

▪ Synapsis (paring) v/d homologe chromosomen 

▪ Vorming van synaptenomaal complex 

o Pachyteen 

▪ Verdere condensatie 

▪ Synaps is volledig 

▪ Homologe chromosomen worden zichtbaar als bivalenten 

 = 2 zusterchromatiden zichtbaar (tetrade wanneer 4 zichtbaar zijn) 

• Recombinantie treed op (crossing-over= CO) 

• Segregatie: willekeurige verdeling over de dochtercellen 

o Diploteen 

▪ Na CO verdwijnt het synaptomenaal complex en worden de chiasmata zichtbaar: 

50-tal (= cytogenetisch zichtbare X-vormige gebieden) 

 

o Diakinesis 

▪ Maximale condensatie 
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• Metafase I 

o De speolfiguur is volledig 

o De 2 homologe chromosomen (chromosomenpaar) bevinden zich in het evenaarsvlak 

• Anafase I 

o De 2 homologe chromosomen wijken uit elkaar en migreren naar de tegenovergestelde 

polen 

• Telofase I 

o Migratie van chromosomen (met 2 zusterchromatiden) is volledig 

o Er worden nieuwe kernmembranen gevormd 

• Cytokinese: vorming van 2 haploide dochtercellen gevolg door korte meiotische interfase zonder S-

fase 

Meiose II 

Vergelijkbaar met de mitotische deling met uiteenwijken van zusterchromatiden en vorming van 2 nieuwe 

haploide dochtercellen. 

Belangrijke gevolgen van meiose: (> 8 mil verschillende combinaties) 

 
• Het doorgeven van genetisch materiaal naar de 

nakomelingen 

• Het constant houden van het genetisch materiaal 

generatie na generatie 

• Het zorgen voor genetische diversiteit 

 

 

 

 

 

6. Gametogenese bij de mens 
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6.1 Humane oögenese 

• 4e week embryonale ontwikkeling: priomordiale geslachtscellen in endoderm van vruchtzak (buiten 

embryo zelf) 

o 30-tal mitotische delingen vormen oögonia 

• 8e week: de primordiale geslachtscellen van het vrouwelijk embryo (2n) ontwikkelen zich in het 

ovarium tot oögenia (ongedifferentieerde primitieve eicellen) (2n). 

• 3e maand: oögonia ontwikkeld zich tot primaire oöcyten (meesten hebben profase I aangevat) 

 

• Vruchtbaarheid 

o Oöcyten blijven in profase I tot rijping van de follikel (puberteit) 

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

o Meiose II tot metafase tijdens ovulatie 

o Meiose II wordt pas vervolledigd bij fertilisatie met expulsie v/h 2e pollichaampje tot gevolg 

o Dit gaat door tot de menopauze +/- 50j 

6.2 Humane spermatogenese 

• 4e week embryonale ontwikkeling: primordiale geslachtscellen in endoderm van vruchtzak 

• 6eweek: migreren naar genitale groeven embryo: aanleg primitieve gonade 

• Mitotische delingen gevolgd door rustperiode 

• Begin puberteit: 

o Vorming spermatogonia via mitotische delingen 

o Primaire spermatocyt: gevormd door laatste mitotische deling 

o Primaire spermatocyt ondergaat meiotische deling 

o Secundaire spermatociet: resultaat van meiose I 

o Spermatiden: resultaat van meiose II-rijpen tot spermatozoa 

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

Duur meiose 60-65 dagen 12-45j 

Aantal mitosen 30-500 20-30 

Aantal gameten per meiose 4 zaadcellen 1 eicel (3 poollicaampjes) 

gametenproductie 100-200 miljoen per ejaculaat 1 per menstruele cyclus 
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Les 1: take home messages 
 

• Cellen kleinste unit v/h lichaam: chromosomen 

• Celcyclus bestaat uit interfase en celdeling 

• Mitose en meiose 
• Haploid en diploid 

• Spermatogenese en oogenese 

 

Hoofdstuk 2: Chromosomale aandoeningen 

1 Chromosomale afwijkingen 
Er zijn bepaalde omstandigheden waarbij men mogelijks te maken kan hebben met een chromosomale 

afwijking: 

• Herhaaldelijk miskraam (>3) 

o Ongeveer 50% vertoond chromosomale afwijking 

• Vroeg- of doodgeboorte met afwijking 

o 0.5-1% van de levende pasgeborenen heeft een chromosomale afwijking 

• Onverklaarbare mentale beperking al dan niet aangeboren 

• Abnormale geslachtelijke ontwikkeling en  functie 

• Onvruchtbaarheid 

• Vermoeden chromosomaal syndroom (chromosomaal fenotype) 

o Prenataal: moeder >35j (Chromosomale afwijking vorig kind) 

o 1 v/d ouders drager van crhomosomaal afwijking, echografische afwijking 

o Verhoogde triple test (AFP, HCG, oestriol), nekoedeem 

• Maligniteiten 

Chromosoomafwijkingen kunnen numeriek en structureel zijn: 

• Numeriek: afwijking in het aantal chromosomen 

• Stuctureel: afwijking in structuur chromosomen 

1.1 Numerieke chromosoom afwijkingen 

• Euploidie: normaal chromosoomaal aantal (diploid 46 chrom) 

 

• Polyploidie:toename volgens een veelvoud van een haploide set (3n,4n) 

o Triploidie: 1 volledige set extra (n) aan chromosomen 46+23=69 (=3n) 

▪ Triploide kinderen worden soms levend geboren maar leven niet lang 

▪ Ontstaat door 1 haploide eicel en 2 haploide zaadcellen (dispermie) 

▪ Gevolg bevruchting haploide gameet en diploide gameet 

➔ Bij beiden zla een abnormale foetus gevormd worden: 

• 2 paternele chrom: placenta sterk ontwikkeld 

• 2 maternele chrom: ontwikkeld vooral embryo 

o Tetraploidie: 2 volledige sets (n) extra aan chromosomen 46+46=92 (=4n) 
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• Aneuploidie: een verlies of winst van chromosomen t.o.v diploide set 

= meest voorkomende en klinish significant type van chrom afwijking 

o Komt voor bij 5% van alle herkende zwangerschappen 

o Gevolg van 3 belangrijke mechanismen: 

▪ Non-disjunctie in meiose I 

▪ Non-disjunctie in meiose II 

▪ Non-disjunctie na bevruchting in mitose (minst voorkomend) 

o Soorten aneuploidie: 

▪ Monosomie: 1 exemplaar van een bepaald chromosoom (monosomie 22) 

▪ Trisomie: 3 exemplaren van een bepaald chromosoom (trisomie 21) 

▪ Tetrasomie: 4 exemplaren van een bepaald chromosoom

Non-disjunctie tijdens meiose I 

 

Non-disjunctie bij meiose II 

 

Non-disjunctie tijdens mitose 

Bij postzygotische non-disjunctie wijken de 2 zusterchromatiden niet uit elkaar waardoor een cel met 45 en 

een cel met 47 chromosomen ontstaan. 

De cel met 45 chromosomen sterft meestal af: 

• Dit geeft de aanleiding tot somatisch masoïcisme (46/47 chromosomen) 

=het voorkomen van 2 of meer genetisch verschillende cellijnen afkomstig van éénzelfde 

  zygote 

• Masoïcisme kan ook het gevolg zijn van anafase lag 

= 1 chromosoom wordt niet geïncorporeerd i/d dochtercel en gaat verloren 

• Het klinische beeld of fenotype zal worden bepaald door de graad en de verdeling van het masoïcisme 



15 
 

Oorzaak van monosomie/trisomie 

 

Oorzaken van non-disjunctie 

• Preferentieel materneel en leeftijdsgebonden 

• Evidentie voor minder goede ‘kwaliteitscontrole’ voor oöcyten i.v.m. spermatozoa 

• Evidentie voor ‘verouderingsprocessen’ in oöcyten die leiden tot verlies v/d integriteit v/d meiotische 

spoelfiguur. 

 

• Veroudeingseffect van de eicel 

o Het extra chromosoom bij trisomie is vaak afkomstig v/d moeder 

o Risico op trisomoe 21 stijgt met de leeftijd v/d moeder 

 

• Verdeling chromosoomafwijkingen in spontaan miskraam 

Trisomie 16 Andere trisomie 45,X Triploïdie Tetraploïdie Andere afwijkingen 
15% 35% 20% 20% 5% 5% 

• Numerieke chromosoomafwijkingen op 1000 levendgeborenen 

Trisomie 13 Trisomie 18 Trisomie 21 45,X 47,XXY 47,XXX 47,XYY 

0.05% 0.15% 1% 0.1-0.5% 1% 1% 1% 
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Trisomie 21: Down syndroom 

• Beschreven in 1866 door Dr Down 

• Chromosomale afwijking gevonden in 1959 door Lejeune 

Down syndroom-fenotype 

• Slappe spieren (hypotonie) 

• IQ: 40-50 

• Faciaal dysmorfisme 

o Opwaarts gerichte oogspleten 

o Epicantusplooi, Brushfield spots 

o Vlak aangezicht 

o Kleine oren 

• Hart afwijkingen (40%) 

• Apenplooi, clinodactylie 

• Sterk verhoogd risico op leukemie 

• Vroeg begin ziekte van Alzheimer 

Chromosomale afwijkingen-Down syndroom 

a. 95% vrije/losse trisomie 21 

o In 90% maternele afkomst 

o Meestal gevolg van non-disjunctie in meiose 1 

o Ouders hebben normaal karyotype 

o Klein herhalingsrisico 

 

b. 4% Translocatie (Robertsoniaans) 

o Ouders kunnen drager zijn 

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

o 6 mogelijke gameten waarvan slechts 3 levensvatbaar 

▪ Normale gameet 

▪ Gameet met ongebalanceerde 

translocatie 

▪ Gameet gebalanceerde 

robertsoniaanse translocatie 
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c. 1% mosaïcisme 

o Postzygotische non-disjunctie 

o Postzygotische anafase lag 

o Milder klinisch beeld 

 

 

Down syndroom – prenatale diagnose 

• 1e trimseter zwangerschap: gestoorde serumtest 

• 12 weken: verdikte nekplooi 

• Afwezigheid van neusbeentje 

Down syndroom – postnataal onderzoek 

Belang karyotypering 

• Verklaring voor waargenome fenotypische defecten 

• Bepaling herhalingsrisico voor volgende zwangerschap 

• Programma voor zorg en behandeling (voor downsyndrooom) 

o Hartonderzoek 

o Oogonderzoek 

o Meting thyriodhormonen 

o Mogelijke ruggenmergletsels vermijden 

o Aangepast schoolprogramma 

• Onderzoek: identificatie van ziektegenen 

Trisomie 13: Patau syndroom 

• Ernstige aandoeningen met vaak overlijden bij of na de geboorte 

• Vaak 

o Afwijkingen v/h centrale 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 (grote hersenen splitsen niet/half in linker- en rechterhersenhelft) 

o Afwezigheid van ogen 

 

• Chromosomale afwijking 

o Meestal ‘vrije’ trisomie 13 

o Zelden robertsoniaanse translocatie 

o Zelden mosaïcisme 
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Trisomie 18: Edwards syndroom 

• Ernstige aandoening met vaak overlijden bij of na de geboorte 

• Vaak 

o Multipele congenitale afwijking 

o Groeiachterstand 

o Ernstige mentale beperking (bij overleven) 

 

• Typisch 

o Kort borstbeen 

o Convexe voetzolen = rocker-bottom feet (afgeronde voetzool) 

o Overlappende vingers 

 

• Chromosomale afwijking 

o Meestal vrije trisomie 18 

o Zelden translocatie 

o Zelden mosaïcisme 

1.2 Numerieke chromosoom afwijkingen-gonosomen 

Klinefelter syndroom (47,XXY) 

• Meestal gediagnosticeerd naar aanleiding van onvruchtbaarheid 

• Kenmerken 

o Kleine teelballen 

o Infertiliteit 

o Onderontwikkeling van de mannelijke geslachtskenmerken 

▪ Hypogonadisme: te lage spiegel van geslachtshormonen 

o Borstontwikkeling 

o Eerder grote gestalte met lange ledematen 

o Lager IQ 

o Verhoogt risico op borstkanker, osteoporose 

• Behandeling met testosteron 

• Chromosomale afwijking 

o 85% in alle mitosen 

o 15% mosaïcisme (46,XY/47,XXY) 

Triple X syndroom 

• Meestal onschuldig 

• Kenmerken 

o Groter gestalte 

o Normale vruchtbaarheid 

o Lager IQ 

o Onhandiger (slechte coördinatie?) 

o Geen verhoogd risico chromosomale afwijking bij kinderen 

 

• Chromosomale afwijking 

o Vrije trisomie X 

o Mosaïcisme mogelijk 

47,XXY syndroom 

• Ontstaat steeds (!wnr geen mosaïcisme!) door paternele non-disjuctie in meiose II 

• kenmerken 

o Groter gestalte 

o Normale vruchtbaarheid 

o Lager IQ 
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o Gedragsproblemen 

o Slechte psychosociale adaptatie 

o Geen verhoogd risico chromosomale afwijking bij kinderen 

Turner syndroom 

• 1938 beschreven door Dr Turner 

• Chromosomale afwijking gevonden in 1959 

• Chromosomale afwijking 

o 50% 45,X 

o 20% mosaïcisme 46,XX/45,X 

o 30% structurele afwijkingen v/h X-chromosoom 

▪ Deleties; isochromosoom; ringchromosoom 

Turner syndroom – fenotype 

• Voor de geboorte: veralgemeend oedeem (hydrops) of een nekoedeem (cystisch hygroma) 

• Bij de geboorte: gezwollen handen/voeten; brede hals 

 

• Uitblijven van de maandstonden (ovariële dysfunctie – Xq) 

o ‘streak ovaries’ bij de geboorte (progressief verlies van primordiale kiemcellen) 

o Onvruchtbaarheid 

o Onderontwikkeling van de vrouwelijke geslachtskenmerken 

o Osteoporose op volwassen leeftijd 

 

• Kleine gestalte (SHOX gen op Xq) 

• Aangeboren afwijkingen 

o Nierafwijkingen 

o Vernauwing van de grote slagader 

 

• Lichaamlijke kenmerken 

o Korte 4e middenhandsbeentje 

o Speciale hoek onderarm 

o Grote afstand tussen tepels 

 

• Behandeling met groeihormoon en oestrogeen 

• Nonverbaal IQ lager dan verbaal IQ 

1.3 Structurele chromosoom afwijkingen 

• Deletie: verdwijnen v/e chromosomaal fragment 

• Duplicatie: verdubbeling v/e chromosomaal fragment 

• Inversie: omkering v/e chromosomaal fragment 

• Insertie: invoegen v/e chromosomaal fragment i/e ander chromosoom 

• Translocatie: verplaatsing v/e chromosoom fragment naar een ander chromosoom 

• Ring: 2 breuken in resp. korte en lange arm en herstel t.h.v. breukpunt 
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Geballanceerd <-> ongeballanceerd 

• Geballanceerd: geen netto winst of verlies van chromosomaal materiaal 

• Ongeballanceerd: verlies of winst van chromosomaal materiaal 

geballanceerd ongeballanceerd 

• Translocaties 

• Inversie 

• Insertie  

• Deletie 

• Duplicatie 

• Isochromosoom 

• Ring chromosoom 

• Supernumary markers 

 

Geballanceerde chromosoom afwijking 

• Algemeen geen fenotype in dragers 

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

breukpunt 

• Risico op abnormale nakomelingen, verhoogde kans op miskramen en onvruchtbaarheid 

 

 

 

  

 

 

Deleties  

• Terminaal of interstitieel 

• Resultaat: monosomie voor dat deel v/h chromosoom 

• Indien >2% v/h haploïde genoom → miskraam 

• Microscopisch detectbaar 

o Wolf-Hirschhorn syndroom: terminale deletie op 4p 

o Cri Du Chat syndroom: teminale deletie op 5p 

• Submicroscopisch (microdeleties) 

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 17q 

o Williams-Beuren syndroom: interstitiële deletie op 7q 

• Vaak mentale beperking 

 

• Terminale deleties: verlies van  gedeelte van chromosoom 

op uiteinde 

 

• Interstitiêle deleties: verlies van gedeelte op gelijk welke 

plaats op het chromosoom 
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Cri Du Chat syndroom 

• Mentaal geretardeerd 

• Weent als een kat 

• Hartproblemen 

• Dysmorfe kenmerken 

o Microcefalie (te kleine schedel) 

o Hypertelorisme (ogen wijd uit elkaar) 

o Epicantusplooi 

o Lage oren 

o Pre-auriculaire fistel (klein gaatje) 

o Micrognathia (klein kaakbeen 

 

• 85-90% de novo (sporadisch) 

• 10-15% parental translocation 

Microdeleties 

• Vaak cytogenetisch niet zichtbaar verantwoordelijk voor +/- herkenbare klinische syndromen 

• Worden gemedieerd door voorkomen van repititie en homologe stukken i/h DNA 

• Op sommige plaatsen i/h genoom komen zowel deleties als duplicaties voor 

o Aanleiding tot verschillende fenotypes 

Velocardiofacaal syndroom VCFS 

• 1/4.000 levend geboren 

• Gen haploïnsufficiëntie syndroom 

• Klinish variabel met onvolledige penetrantie 

• Kenmerken 

o Nasale spraak 

o Mentale beperking 

o Kleine mond 

o Retrognatie 

o Microcefalie 

o Hartdefecten 
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microdeleties 

Disorder  Location   Rearrangement type Rearrangement size 
Smith-Magenis 17p11.2  Deletie 4000 

HNLPP 17p12  Deletie  1400 

Velocardiofaciaal 22q11.2  Deletie 3000,1500 

Angelman 15q11-q13  Deletie 3500 

Williams 7q11.23  Deletie 1600 
Neurofibromatosis 17q11.2  Deletie 1400 

Sotos 5q35  Deletie 2000 

Azoospermia (AZFc) Yq11.2  deletie 3500 

 

microduplicaties 

Charcot-Marie-Tooth1A 17p12 Duplicatie 1400 

Cat-Eye syndroom 22q11.2 triplicatie 3000,1500 

 

 

Isochromosoom 

 

Ringchromosoom 

 

 

Inserties 

• Meestal te klein om te interfereren met bivalent formatie, geen complexe structuren 

• Dragers van geballanceerde inserties hebben 50% risico op productie van ongeballanceerde gameten 

en mogelijkheid op kinderen met afwijkingen 
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Inversie 

• Pericentrisch: centromeer betrokken in de inversie 

o Normale 

o Geballanceerde inversie 

o Duplicatie/deletie van niet-geïnverteerde segmenten 

▪ Miskraam of mentale/fysische beperking 

 

• Paracentrisch: centromeer niet betrokken, enkel p of q arm 

o Normaal 

o Geballanceerde inversie 

o Acentrisch/dicentrisch chromosoom: miskraam 

 

 

 

• Meestal geballanceerd en dus onschuldig voor de drager tenzij het breukpunt een gen betreft 

• Belangrijk voor het nageslacht 

o Vorming van ongeballanceerde gameten is mogelijk! 

Reciproke translocatie (‘de novo’ of familiaal) 

• Frequentie 1/600 

• Vaak familie specifiek 

• Bepaalde recurrente translocaties in de populatie, zoals t(11;22) 

• Groot risico op ongeballanceerde gameten dor missegratie bij 

meiose 

Overerving bij translocatiedragers 

• Tijdens het pachyteen (meiotische profase I) trachten de 

getransloceerde chromosomen tot een optimale synapsis te komen 

• Dit kan alleen door vorming v/e quadrivalent in plaats van bivalent 

 

• Relatief risico op afwijkende kinderen hangt af van seks van parentale drager en v/d aard v/d 

crhomosomen 

o Vrouwelijke drager van rob(14;21) heeft 10% risico op baby met trisomie 21 

Manneijke drager heeft 1-3% risico op baby met trisomie 21 

 

o Dragers van rob(21;21) hebben geen normale nakomelingen 

  

Gezond individu 

Gezond individu 
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• Overerving bij translocatiedragers – verhoogd risico op 

o Gerdeuceerde fertiliteit 

o Repititief miskraam 

o Levend geboren kinderen met MR/CA 

Reciproke translocaties: segregatie 

 

 

  

1 2 

3 4 
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Robertsoniaanse translocaties 

• Frequentie 1/1000 

• Meerderheid (95%) omvat 2 verschillende chromosomen 

o t(13;14) (75%) 

o t(14;21) (10%) 

• over het algemeen dicentrische chromosomen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 2: take home messages 
 

• Oorzaken van chromosoom afwijkingen 

• Numerieke <-> structurele afwijkingen 

• Gevolgen voor nakomelingen van dragers van chromosoom afwijking 
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Hoofdstuk 3: chromosomenonderzoek 

1. Klassieke cytogenetica-karyotypering 

1.1 Convetionele cytogenetica-karyotypering 

Indicaties contitutioneel: 

• Onverklare mentale bep 

• Aangeboren afwijking, dysmorfiën (congenitale afwijking) 

• Herhaaldelijk miskraam, prenataal of kort na geboorte overlijden 

• Zwangerschap-maternele leeftijd 

• Verminderde fertiliteit 

• Segregatie v/e gebllanceerde translocatie i/d familie 

• Verstoorde puberteitsontwikkeling 

Indicaties malgniteiten: 

• Hematologische ziekten (leukemie, lymfoom) 

• Vaste tumoren (gezwellen) 

Criteria waarin weefsel moet voldoen: 

• Gemakkelijk te verkrijgen → liefst niet-invasief ( geen operaties) 

• In staat om te groeien & delen in cultuur (verwarmde omgeving, buisje), ofwel spontaan ofwel door 

stimulatie met externe producten (+ vloeistof). 

Type van weefsel voor analyse 

• Prenataal (voor geboorte) 

o W10-12: vlokkentest (chorion villi uit placenta) → bij mozaïcisme mogelijkheid op vals-

positief 

o W15-16: vruchtwaterpunctie (amniocyten) 

o W20: navelstrengbloed 

• Postnataal (na geboorte) 

o Perifeer bloed (bloedafname) 

o Huidfroblasten (huidbiopt) 

o Maligne cellen: bloed, beenmerg, lymfeklier, tumor 

 

1.2 Karyotypering 

→ Gemakkelijkste beschikbare cellen zijn de witte bloedcellen 

• Onderzoek v/h aantal en de structuur v/d chromosomen 

• Aanleg v/e karyotype 

• Geen onderzoek v/d individuele genen 

• Beperkt resolutievermoge (niet veel details) → kleine afwijkingen kunnen niet w opgespoord 

 

Tellen v chromosomen: gemakkelijker gezegd dan gedaan… 

• 1923 Painter: aantal humane chromosomen 48 

• 1953 Watson & crick: beschrijving dubbele helix model 

• 1956 Tijo & Levan: aantal chromosomen 46! 

Karyotypering: procedure 

Methode bij gebruik van bloedlymfocyten: 

• Perifere bloedafname in een buis gecoat met heparine (tegen stollen) 
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• Vloeistof toegevoegd rijk aan voedingstoffen en stimulatoren (PHA) → celdeling 

• Omgeving van 37°C cellen enkele dagen laten groeien 

• Toevoeging van colchicine om de celdeling te stoppen in de metafase 

o Colchicine inhibeert de vorming v microtubili (spelfiguur) i/d metafase v/d mitose 

• Hypotone zoutoplossing (KCI) toegevoegd om de cellen open te breken (lysis v/d cel) 

o Chromosomen komen vrij 

• De chromosomen w gefxeerd door methanolazijnzuur en gespreid op een preparaat/draagglaasje 

• Specifieke kleuring toegevoegd afh. V diagnostische procedure 

o Bandering werd pas ontdekt in 1970:  

 

Chromosoom bandering 

• Ganse variëteiten aan banderingstechnieken 

• Bandering reflecteert de base samenstelling v/e bepaalde regio (DNA) en de condensatiegraad. 

Banderingstechnieken 

G-bandering: Giemsa-bandering = kleuring 

(Meest gebruikt) 

• Bewerkt met trypsine (eiwitten afbreken) en giesma (paarse kleur) 

o Donkere banden zijn AT rijk, genen arm 

o Lichte banden zijn GC rijk en genen rijk 

Q-bandering: quinacrine 

• Bewerkt met een fluoriserende stof (quinacrine) 

o AT rijke regio’s sterk gefluoriseerd 

• Opsporen v varianten in morfologie of aankleuren v/d chromosomen (chromosoompolymorfisme) 

R-bandering (reverse): omgekeerde van G-bandering 

• Lichte banden AT rijk, genen arm 

• Donkere banden GC rijk, genen rijk 

C-bandering 

• Banden kleuren centromerisch hetereochromatine en andere regio’s die heterochromatine bevatten 

o Eigenschap: in gecondenseerde toestand blijven en donker aan te kleuren in 

niet-delende cellen 

• Opsporen v varianten in morfologie of aankleuren v/d chromosomen (chromosoompolymorfisme) 
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Ongekend materiaal 

Resolutie 

• Klassieke bandering = Q en C bandereingtechnieken: 400-500 banden (~5Mb) 

• Hoge resolutie = G en R banderingtechniek (prometafase chromosomen): 550-850 banden (~1MB) → 

afwijking van 1000 letters opsporen mogelijk 

o  Haploïd genoom bestaat uit 23 chromosomen, ~22.000 genen 

o Een crhomosoom omvat +/- 1000-2500 genen 

o Een band op een chromosoom omvat 25-75 genen 

 

In praktijk w van ieder weefsel 20 metafasen onderzocht 

door 2 verschil. Laboranten 

→ vermijden dat afwijkingen over hoofd w gezien 

 

• Resultaat meestal pas binnen de maand gekend 

• Dringende gevallen 3 dagen (niet even accuraat) 

 

 

 

Voor- en nadelen klassieke karyotypering: 

+ Volledig genoom w onderzocht in 1 experiment en is relatief goedkoop 

+ Detectie van gaballanceerde afwijkingen 

+ Mosaïcisme opspoorbaar 

- Deling noodzakelijk 

- Beperkte resolutie 

- Lange opleiding 

Chromosoom nomenclatuur 

1. Aantal chromosomen: 46, 

2. Seks-chromosoom: 46,XX 

3. Abnormaliteiten in volgorde opgelijst: 48,XY,+5,add(5)(p11),del(5)(q13),+21 

 

 

  

extra 

Stukje Q-arm weg Gevolg 

translocatie 
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Chromosoompolymorfisme 

• Satellietgebieden met acrocentrische korte armen 

• Centromere heterochromatine regio’s, vooral 1,9,16,Yqtel 

• Centromerische inversies: chromosoom 9,2,10,Y 

2. Fluorescentie in situ hybridisatie (FISH) 
= techniek waarmee men aan-of afwezigheid v/e speciefieke DNA sequentie kan nagaan en dus het 

   aantal of de organisatie v/e (deel) chromosoom kan evalueren. 

 

 

 

 

2.1 FISH analyse 

• Fixatie v cellen in metafase of interfase op 

draagglas → !geen delende cellen nodig! 

• Denaturatie v/h DNA i/d chromosomen 

• Incubatie DNA probe (in situ hybridisatie) 

• Detectie v probe dankzij fluorescentiesignaal 

 

2.2 FISH-soorten probes 

 

  

Centromeer 

specifieke probes 

Gen/locus-specifieke probe Telomeer probe 

Chromosoom 

specifieke bank 
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2.3 Fisch-soorten FISH 

• 1-kleur FISH 

• 2-kleur FISH 

• Multi-kleur FISH 

o Probe set: differentieel gelabelde chromosoom banken 

• Fiber FISH 

o Uitgerokken DNA 

2.4 FISH analyse-toepassingen 

• Diagnose v aandoeningen veroorzaakt door een microdeletie 

o Aneusomie voor het genetisch segment 

o ‘contiguous gene syndroom’ wnr fenotype toe te schrijven is aan haploïnsufficiëntie v 

multiple aanpalende genen binnen dit gedeleteerde segment 

▪ Vb: velocardiofaciaal syndroom 

 

• Opsporen v subtelomerische deleties bij metnale beperking 

o Vooral bij onverklaarbare positieve familiale anamnese (meerdere personen met mentale 

bep i/d familie) 

• Karakterisatie v structurele chromosoomafwijkingen 

o Vb: multicolour FISH (verschil. Probes) 

• Cytogenetisch onderzoek op niet-delende cellen (interfasekernen) 

o Vb: snelle diagnose bij prenataal onderzoek 

• Kankeronderzoek: opsporen v translocaties 

FISH- voordelen en beperkingen 

Voordelen: 

• Hogere resolutie: detectie v deleties v <500kb 

• Interfase detectie mogelijk (prenataal, tumoren…) 

• Multipele doelwitten (multikleur FISH) 

• Snelheid ~48u 

• Niet-delende cellen: amniocyten, wang brush, archiefmateriaal, tumorcellen 

Beperkingen 

• Gericht onderzoek, niet genoomwijd 

• Kostprijs commerciële probes 
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3. Ondiepe genoom sequenering (sWGS) = Shallow Whole Genome Sequencing 
(moleculaire karyotypering/kopie nummer sequenering)  

3.1 sWGS-analyse 

• DNA in bloed geïsoleerd 

• DNA wordt gefragmenteerd 

o Elk stukje gekoppeld aan een gekend stukje DNA (library preparation) en vermeerd 

(amplification) 

• Resulterende product w in het next generation sequeneringtoestel gestoken 

o Volledige volgorde DNA kan w afgelezen 

• Het DNA w vergeleken met een referentie DNA (v/e gezond individu) 

3.2  sWGS-toepassingen 

Constitutionele genetica: 

• Detectie v submicroscopische deleties 

• Detectie v submicroscopische duplicaties 

Kankergenetica 

• Detectie v genamplificatie 

• Detectie v chromosoom winsten of verliezen 

  

Library preparation 

& amplification 
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Screening 900 patiënten met congenitale afw en mentale beperking: 167 (20%) chromosoom afw. 

• Door het uitvoeren v/e zeer groot aantal sWGS experimenten (ook op normale individuen), bleken 

ook normale individuen (zonder fenotype) chromosoom afwijking te dragen. 

o Kopie nummer variatie: afwijking zonder fenotypisch gevolg (12% v/h volledig humaan 

genoom) 

 

sWGS-conclusies 

• Bij patiënten met mentale beperking zou sWGS deel moeten uitmaken v/d routine diagnostische 

testen 

Welke afwijkingen zijn causaal voor fenotype? 

• Recurrente afwijkingen met zelfde fenotype 

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

• Kopie nummer varianten die ook w teruggevonden i/d populatie zijn niet causaal 

• Overerfbare afwijkingen zijn goedaardig terwijl de novo afwijkingen meestal causaal zijn 

sWGS voor- en nadelen 

Voordelen: 

• Geen delende cellen nodig 

• Snel 

• Hoge resolutie 

Nadelen: 

• Geen detectie v geballanceerde afwijkingen 

• Oppikken v genomische varianten 

Les 3: take home messages 
 

• Verschillende manieren om chromosoom afwijkingen op te sporen 

• Alle technieken hebben voordelen en beperkingen 

• Begrip kopie nummer variatie 
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Hoofdstuk 4: Het menselijk genoom en onze genen 

1. Het menselijk genoom 
= combinatie v alle erfelijke factoren, het legt het genotype voor alle eigenschappen vast 

 

De celkern v/e humane somatische cel bevat 23 paar chromosomen (diploid genoom). Elk chromosoom is 

opgebouwt uit DNA-strengen (< basis van eoxyribonucleïnezuur). DNA is een nucleïnezuur, net als RNA. 

→ Sommige RNA en DNA molecullen kunnen ook buiten de kern voorkomen (vb rRNA, tRNA) 

• Nucleïnezuren zijn de grootste moleculen in levende cellen 

o Complexe biochemische macromoleculen waarin nucleotiden aan elkaar geschakeld zijn 

• Elk levend organisme gebruikt hetzelfde chemisch systeem om erfelijke info op te slaan, uit te drukken en 

door te geven. 

2. DNA in de celkern (nucleair genoom) 

2.1 DNA, drager v erfelijke info 

• DNA= polymeer v nucleotiden 

• Nucleotide: 

o Pentose suiker (5C) (deoxyribose) 

o N-bevattende basen: 

▪ Cytosine C en Thymine T → pyrimides 

▪ Adenine A en Guanine G → purines 

▪ Fosfaatgroep 

DNA-nucleotiden zijn opgebouwd uit 3 onderdele 

 

 

• fosfaatgroep 

• Pentose suiker 

• Pyrimide/purine 
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De organische basen waaruit de nucleotiden zijn opgebouwd 

 

 

 

 

➔ niet kunnen tekenen wel 

       herkennen! 

 

 

 

 

 

Nucleotiden kunnen paren vormen via hun basen 

met behulp v/h enzyme (katalisator) DNA-polymerase kunnen de nucleotiden aan elkaar gekoppeld w. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Nucleotiden polymeriseren via 3’-5’: fosfodiësterverbinding in polynucleotideketens 

  

(1 koolstofring) (2 koolstofringen) 
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DNA is opgebouwd uit 2 ketens v nucleotiden met 2 polynucleotideketens in tegenovergestelde richting die een 

dubbele helix vormen (Watson&Crick) 

 

 

• Francis Crick 

• James Watson  Nobelprijs voor Fisiologie of geneeskunde 1962 

• Maurice Wilkins 

• Rosalind Franklin (gestorven voor uitrijking): ontdekking dubbele helixvorm 

 

DNA, dubbele helix 

• H-bruggen tussen de basen verbinden de 2 polynucleotidestrengen 

o Adenine          Thymine (2 waterstofbruggen) 

o Cytosine          Guanine (3 waterstofbruggen) 

• Basencomplementariteit belangrijk bij: 

o Replicatie 

o Herstel v fouten 

Chromosoom: bijzonder sterk opgewonden DNA streng 

• DNA windt zich rond een eiwittencomplex 

= nucleosoom (eenheid v chromatine; +/- 200bp) → vergelijk met een parelsnoer 

 

  

 

 

 

 

 

• Chromosomen: gecondenseerde chromatine 

• Eiwitten (histonen & niet-histonen) spelen cruciale rol i/h samenpakken v DNA 

o Lengte chromosoom 1 (~250 bp) 

▪ Zonder eiwitten : 15cm 

▪ Met eiwitten 1.5 cm → 1/5 reductie lengte 

• Nucelosoomvezel windt zich op in een helixvormige structuur: chromatinevezel 

• Elke winding v/d chromatinevezel telt ongeveer 6 nucleosomen → opnieuw 1/5 reductie lengte 

• Chromatinevezel vormt lussen door te binden op een centrale stellage ‘scaffold’ 

• Microband op chromosoom 

3 manieren om DNA 

af te beelden 
(de kleuren zijn willekeurig 

gekozen) 

3’ 

3’ 

5’ 

5’ 

(Eiwitten) 
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Chromatine structuur 

 

 

2.3 Het centrale dogma/hypothese v/d moleculaire biologie 

 

DNA replicatie: tijdens de S-fase v/d cel cyclus 

Stap 1: de ketens w gesplitst door het enzyme helicase 

• Helicase breekt de waterstofbruggen tss de 2 strengen v/d dubbele helix → strengen laten elkaar los 

door hydrofobe interacties 

• Elke streng vormt nu een template voor een nieuw te maken streng, doordat elke base alleen met de 

complementaire base kan paren 

Stap 2: met de hulp van DNA polymerase w nieuwe ketens gemaakt 

• Op de plek waar de replicatie moet beginen ‘origin of replication- ORI’ hecht zich een klein stukje 

DNA-primer 

• DNA-polymerase beweegt vanaf de primer langs de template streng en leest af van 3’→5’ en koppelt 

nucleotiden aan elkaar tot nieuwe streng 

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

nucleotiden aan de 3’- kant v/d nieuwe streng 

• De DNA replicatie verloopt op beide strengen op verschillende wijze 

o Leading strand 

o Lagging strand 
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De origins of replication begint op 

verschil. plaatsen tegelijkertijd 

DNA replicatie: leading strand <-> lagging strand 

 

 

 

 

 

 

 

DNA replicatie: lagging strand 

• De stukjes w aan elkaar gekoppeld door het enzyme DNA-ligase 

 

1. Gedurende de S-fase v/d celcyclus w het DNA gekopieerd en als chromosomen verdeeld onder 2 

dochtercellen 

o Kopieren gebeurt altijd van 3’→5’ : bij de lagging strand lukt dit niet effeciënt dus w er telkes 

kleine stukjes aangemaakt, deze w later aan elkaar geplakt 

2. De complementaire DNA strengen gaan op de origins of replication uit elkaar onder invloed van DNA 

helicase 

3. DNA polymerase zorgt voor aanmaak nieuwe streng 

• DNA polymerase brengt 3’-5’ fosfodiësterverbindingen tot stand 

o 1 streng: continue proces (leading strand) 

o Andere streng: Okazaki fragmenten (lagging strand) 

• DNA ligase verbindt de Okazaki fragmenten 

• Resultaat v DNA replicatie: 

o 2 DNA-moleculen bestaand uit een nieuwe en oude keten v nucleotiden 

o DNA replicatie is semi-conservatief: 

▪ Helft uit oorspronkelijk DNA-molecule 

▪ Helft nieuw aangemaakt 

• Er gebeuren weinig fouten: van elke 109 gekopieerde basen is er gemiddeld slechts 1 fout 

Enigste Japanner met 

verwijzing v naam 

= klein stukje 
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Weefselspecifieke genen 

‘housekeeping genes’ 

2.4 Van DNA(gen) → eiwitten 

Genen; eiwitten 

• Gen: afgebakend stuk DNA op een chromosoom dat info bevat voor 1/meerdere specifeke eiwitten 

→ elk gen heeft een vaste plaats op een chromosoom (locus). Op die plaats kunnen van hetzelfde gen 

verschillende varianten voorkomen (allelen) 

• Eiwit= genproduct dat erfelijke eigenschappen tot uiting kan brengen 

o Product: 

▪ Structurele eiwitten v/d extracellulaire matrix (botten, huid…) 

▪ Membraaneiwit 

▪ Transportmolecule 

▪ Enzym 

▪ Transcriptiefactoren 

o Regulatie van: 

▪ Embryogenese 

▪ Ontwikkeling en groei 

▪ Stofwisseling 

▪ Reproductie 

RNA DNA 

• Ribonucleïnezuur 

• Suiker: ribose 

• Enkelstrengig (minder stabiel) 

• Purines: adenine;guanine 

• Pyrimidines: uracil; cytosine 
                      (= vervanger tymine)    

• Deoxyribonuceïnezuur 

• Suiker: deoxyribose 

• Dubbelstrengig 

• Purines: adenine;guanine 

• Pyrimidines: tymine;cytosine 

2.5 Van DNA → RNA: transcriptie 

1. Binding v transcriptiefactoren i/d promoter regio 

2. Binding v DNA-polymerase met initiatie v transcriptie 

3. Enkelvoudige DNA streng ‘anti-sense streng’ w afgelezen v 3’→5’. 

o De coplementaire, niet-overgeschreven DNA streng ‘sense streng’ vertoond gelijkenissen 

met mRNA streng 

4. De RNA streng w in 5’→3’ aangemaakt 

Promoter 

= specifieke DNA sequenteie aan het egin v/e gen: 

hieraan kunnen transcriptiefactoren binden → regulatie transcriptie 

• Activerende transcriptiefactoren → RNA polymerase bindt → start transcriptie 

• Inhiberende transcriptiefactoren → blokkeren binding RNA polymerase → geen transcriptie 

De promoterregio bevat volgende sequenties: 

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

• CCAAT box op positie -50 

 

• GC box (GGGCGG) -100 à -150 

 

• Andere enhancers (silencers) verder upstream 

 

Cis-acting elementen (lichtknop voor lamp)  ↔  transcriptiefactoren ‘trans-acting elementen’ (hand) 
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Posttranscriptionele modificaties van mRNA 

1. Capping (5’) 

o Blokkeren v/h 5’ uiteinde (kop) v/h mRNA transcript door toevoegen v 

7-methylguanosine aan de eerste nucleotide 

2. Polyadenylatie (3’) 

o Toevpegen v/e polyA staart aan het 3’ 

uiteinde (staart) v/h mRNA transcript 

3. RNA-splicing 

o Elk intron heeft een start- en stopcodon 

o Na transcriptie: thymine → uracil 

o Intronen worden weggehaald en exonen aan 

elkaar geplakt 

 

 

 

 

• Splice sites 

o Splice donor site 5’ 

o Branch point 

o Splice acceptor site 3’ 

 

 

 

Van RNA naar eiwit: translatie 

• De bouwstenen v/e eiwit zijn aminozuren: 

eiwit = lange keten v aminozuren 

• Aan de ribosomen – in het cytoplasma 

• Nucleotidevolgorde v/h mRNA w herkend, en de bijhorende 

aminozuren w aan elkaar gekoppeld 

 

• Ribsoom = groot eiwitcomplex (1/3) en essientiële rRNA’s ‘ribosomaal-

RNA’ (2/3) 

o +/- 10 miljoen ribosomen aanwezich in één cel 

o 20 seconden-paar minuten bezig om mRNA te vertalen naar 

aminozuren. 

 

 

 

 

 

 

 

  

methionine 
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Elongatie v/d polypeptideketen 

 

Terminantie v translatie 

= vol continue proces 

 

2.6 Translatie 

• mRNA wordt i/e 5’→3’ richting afgelezen door de 

ribosomen 

• Per codon (3 basen) w een aminozuur ingebouwd a/h carboxyterminaal uiteinde v/d groeiende 

eiwitketen 

• Het codon op het mRNA wordt herkend door het anticodon op tRNA 

• Het genetisch alfabet telt 4 letters (A;T;G;C) 

o Er zijn 20 aminozuren (AZen) 

o 43  mogelijke codons voor 20 AZ: ‘the genetic code is degenerate’ 

• 3 stopcodons: 

o TAA 

o TAG 

o TGA 

• 1 startcodon: 

o ATG (methionine) 

• Slechts 1 codon voor tryptofaan en methionine 

 

No anticodon on a normal tRNA 

matches the stop codon. Release 

factor (RF) binds to stop codon 

Peptidyl transferase is 

triggered, causing the 

release of polypeptide from 

tRNA. tRNA is ejected. 

Ribosomal subunits 

seperate. RF is ejected 

!kennen! 

Nog geen eiwit! 
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Posttranslationele modificaties v/h eiwit 

Het eiwit is nog niet volledig af na translatie! 

1. Het w gemodificeerd, aangepast, gevouwen of opgeslagen i/h endoplasmatisch reticulum 

2. Het eiwit kan getransporteerd w naar het Golgi-systeem en w daar verder gemodificeerd, opgeslagen of 

getransporteerd 

 

• Mogelijke modificaties: 

o Vorming v/e driedimensionale structuur 

o Associatie met andere polypeptideketens 

o Toevoegen v suikers 

o Klieving v/h eiwit 

Overzicht: structuur v/e  gen 

DNA – transcriptie → primaire RNA transcript → capping, polyadenylatie en splicing 
→ mRNA – translatie → eiwit → posttranslationele modificaties 

 

3. Organisatie v/h humane genoom 

• Totaal: 3 miljard bp  

• Gensequenties: ~5% 

o Exonen 1.5% 

o Intronen 3.5% 

• Chromosoom 1: 250Mb 

• Chromosoom 22: 50Mb 

• Gen: gemiddeld 3.000 bp 

• Functie van ~50% v/d genen is onbekend 

• ‘junk’ DNA: ~95% (oneerbiedig → zouden meer doen dan we denken) 

• ‘repeats’: >50% 

• Lage variabiliteit: 99.8% identiek tss individuen 

• Variatie: op 10 miljoen plaatsen mogelijk (SNPs) 

• Gemiddeld: 6 miljoen verschillen tss 2 individuen 

se
q

u
e

n
ti

es
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5% 

Niet alle vormen zijn erfelijk 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3.1 Variaties i/h genoom bepalen normale kenmerken 

→ variaties kunnen dus ook voor ziektes zorgen: 

 

Goede genetische test beschikbaar? 

 

 

20% 
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Les 4: take home messages 
 

• Wat is een genoom? 
o Zegt aantal genen/chromosomen, iets over de complexiteit v/h organisme? 
o Welke info zit vervat in ons genoom? 

• Verschil DNA – RNA 

• Hoe verloopt DNA replicatie 

• Transcriptie – posttranscriptionele modificaties 

• Translatie – posttranscriptionele modificaties 

• Structuur v/e gen: gebieden belangrijk voor regulatie v transcriptie/translatie 

 

Hoofdstuk 5 
Deel 1: varianten i/h humane genoom  

1. Basisbegrippen 
• Pathogene variant (causale variant) 

o Verandering i/h DNA die bijdraagt a/h ontstaan v/e ziekte (pathenogese) 

o Verandering i/h DNA leidt tot een veranderd (of geen) eiwit met een andere functie 

o Germinaal (=variant in alle cellen) (constitutioneel) <-> somatisch (niet erfelijk) 

• Niet-ziekteveroorzakende variant 

o Niet geassocipeerd met fenotype 

2. De genetische basis v ziekte 

• Cytogenetische afwijking 

chromosomale herschikking 

o ~10Mb 

o Karyotypering 

 

• Moluculair cytogenetische afwijkingen 

Submicroscopische chromosomale herschikking 

o ~100Kb 

o FISH, sWGS 

 

• Moleculaire veranderingen 

‘pathogene variant’ 

o ~1bp 

o Mutatie analyse 

2.1 Classificatie van varianten – i/d exonen 

Er zijn 3 categorieën van variaties te onderscheiden 

1. Verandering v/h aantal intacte chromsomen i/e cel, aneuploidie (chromosoom missegregatie tijdens 

mitose of meiose) 

2. Verandering v/d structuur v/d individuele chromosomen (vb translocatie, deletie…) 

3. Kleine variaties: vernaderingen i/d DNA sequentie v/e gen, gaande van 1 enkele nucleotide tot 

duizenden bp. Echter zijn deze steeds te klein om te zien met hoog resolutie cytogenetisch onderzoek 
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Basepaarsubstituties 

o Vervanging van 1 nucleotide door een ander nucleotide (transitie <-> transversie) 

o Indeling afhankelijk v hun effect op eiwitniveau 

▪ Missense 

▪ Nonsense 

▪ Silent 

▪ (donor) splice site varianten 

▪ Inserties 

▪ Deleties 

→ Dit zijn stabiele variaties: deze w onveranderd doorgegeven aan de volgende  

     generatie

Varianten ~ spellingsfouten 

• Substitutie: silent 

o Weinig verschil 

o Vb: product – product 

 

• Substitutie: missense 

o Andere functie 

o Vb: loek-koek 

 

• Deleties: frameshift 

o Volledig anders → 1 letter valt weg 

o Vb: loop naar de maan – loon aard em aan 

 

• Deleties: G 

o 1 of meerder codons weg → grotendeels zelfde 

o Vb: loop naar de maan – loop naar maan 

 

2.2 Substitutie i/d coderende regio (exonen) 

1. Missense (= aminozuur veranderd)  

• Een speciale locatie v/e missense variant is op de positie 

v/h stopcodon 

o Abnormale verlenging eiwit 

 

2. Nonsense (onvolledig eiwit) 

• Wanneer een coderend codon in 1 v/d stopcodons 

verandert het in een prematuur getrunceerd eiwit 

 

• Mutante mRNAs waarin dit voorkomt zijn onstabiel en 

worden gedegradeerd door de cel ‘nonsense-mediated 

decay’ (NMD). Dit gebeurt enkel onder bepaalde 

voorwaarden: 

o Premature nonsense codon op meer dan 50bp 

stroomopwaarts v/h finale exon v/h gen. 

o Treed  normaal niet op in genen die slechts uit 1 exon bestaan 

 

3. Silentieuze – synonieme verandering (blijft zelfde aminozuur) 

• TAT wordt TAC → beide het zelfde aminozuur tyrosine aangemaakt 

 

Out of frame <-> in frame 
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2.3 Splice site variant: genetische verandering in overgan tussen intronen en exonen 

Verschillende effecten – meest frequent: exon skipping 

• Variant in splice donor of acceptor site leidt tot aberrante RNA → 

het mature mRNA bestaat enkel uit exonen. Dit vergt een 

normale RNA splicing of uitsplitsing v neutronen uit de RNA 

procusor. 

o De splice donor is de 5’ splice site met voornaamste 

vonsensus sequentie “GT” 

o De splice acceptor is de 3’ splice site met voornaamste 

consensus frequentie “AG” 

o Bij de mutant w een exon ook weggehaald 

Deletie/insertie 

Frame shift = out of frame 

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

optreedt. Dit leidt tot (bijna) altijd een vervroegd stopcodon. 

 

Triplet repeat expansies 

(Triplet) repeat expansies zijn vaak dynamische mutatues 

• Herhalingen v 3 nucleotiden (codon): CAG – CGG- CTG… 

• Dynamische mutaties: onstabiel (meiotisch, mitotisch) 

• Anticipatie: ernst neemt toe en aanvangsleeftijd ‘age 

of onset’ af in opeenvolgende generaties 

o Bij volgende generatie zal het vroeger tot 

uiting komen 

Voorbeelden van aandoeningen veroorzaakt door triplet repeat expansies en gekenmerkt door anticipatie 

 

  

w niet herkend 

als einde intron 
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2.4 Benoemen van mutaties/varianten 

• ‘c’: cDNA, referentie transcript A v ATG = 1 

• ‘p’: proteïne 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Benoemen v varianten: nummering 

 

2.6 Benoemen v varianten: nomenclatuur 

 

Vroegere 1-letter code 
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Deel 2:  functionele effecten v varianten  

3. Functionele consequenties v varianten 

• Loss of function: meest frequent 

= inactiverende mutatie: het genproduct heeft geen/verminderde functie; vaak mutaties die leiden 

tot een vervroegd stopcodon 

o Kwantitatief – kwalitatief 

o Aandoeningen veroorzaakt door loss of function 

▪ CFTR-gen (muco) 

▪ Premature stopcodon in collagene eiwitten: Osteogenesis imperfecta type I 

o Haploïnsufficiëntie 

= wnr verlies  v 50% v/h eiwit niet meer voldoende is voor normale functie en leidt 

   tot ziekte 

 

• Gain of function 

= activerende mutatie: het genproduct leidt tot een toename v/d normale eiwit functie/activiteit  

o Huntington’s chorea, oncogenen die kanker veroorzaken 

 

• Dominant negatief effect 

= het mutante gen product/eiwit, afkomstig v/e heterozygote mutatie, blokkeert de werking v/h 

normale eiwit, afgeschreven v/h andere allel. Vooral bij eiwitten die muteren. 

4. Haploïnsufficiëntie ↔ dominant negatief effect 
 

• Normale situatie: 2 normale 

kopijen die we nodig hebben 

om functies uit te voeren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bij 2 mutante kopijen 

o Haploïnsufficiëntie: eiwit wordt niet meer angemaakt en hebben het dus niet meer tot 

beschikking 

o Dominant negatief effect: wanneer het gaat over 2 eiwitten die een structuur moeten 

opbouwen zoals de eiwitten waaruit onze botten opgebouwd zijn. Als deze eiwitten alle 2 

mutant zijn, gaan ze beide wat krom zijn ,maar gaan ze wel nog passen in elkaar 

• 1 wild type en 1 mutante kopij: 

o Haploïnsufficiëntie: ipv 2 dossisen slechts 1 dosis → niet voldoende 

o Dominant negatief effect: heterozygote variant leidt tot velies v/d eiwit functie of activiteit 

omdat het mutante genproduct interfereert met de functie v/h normale gen product. 

▪ Typisch bij genen die coderen voor eiwitten die di- of multimeren vormen 
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We hebben een DNA structuur en krijgen 

transcriptie/translatie. 

het ene allel die een pathogene variant 

draagt, waardoor we een gemuteerde 

eiwit krijgen. Normaal  moet deze een 

interactie ondergaan met een normale 

eiwit, maar doordat de ene helft 

gemuteerd is gaat dat de activiteit van 

een ander wild type eiwit blokkeren en 

krijgen we dus geen normale functie 

 

 

4.1 Illustratie in collageen genvarianten 

Type 1 collageen: 3 helicale subunits (2 α 1-tekens COL1A1 en één α 2-keten COL1A2) 

• Null allelen in COL1A1 zijn minder erg dan missense varianten die incorporatie toelaten in ‘triple’ 

helix. Gevolg: verkeerde opvouwing 

o Null allelen → haploïnsufficiëntie (IO type II, III, IV) 

o Missense variante → dominant negatief effect (OI type II, III, IV met een ernstiger fenotype) 

 

Osteogenesis imperfecta (OI) 

= ‘brittle bone disease’:  

Zeldzame ziekte waarbij kinderen veel blauwe plekken kunnen krijgen en snel botten breken 

• Classificatie 

o Type I: mild 

o Type II: lethaal 

o Type III: ernstig 

o Type IV: matig 

 

• Genen COL1A1 & COL1A2 

• Type 1 collagen: 

o 2 α 1-ketens (COL1A1) 

o 1 α  2-ketens (COL1A2) 
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Pleiotropisme/ allelisme bij OI 

= verschillende allelen v/e gen leiden tot verschillende fenotypes 

• Type 1: Milde vorm van de aandoening 

o Goede groei  

o Ondervinden weinig hinder 

• Type 2: Ernstig aangetast 

o Klein gestalte 

o Botstructuren nauwelijks goed gevormd 

o Veel breuken 

• Type 3: 

o Klein gestalte 

o Kunnen niet goed groeien 

o Heel wat bot breuken 

5. Monogenische aandoeningen en mendeliaanse overerving 

5.1 historiek 

Gregor Mendel 

• ‘vader van de genetica’ 

o Experiment erwten 

• Fundamentele principes erfelijkheid → wetten v Mendel 

5.2 Wetten v Mendel 

 

5.3 monognische aandoeningen 

= genetische aandoening die ontstaat als gevolg v/e defect (mutatie) in 1 gen 

• Deze aandoeningen kennen i/d regel een Mendeliaanse overerving 

o Autosomaal (niet-geslachtsgebonden) 

▪ Atosomaal dominant 

▪ Autosomaal recessief 

o Geslachtsgebonden 

▪ X-gebonden dominant 

▪ X-gebonden recessief 

▪ Y-gebonden 
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(Verwant huwelijk) 

(1-eiige tweeling) 

(2-eiige tweeling) 

Men kan een lijst v aandoeningen online raadplegen op OMIM 

= Internationale databank voor monogenetische aandoeningen 

• Online Mendelian Inheritance Man 

o Man = maker v/d databank 

• Online catalog for human genes and genetic disorder 

We beperken ons voor nu tot de Mendeliaanse overervingspatronen: 

• >6.000 monogenetische aandoeningen 

o Autosomaal ~ 5.500 

o X-linked ~ 500 

o Y-linked ~ 31 

 

• Aantal gekende loci en aandoeningen zijn sterk toegenomen de laatste jaren 

• Informatief voor inschatten v herhalingsrisico’s: transmissie naar volgende generatie 

 

 Stambomen tekenen 

• Informatie 

o Verwantschappen: 

▪ Eerstegraadsverwant: kind/ouder/zus&broer (parent/offspring) 

▪ Tweedegraadsverwant: gescheiden door 2 stappen (grootouders, tante…) 

▪ Derdegraadsverwant: gescheiden door 3 stappen (nicht, neef, overgrootouder) 

o Aagetast/niet-aangetast 

▪ Drager maar gezond = niet-aangetast 

o Proband/indexpatiënt/propositus (-a) 

▪ Als we een stamboom tekenen vertrekken we altijd vanuit de persoon op consulatie 

Eerstegraadsverwanten 

• Delen 50% DNA 

• Pijltje = man op consultatie 

o Eerstegraadsverwanten zijn: 

▪ Kinderen 

▪ Broers 

▪ Ouders (moeder niet getekend op afbeelding 

want deze is overbodig) 
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Tweedegraadsverwanten 

• Delen 25% DNA 

• Tweedegraadsverwanten: 

o Kinderen v zijn broers 

o Tantes, nonkels 

o Grootouders 

 

Derdegraadsverwanten 

• Delen 12.5% DNA 

• Derdegraadsverwanten: 

o Neven/nichten 

o Ovegrootouders (meestal weet de patiënt in 

kwestie hier niets over) 

 

Homozygoot, heterozygoot, compound heterozygoot 

Voor elk gen op een autosoom (niet-geslachtschromosoom) heeft elk individu 2 exemplaren (allelen). Deze zijn 

respectievelijk gelegen op elk v/d beide homologe chromosomen 

• Homozygoot: wanneer de 2 allelen 

v/e gen identiek zijn 

 

• Heterozygoot: wanneer de 2 allelen 

verschillend zijn 

 

• Compound heterozygoot: 2 

verschillende varianten op de 2 

allelen 

o Normale allel: ‘wild type’ 

 

o Allel met variant: ‘mutant 

allel’ 

x-chromosoom en Lyon hypothese (x-inactivatie) 

Elke man heeft slechts 1 allel voor een gen op het X-chromosoom (46, XY) 

• Hemizygoot: er is slechts 1 X-chromosoom 

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

chromosoom geactiveerd (Lyon hypothese – Dr Mary Lyon, 1961) 

Lyon hypothese (lyonisatie) 

• Het gecondenseerde X-chromosoom is genetisch inactief; in somatische cellen v/d vrouw is slechts 1 X-

chromosoom actief het 2e chromsoom is geïnactiveerd (Barr lichaampje) 

 

• De X-inactivatie vindt vroegtijdig plaats i/d embryogenese: 

• Start +/- 4 dagen na de bevruchting 

• Het embryo bestaat uit een 100-tal cellen 

▪ Voltooid +/- 7 dagen na de bevruchting wnr de implantatie i/d baarmoeder plaatsvindt 

(blastocyt) 

 

(geen mutatie) 
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• X-inactivatie bebeurt at random (50-50 cellen v vader en moeder) en is irreversibel naar de dochtercellen 

toe 

• Een vrouw is dus mozaïsch voor genen gelegen op het X-chromosoom 

• Soms ook non-random (skewed): verklaring voor manifeste heterozygoten 

→ vrouwelijke dragers die mild fenotype vertonen door skewed X-inactivatie 

▪ VB: dragers van DMD mutatie 

▪ X-gebonden aandoeningen komen dus zelden voor 

X-inactivatie 

• Inactief X-chromosoom: gecondenseerd tijdens interfase 

(sex-chromatine/ Barr body) 

• Donkere kleurende massa chromatine 

• Tijdens mitose: inactief 

X-chromosoom repliceert later 

 

 

 

5 mendeliaanse overevingspatronen 

• Frequent: 

o Autosomaal dominant 

o Autosomaal recessief 

o X-linked recessief 

• Zeldzaam 

o X-linked dominant 

o Y-linked 

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

• Expressie bij de hetorozygoten v/h afwijkend allel 

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

zijn 

• Expressie bij de homozygoten of compound heterozygoten v/h afwijkend allel 
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Autosomaal dominante overerving 

• Geeft een fenotype in heterozygote vorm 

= persoon die zowel normaal als abnormaal allel draagt 

• Ziektebeeld komt tot uiting van zodra 1 v beide allelen afwijkend is 

• Seks ratio: 50-50 vrouwelijk als mannelijk aangedane verwanten 

• Verticale transmissie: aandoening: aandoening aanwezig in 

alle generaties 

• Autosomaal dominante aandoeningen: 

o Neurofibramose type I 

o Ziekte van Marfan 

o Achondroplasie 

o Ziekte v Huntington 

o Ziekte v Steinert (mytone dystrofie) 

• Herhalingsrisico: 50% 

 

Autosomaal recessieve overerving 

• Geeft alleen een fenotype in homozygote vorm of compound heterozygote vorm 

• Homozygoot mutanten/compound heterozygoten vertonen de ziekte 

o Heterozygoten vertonen geen ziekte, maar zijn wel dragers 

• Seks ratio: 50-50 mannen en vrouwen aangedaan 

• Horizontale presentatie: kenmerk kan aanwezig zijn in siblings, 

maar meestal niet in vroegere generaties 

• Consaguïniteit (homozygosity by descent) 

• Autosomaal recessieve aandoeningen: 

o Hereditaire hemochromatose 

o Mucoviscidose (taaislijmziekte/muco) 

o Aangeboren metabole afwijkingen 

• Herhalingsrisico: 25% 

o 50% kans drager 

o 25% kans geen drager 

Geslachtsgebonden overerving 

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

• Y-chromosoom: 70Mb, ~ 49 genen 

X-linked recessief 

• Seks ratio: gewoonlijk enkel mannen 
o Vrouwen sterk afhankelijk v/d lyonisatie 

• Maternale transmissie: aangedane mannen zijn verwanten via vrouwelijke lijn 

• Aangedane vader: transmissie naar alle dochters (dragers), geen aangedane zonen (overgeërfd Y-chr) 

• Moeder drager: 
o ½ zonen aangedaan 
o ½ dochters drager 
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• X-linked recessieve aandoeningen: 
o Hemofilie 
o Fragiele X syndroom 
o Ziekte v Fabry 

• Herhalingsrisico: afh v/h ouderlijke genotype 
o Vader aangedaan: enkel dochters at risk – fenotype afh v/d lyonisatie 
o Moeder aagedaan: 50% risico voor zonen 

 

X-linked dominant 

• Seks ratio: vrouwen > mannen 

• Aangedane moeders: transmissie ½ naar zonen & dochters 

• Aangedane vaders: transmissie enkel naar de dochters 

• Zeldzaam 

• Condities: 
o X-linked hypophosphatemia 
o X-linked chondrodysplasia punctata 

  



55 
 

Y-linked 

• Dominant: fenotype in hemizygoot 

• Sex ratio: enkel aangedane mannen 

• Paternele transmissie 

• Zeldzaam 

• Condities: 
o Infertiliteit (frequent veroorzaakt door interstitiële 

deleties op het Y-chromosoom) 

→ wordt nu een erfelijke aandoening door IVF 

procedures 

 

5.4 Voorbeelden van monogenetische aandoeningen die een mendeliaans overerfingspatroon opvolgen 
Autosomaal recessief: mucoviscidose 

= taaislijmziekte 

• Mucos = slijm 

• Viscidosis = kleverig 

 

• Multisystemathische aandoening v/d exocriene klieren leidend tot insufficiëntie v ademhalings- en 

verteringsfuncties 
o Pancreas, gastro-intestinaal stelsel, zweetklieren, longen, vas deferens 
o Diagnose adhv zweettest: overdreven zoutverlies opsporen i/d secreties zweetklieren 
o Exessief taaie slijmen door onvoldoende hydratatie v/d secreties v/d exocriene klieren 
o Overerving AR, ziektefrequentie populatie-afhankelijk 

▪ Caucasische origine ~ 1/2500 
▪ Afrikaanse origine ~ 1/17000 
▪ Aziatische origine ~ 1/70000 

o Veroorzaakt door mutaties in CFTR gen 
▪ Genlocus 7q31.2 (1985) 
▪ Genidentificatie (1990) 
▪ Codeert voor CFTR: cystic fibrosis transmembrane regulator 
▪ Transmembranair chloride en natrium ion kanaal, in epitheliale cellen v long, darm 

Geslachtsgebonden aandoeningen; visualisatie in Calico kat 

Autosomen: 2 kopies/diploïde cel 

X-chromosoom 

• Mannen: 1 kopie (XY) 

• Vrouwen: 2 kopies (XX) 

Dosage compensatie door X inactivatie bij vrouwen 

• Bij katten zien we veel sneller wanneer ze mosaïsch zijn: 
o Kleur v/d vacht w bepaald door het X-chromosoom 
o Katten met vlekjes zijn mozaïsch 
o Komt alleen voor bij kattinnen (niet bij katers) 
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•  X-inactivatie 
o Normaal gezien at random 

▪ MAAR alle dochtercellen behouden inactivatie v hetzelfde X-chromosoom 

 

x-gebonden recessief 

A) Rood-groen kleurenblindheid 
o 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 

o Mannen zijn ong 16X meer getroffen dan vrouwen 

▪ Onderscheid v/h kleur ligt op het X-chromosoom 

B) Hemofilie B 

o Bloed bevat verschillende stollingsfactoren 

= eiwitten die belangrijk zijn voor een goede bloedstolling 

o Bij hemofilie B ontbreekt het eiwit factor IX volledig of gedeeltelijk 

▪ De bloedklonter die bij een bloeding w gevormd is minder stabiel 

▪ De mensen bloeden hierdoor niet sneller, maar wel langer 
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C) Duchenne musculaire dystrofie (DMD) 

= progressieve spierziekte 

o Duchenne & Becker: 

▪ DMD 

o Aanvang in vroege kindertijd 

o Snel progressief 

o Patiënten zijn rolstoelgebonden vanaf de leeftijd v +/- 12j 

o 1/3500 mannen 

▪ BMD 

o Latere aanvang van spierzwakte 

o Moleculaire oorzaak: mutatie i/h DMD gen (Xp21.2) 

o Genotype-fenotype correlatie: afh van expressie genproduct dystrofine: 

▪ DMD: 

o Frameshift of nonsense mutaties → ernstig getrunceerd dystrofine proteïne, 

ondergaat nonsense mediated decay 

▪ BMD: 

o In-frame mutaties, resulterend i/e korter dystrofine en residuele productie v/h 

DMD proteïne 

x-gebonden dominant 

Rett syndroom 

• 1/10.000-1/15.000 vrouwen en mannen 

o Een v/d frequentste oorzaken v MR bij vrouwen 

o Progressieve neurologische ontwikkelingsaandoening: autistiforme kenmerken, MR, Epilepsie, 

atacia, stereotiepe handbewegingen 

o Moleculaire oorzaak: mutaties i/h MECP2 gen 
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Les 5: take home messages 
 

• Genetische variatie: verschil tss pathogene & niet-ziekteveroorzakende varianten 

• Varianten classificatie: 
o Substituties 

▪ In exonen: missense, nonsense, silent 

▪ In overgang tss intronen/exonen: splice site mutaties 

o Deleties/inserties: 

▪ In exonen: in frame ↔ out of frame 

o Triplet repeat expansies 

• Benoemen v varianten 

• Functionele effecten v varianten: 

o Loss of function 

▪ Haploïnsufficiëntie 

▪ Dominant negatief effect 

o Gain of function 

• 5 mendeliaanse overervingspatronen 

 

 

Hoofdstuk 6: mitochondriale aandoeningen: genetica en kanker 

1 mitochondriale aandoeningen 

1.1 Mitochondrium 

Mitochondriën bevinden zich in het cytoplasma v/d cel en w beschouwd als overblijfsels v bacterën die 

vroeger in symbiose leefde met de menselijke cel. De mitochonderiën kunnen beschouwd worden als de 

energiecentrale. 

 

Aantal mitochondria per cel: 

• Meeste lichaamscellen   100-10.000 

• Witte bloedcellen (verdedigers)  1000 

• Eicellen     100.000 

• Sperma    enkele 100-en 

 

• Geen mitochondria in rode bloedcellen en enkele terminaal gedifferentieerde huidcellen 

o Rode bloedcellen hebben ook geen nucleus 

o Sommige gedifferentieerde huidcellen hebben hun uiteindelijke functie bereikt en delen niet 

meer 
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Mitochondriaal DNA 

• Volledige sequentie werd bepaald in 1981 

• Ongeveer 16.k kb groot 

• mtDNA molecule (ds) is een circulaire dubbelstrengige structuur 

• Bevat 37 genen 

o 2 vormen van rRNA 

o 22 tRNA’s 

o 13 eiwitten (onderdelen v enzymen belangrijk i/d celademhaling) 

• Verschillende genetische code 

• Hogere mutatiefrequentie dan nucleair DNA (10X) 

o Meer fouten door vrije zuurstofradicalen → niet beschermd door eiwitten 

• Meer dan 1000mtDNA moleculen per cel  

o Elke cel bevat 100-en mitochondriën 

Oxidatieve fosforylatie (celademhaling) 

• Belangrijkste mechanisme v energieproductie 

i/d cel 

 

• Speelt een rol in geprogrammeerde celdood 

(apoptose) 

 

 Nuceair genoom Mitochondriaal genooom 

Grootte  3200 Mb 16.5 kb 

Aantal verschillende DNA 
moleculen 

23 (in XX cells) 
24 (in XY cells) 
→ lineair 

1 circulaire DNA molecule 

Totaal aantal DNA moleculen per 
cel 

46 in diploïde cellen 
afhankelijk van poloïdie 
(bv vlieg → 6)  

Vaak duizenden 

Geassocieerde eiwitten Verschillende klassen van histon 
& non-histon proteïnes 

Grotendeels vrij van proteïnes 

Aantal genen ~ 22000 37 

Gen densiteit ~ 1/100 kb 1/0.45 kb (1/450b) 

 

Het mtDNA heeft 3 bijzondere eigenschappen: replicatieve segregatie, hetero-en homoplasmie en het mtDNA 

is volledig afkomstig van moeder 

Replicatieve segregatie 

Bij iedere celdeling gaan de multipele kopieën v mtDNA 

repliceren: 

• Willekeurige verdeling over mitochondria 

o Willekeurige verdeling over dochtercellen 
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Homoplasmie 

• alle mitochondriën bevatten dezelfde mtDNA molecule: 

o Allemaal normaal mtDNA 

o Allemaal mutant mtDNA 

o Allemaal wild type DNA 

Heteroplasmie 

• De mitochondriën bevatten verschillende mtDNA moleculen 
o De weerslag op de cellulaire functie zal afhangen v/d aard v/d mutatie en de hoeveelheid 

mutante mtDNA per cel 

mtDNA is volledig afkomstig v/d moeder: 

• De grote eicel breng het cytoplasma aan en zo dus ook de mitochondriën 

• Kleine spermacel bevat bijna geen mitochondriën: het cytoplasma v/d spermacel gaat bijna volledig 

verloren bij bevruchting 
o Alle kinderen v/e vrouw met een mutatie in het mtDNA erven ook de mutatie 
o Alle kinderen v/e man met een mutatie in het mtDNA zullen dit niet erven 

→ maternele overerving 

1.2 Mitochondriale aandoeningen 

• Voornamelijk organen die veel energie nodig hebben w getroffen: 

o Hersenen 

o Dwarsgestreepte spieren 

o Ogen (netvlies)/oren (binnenoor) 

o Nieren 

o Hartspier 

• Graad en weefseldistributie v heteroplasmie bepaalt 

fenotypische variabiliteit 

• >40 types bekend 

• Betrokkenheid v ofwel 1 orgaan of meedere 

systemen 

• Mitochondriale ziekten zijn moeilijk om te 

identificeren omdat er veel verschillende vormen 

aangenomen kunnen worden 

(mild → zware aantasting) 

• Symptomen kunnen aanwezig zijn vanaf geboorte of 

op volwassen leeftijd 

o kan plots overvallen → blind wakker worden 

• incidentie: 1/5000 

• moeilijke behandeling of zelfs geen genezing mogelijk 

Central nervous system 

Encephalopathy 

psychosis and depression 

Ataxia 

Migraine  

Eye 

Ptosis 

Cataract 

Optic atrophy 



61 
 

1.3 variabele expressie 

 

 

 

 

        Moelijk voorspelbaar 

 

 

 

 

 

1.4 mitochondriale defecten 

• 3 verschillende types: 

o Deleties of duplicaties 

o Missense mutaties in genen van oxfos 

o Puntmutaties in tRNA or rRNA genen 

→ Meer dan 100 verschillende herschikkingen en puntmutaties 

Deleties 

• Meestal sporadisch (niet overgeërfd) 

• 5% gevolg v maternele transmissie 

• Belangrijkste aandoeningen: 

o Kearns-Sayre syndroom: 

▪ Gevolg van 5 kb deletie 

▪ Patiënten worden gekenmerkt door: 

o Progressieve myopathie (spierzwakte) 

o Progressieve oftalmoplegie (verzwakking oogspieren) 

o Cardiomyopathie 

o Ataxie (onregelmatige en onhandige bewegingen v ledematen) 

o Suikerziekte 

▪ Hebben zowel mutant als wild type mtDNA → heteroplasmisch 
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o Pearson syndroom 

▪ Gevolg van grote deletie 

▪ Patiënten gekenmerkt door: 

o Insufficiëntie pancreas 

o Pancytopenie ( te kort aan bloedplaatjes 

o stollingsprolemen, blauwe plekken 

o melkzuuropstapeling 

o heteroplasmisch 

missense mutaties in genen v oxfos 

• meest bekende aandoeningen: 

o LHON (Leber Hereditary Optic Neuropathy) 

= plotse blindheid op volwassen leeftijd 

▪ Incidentie: ~ 12/100.000 

▪ 3 hotspot mutaties (95%): 

o m.11778 G > A(ND4) 

o m.3460 G > A (ND1) 

o m.14484 T > C (ND6) 

▪ meerderheid is homoplasmisch 

▪ mannen > vrouwen aangetast 

(reden nog onbekend) 

▪ onvolledige penetrantie: 

o 50% mannen i/e familie 

aangetast 

o 10% vrouwen aangetast 

o NARP/Leigh 

Puntmutaties 

• Meest bekende puntmutaties: 

o MELAS (Myopathie, Encefalopathie, Lactaat Acidose, Stroke-like episodes) 

▪ Mutatie in tRNA coderend voor leucine 

▪ Hotsppot mutatie: 3243 A > G 

▪ Meestal zowel mutant als wild type 

mtDNA 

o Heteroplasmisch 

o Maternele transmissie 

▪ Variabele expressie: 

o Mutant aanwezig in 10-30% van 

witte bloedcellen (WBC) 

→ patiënt type 2 suikerziekte al 

dan niet in associatie met 

doofheid 

o Mutant aanwezig in 70% van mtDNA → MELAS 

o MERFF (Myoclone Epilepsie met Ragged red Fibers) myopathie, ataxie, doofheid, dementie 

▪ Deze patiënten hebben een mutatie i/h tRNA coderend voor lysine 

▪ Hotspot mutatie: 8344 A > G 

▪ Zowel mutant als wild type mtDNA 

o Heteroplasmisch 

o Maternele transmissie 

▪ Ragged red fibers: geclusterde mitochondriën zichtbaar met een 

rode kleurstof 
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o Doofheid (progressieve sensorineuraal, niet-syndromisch sensorineurale doofheid) 

▪ Mutatie in het 12sRNA gen 

▪ Hotspot mutatie: 

o 1555 A > G 

o 7445 A > G 

▪ Homoplasmisch 

▪ Maternele overerving 

1.5 mitochondriale overerving 

• Vertikale transmissie 

• Zowel vrouwen als mannen aangetast 

• Geen man op kind transmissie 

o Maternele transmissie 

• De aandoening w alleen in 

vrouwelijke lijn doorgegeven 

Maternele overerving 

• Als vrouw drager is kan het beide gevallen zijn 

1.6 Mitochondriale aandoeningen-behandeling 

3-parent baby methode: 

• Nucleus van de moeder is omringt met mtDNA 

• Men zoekt een donormoeder zonder mutaties en haalt hierbij de nucleus weg 

o De nucleus van de moeder wordt in de eicel van de donormoeder geplaatst waardoor deze 

nu omringt is met gezonde mtDNA 

▪ De eicel via een in vitro behandeling bevrucht 

o Probleem: mogelijks kunnen er wel nog slechte mtDNA van de moeder aankleven en zo 

overgedragen worden 

•  Elk jaar kan men via deze behandeling 10 mensen redden 

• 1e baby geboren in Mexico 

 

11/9/2001-Twin Towers: 

• Vele v/d slachtoffers konden worden geïdentificeert d.m.v het mitochondriaal DNA 

2. Genetica en kanker 

• Bij ¼ mensen zal i/d loop van zijn/haar leven kanker gediagnosticeerd worden 

• Doorgaans boven 60j, maar niet zelden ook op jongere leeftijd of bij kinderen 

• Veroudering v/dbevolking zal leiden tot verdere toename v/h aantal mensen die kanker ontwikkelen 

• Meest voorkomende kankers: 

o Borstkanker (vooral bij vrouwen) 

o Darmkanker 

o Longkanker 

o Prostaatkanker 
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2.1 Wat is kanker? 

• Benaming voor meerdere vormen van maligne (kwaadaardige) neoplasie, een proces gekenmerkt door 

ongecontroleerde proliferatie v cellen met het ontstaan v een maligne tumor (neoplasie) 

o Meestal zijn hier verschillende genetische afwijkingen voor nodig (meerstapproces) 

▪ Hyperplasie: het weefsel ziet er normaal uit maar groeit snel 

▪ Dysplasie: het weefsel vertoont afwijkingen in vorm en oriëntatie 

▪ In situ kanker: aanwezigheid v maligne cellen die nog niet binnengedrongen zijn in 

omliggende weefselstructuren 

▪ Invasieve knanker: invasie van onderliggend weefsel en metastasering 

o Een tumor is maligne wanneer de celgroei ongecontroleerd verloopt met invasie van omliggende 

weefsels en uitzaaiing naar meer op afstand gelegen weefsels (metastasering). 

▪ Sarcomen: tumor uitgaande v mensenchymaal weefsel (bot, spier, bindweefsel) 

▪ Carcinomen: tumor uitgaande v epitheliaal weefsel (darm, bronchi, borstklier) 

▪ Hematopoietische en lymfatische malgniteiten (leukemie en lymfomen) 

2.2 Ontstaan van kanker 

Kanker is het gevolg van accumulatie van meerdere gendefecten 

• Een kanker is het gevolg van een snelle en ongecontroleerde groei van abnormale cellen. Het ontstaat 

door cellen instaan voor controle van celprofileratie, celdood en celdifferentiatie. 

o Vorming v/e lokaal gezwel 

o Invasie v/h omliggende gezonde weefsel 

o Uitzaaiing naar andere weefsels op afstand (metastase) 

• Dit leidt tot verstoringen van verschillende lichaamsfuncties 

• Classificatie van kanker (volgens celtype): 

o Vaste tumoren: carcinomen, sarcomen 

o Bloedkankers: leukemieën, lymfomen 

• Classificatie v kanker (volgens orgaantype) 

o Borstkanker 

o Huidkanker: melanoom 

o Botkanker: osteosarcoom, Ewing sarcoom 

o Testis: seminoom 

o … 

Hoe treden veranderingen/mutaties in genen op? 

• Omgevingsfactoren: roken, voeding, omgevingspolluenten, ioniserende en UV-straling, virussen 

• Spontane DNA schade i/d cel (1/1x10-6 pb/gen/cel) 

• In de minderheid v/d gevallen is de initiële kanker veroorzakende mutatie overgeërfd en dus in elke cel 

van het lichaam aanwezig (constitutioneel) 

o Voor groei v/d tumor is er ondermeer aanmaak  nieuwe bloedvaten (angiogenese) 
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Kankergenen 

• Oncogenen 

o Mutant waarbij ‘gewijzigde’ expressie aanleiding geeft tot abnormale stimulatie v celdeling 

en proliferantie 

▪ Groeibevorderend 

▪ Overproductie celmembraan receptoren 

▪ Activatie proto-oncogenen 

o Meestal mutante (geactiveerde) allelen van een klasse normale cellulaire genen die we 

proto-oncogenen noemen 

▪ Normale functie kan zijn: stimuleren v celgroei 

▪ Activatie kan gebeuren door een puntmutatie of bijgevolg van amplificatie. 

of het vormen v/e translocatie met voming v/e nieuw fusie-gen of een gen dat 

onder controle komt v/e sterke ‘enhancer’ 

• BCR/ABL fusiegen tgv t(9;22) in chronische myeloïede leukemie 

o Ontstaat doorgaans door ‘gain of function’ mutatie

 
• Tumorsuppressor genen 

o Inhiberen de tumorontwikkeling door regulatie v/d celgroei 

o Functie kan zijn: remmen van de celgroei ‘gatekeepers’ of herstel DNA ‘caretakers’ 

o Loss of function mutaties van beide allelen v deze tumorsuppressor geven aanleiding tot 

ongecontroleerde celproliferatie of defecte apoptose. 

o Recessieve aandoening wanneer kanker veroorzaakt 

▪ Erfelijke vorm: mutatie aanwezig in alle cellen in 1 allel 

• 2e somatische mutatie in overblijvend allel v/e bepaald weefsel 

→ tumorvorming en kanker 

▪ Niet erfelijke vorm: kanker veroozaakt door mutatie i/e tumor suppressorgen is er 

initieel geen mutatie aanwezig 

o Ontdekking 1e tumor suppressor gen (RB1) dankzij studie v zeldzame erfelijke vorm van 

oogkanker bij kinderen (retinablastoom, RB) 

▪ Ontdekt in 1986, gelegen op chromosoom 13 

▪ Blokkeert de overgang van G1 → S-fase 

o Knudson’s ‘two hit’ hypothese: 

▪ ‘RB ontstaat door 2 genetische defecten waarvan 1 reeds overgeërfd is bij familiale 

vormen’ 

▪ Zowel sporadische als familiale vormen van RB 

▪ Belangrijk model bij ontstaan van familiale vormen van kanker (autosomaal 

dominante overerving) zoals: 

• Familiaal polyposis coli, familiaal borstkanker, hereditair nonpolypsis colon 

carcinoom (lynch syndroom), neurofibromatosis type 1, 

Li-Fraumeni syndroom (zeldzame vorm familiale kanker) 
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Sporadisch RB Familiaal RB 

Geen familiale voorgeschiedenis 
- Doorgaans op oudere leeftijd 
- Vaak unifocaal 
- Beide RB1 allelen geactiveerd 

(1e en 2e hit) somatisch na geboorte 

Familiale voorgeschiedenis 
- Doorgaans jonere kinderen 
- Multifocaal – bilateraal 
- 1e hit reeds overgeërfd 

 

o APC gen (Familiale adenomateuze polyopsis coli= FAP) 
(APC gen controleert celdeling van darmepitheelcellen) 

▪ Germinale mutatie in 1 van beide allelen v/h APC gen 

▪ FAP heterozygoten ontwikkelen een groot aantal 

goedaardige, adenomateuze poliepen i/d dikke darm (colon) 

op jonge leeftijd 

• 1 of meerdere van deze poliepen worden maligne 

met als gevolg het ontstaan van coloncarcinoom 

• DNA-herstel genen 

o Hereditary non polyposis colon cancer 

(HNPPC) (Lynch syndroom) 

= Erfelijke vorm van darmkanker op jonge leeftijd 

▪ Niet gerelateerd met verhoogd aantal 

darmpoliepen 

▪ Risico: mannen (90%) > vrouwen (70%) 

• Vrouwen daarnaast ook verhoogde kans 

op: 

o Endometriumkanker 

o Ovariumkanker 

• Verhoogd risico op ontwikkeling v kanker 

v/d galwegen of urinewegen 

▪ Veroorzaakt door een mutatie in één van 5 

verschillende DNA-repair genen 

• Deze zijn verantwoordelijk voor 60-7% van alle HNPCC-families 

o MLH1 

o MSH2 

o PMSL1 

o PMSL2 

o MSH6 
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o BRCA1 en BRCA2-genen: 

▪ DNA-repair genen 

▪ mutaties in deze tumor suppressorgenen zijn verantwoordelijk voor fameliale 

vormen van borst-en ovariumkanker 

▪ (Ook mannen kunnen borstkanker ontwikkelen!) 

 

 

 

 

 

 

Les 6: take home messages 

• Mitochondriën bevatten ook DNA, andere structuur 

• Mutaties in mitochondriaal DNA 

• Kanker is een genetische ziekte, maar niet alle vormen zijn erfelijk 

• Tumorsuppressorgenen, oncogenen en DNA herstelgenen 
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Hoofdstuk 7: Mendel unplugged 

Niet-mendeliaanse overerving bij monogenetische aandoeningen 
1. Non-penetrantie/onvolledige penetrantie 

2. Mosaïcisme 

3. Anticipatie 

4. De novo mutatie 

5. Genomische imprinting 

o Uniparentale disomie 

o Imprinting center mutatie 

6. Mitochondriale overerving (les 6) 

Wat mendel niet wist (1) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Case 1 

• Proband: 60-jarige man 

o Sinds 3 maand vermoeidheid, gewrichtspijn 

o Drinkt 2 ‘biertjes’ per dag 

o Broer met type 2 diabetes 

o Bij klinisch onderzoek: hemapathologie, gezwollen gewrichten en verschil. tattoos 

o Labo: ferritine 640µg/l, transferinne saturatie 60% 

= Te veel ijzer in bloed 

▪ Diagnose HH 

Hereditaire hemochromatose (HH) 

• De belangrijkste vorm v HH (type 1) w veroorzaakt door mutaties i/h HFE gen 

• Meest frequente AR genetische ziekte in Caucasische populatie: 1/200 

o N-Europese populatie: 1/400 

o Dragerschapfrequentie België: 1/10 

• Chronische ijzeropstappeling: 

o Latentiefase: geen symptomen 

o Biochemische fase (20j): toegenome serum ijzer, ferritine en transferrine saturatie 

o Klinische expressie (40-50j): vermoeidheid, arthritisch, hepathoegalie, huidpigmentatie, 

cardyopathie, diebetes met evolutie naar levercirrose (lever werkt niet meer)  & carcinoma 

Nutrition 
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Pathogenese 

 

Genetica hereditaire hemochromatose 

• HFE gen verklaart >90% v alle hereditaire hemochromatose 

• Autosomaal recessieve aandoening 

• 2 meest frequente mutaties 

o pCys282Tyr 

o pHis63Asp 

Incomplete (onvolledige) penetrantie 

• vooral waargenomen bij autosomaal dominante aandoeningen (niet altijd) 

o VB hereditaire homechromatose 

• p. [Cys282Tyr]; [Cys282TYR]: diagnose HHtype 1, laar variabele expressie 

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

o 90% v alle HH type patiënten 

• p. [Cys282Tyr];[His63Asp] Mild, niet progressieve vorm 

o HH 5% 

o Populatie 2% 

• p. [His63Asp] ; [His63Asp] onduidelijk, laag risico, follow-up 

• Dragerschap: geen klinische gevolgen 

Omgevingsfactoren 

• Aggraverende factoren: 

o Hoog ijzer dieet, vitamine C 

o Execcief alcohogebruik 

• Beschermende factoren 

o Bloeddonatie 

o menstruatie (menses)  

Penetrantie 

= statisch begrip dat weergeeft hoe vaak het afwijkend fenotype w vastgesteld bij individuen met 

    afwijkend genotype 

o fenotype: het ziektebeeld, uitwendige verschijnselen als resultaat v/d interactie tussen het 

genotype en de omgeving 

o genotype: het erfelijk materiaal 

o variabele expressie: de aanwezigheid v/e allel die bij verschillende individuen tot een 

verschillende ‘ernst’ v/h fenotype kan leiden 
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• volledige penetrantie ↔ verminderde of incomplete penetrantie 

o VB: penetrantie is volledig (100%) wanneer alle individuen met het afwijkend genotype 

ziekteverschijnselen vertonen 

• Penetrantie is 90% als slechts 90% v/d individuen met het afwijkend genotype ziekteverschijnselen 

vertonen 

• Non-penetrantie is geen voorbeeld van variabele expressie 

Voorbeeld v non-penetrantie 

 

Non-penetrantie ≠ variabele expressie 

• 2 broers met dezelfde genetische aandoening veroorzaakt door eenzelfde mutatie in het NF1 gen 

o Zelfde genotype 

o Andere expressie fenotype 

 

Wat mendel niet wist (2) 

2.2 Mosaïcisme 

• Verwijst naar het fenomeen waarbij 1 individu tenminste 2 genetische verschillende celpopulaties 

heeft. Deze 2 cellijnen zijn nochtans afkomstig van dezelfde zygote 

o 1 cel draagt bepaald defect → delen = defect doorgegeen 

▪ Mozaïek van cellen 

• Drager 

• Defect 

• Gezond 

• Chromosomaal of gen-niveau 

• Somatisch ↔ gonadaal/germinaal 

  

np 

np 
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Somatisch mosaïcisme 

• 2 cellijnen aanwezig in somatisce cellen 

o Mutatie komt niet voor in alle lichaamsdelen 

▪ VB: FAP 

FAP 

• Totaal verschillend van ‘sporadische adenomen’ 

o Jonge leeftijd 

• Somatisch mosaïcisme kan voorkomen bij FAP 

o Verklaarbaar adhv principes uit de embryogenese: 

 

• De mutatie is niet aawezig in germinale cellen en wordt dus niet doorgegeven aan de kinderen 

Gondaal mosaïcisme 

• 2 cellijnen aanwezig in de geslachtscellen 

o Mutatie komt enkel voor in gondale cellen 

o Een individu met gondaal mosaïcisme (zelfs normaal fenotype) voor een bepaalde mutatie 

kan meerdere aangetaste kinderen hebben 

Voorbeeld 1: OI 

• Gezonde 35-jarige man 

• Vorige relatie: doodgeboren dochter met lethale vorm van 

osteogenesis imperfecta 

Osteogenesis imperfecta 

• Aanwezigheid van meer dan 1 cellijn in de gonaden 

(niet in de rest van het lichaam) 

• Ontdekt als meer dan 1 kind met autosomaal dominante  

aandoening zonder familiale geschiedenis 

• Verschillende vormen 

o Types: variërend van mild – lethaal 

• Mutaties in genen coderend voor collacogenen 

o COL1A1/A2 

• Bij lethale type (type 2): vaak germinaal/gonadaal mosaïcisme 

• Belangrijk voor counseling: 7% herhalingsrisico 

o Empirisch risico 7-10% 

• Onmogelijk om zaadcellen/eicellen te testen, dus prenataal onderzoek in alle volgende 

zwangerschappen 
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Voorbeeld 2: 

• Autosomaal dominante aandoening bij halfbroer en halfzus 

• Beide kinderen hebben zelfde mutatie 

• Vader is niet getroffen door aandoening 

• Causale mutatie wordt niet teruggevonden in bloed- en huidcellen van de vader 

• ‘A normal man may well produce the whole catalogue of human genetic disease in every ejaculate’ 

– John Edwards (1928-2007) 

o Edwards syndroom: trisomie 21 

• Een man produceert zoveel spermacellen in zijn leven waardoor er af en toe wel defecten in kunnen 

zitten 

Wat Mendel niet wist (3) 

 

• Anticipatie: tendens in sommige genetische aandoeningen om bij individuen in opeenvolgende 

generaties een vroegere aanvangsleeftijd (age of onset) te hebben en ernstigere manifestaties te 

vertonen 

• Repeat expansie: anticipatie w vaak geobserveerd in genetische ziekten veroorzaakt door een 

trinucleotide repeat mutatie (triplet repeat disorder) 

o Vaak dynamische of instabiele mutaties tijdens meiose  

▪ Mogelijk toenemen van grootte en een ernstiger fenotype veroorzaken in 

opeenvolgende generaties 

o Doorgaans bij autosomaal dominante of X-gebonden aandoeningen 

▪ Uitzonderingen zoals Friedreich ataxia (autosomaal recessief) 

• Correlatie: verband tussen lengte en ernst v/d aandoening 

• Premutatie: toegenomen aantal repeats in asymptomatisch individu 

o  Instabiel tijdens meiose 

  



73 
 

3.1 Ziekte van Steinert: autosomaal dominant myotone spierdystrofie 

 

Meiotische instabiliteit 

• Meiotische instabiliteit: CTG toename in 

opeenvolgende generaties verklaart de genetische 

anticipatie 

 

• Geen allelen in sperma met >1000 CTG’s 

o Selectie tegen zeer grote expansie tijdens 

spermatogenese 

• Verklaring voor maternele transmissie van 

congenitale MD (myotone dystrofie) 

3.2 Fragiele X-syndroom 

• X-gebonden aandoening 

• De expansie van premutatie naar mutatie gebeurt enkel bij vrouwelijke draagsters! 

o Meiotische instabiliteit wordt dus alleen gezien na maternele transmissie 

• Fysische kenmerken: 

o Langwerpig gelaat, Ogivaal verhemelte 

o Grote teelballen 

o Lakse vingergevrichten, plavoeten, Liesbreken 

• Frequentie: 1/4000 mannelijke geboortes 

• 1 v/d meest frequente vorm van matige mentale beperking bij jongens (na 

trisomie 21) 

• Enkele eigenaardigheden: 

o 30% v/d draagsters vertonen milde – matige mentale beperking 

o Normaal begaafde mannen als schakel tss aangetaste familieleden 

o ‘fragile site’ chromatine condenseert niet adequaat tijdens meiose 
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Fragiele X-syndroom: DNA onderzoek 

= Analyse van de CGG repeats in het 5’ UTR van FMR1 

o Onderscheid tussen normaal-premutatie-mutatie 

o Postnataal of prenataal onderzoek 

Waarom is het belangrijk om een diagnose te stellen? 

• Verklaring van de mentale beperking 

• Genetisch advies aan ouders geen 

• Opsporen van ‘at risk’ verwanten 

• Mogelijkheden tot prenataal onderzoek 

• Speciale therapeutische maatregelen 

Wat Mendel niet wist (4) 
De novo mutatie 

• negatieve familiale voorgeschiedenis 

• vooral bij AD aandoeningen 

o VB: achondroplasie 7/8 de novo mutaties 

• Mutatie ontstaan tijdens meiose in germinale cel van 1 ouder 

• Andere germinale cellen normaal 

o Herhalingsrisico niet gestegen! 

• Aangetaste nakomelingen: wel verhoogd risico op transmissie 

Eens een de novo mutatie ontstaat → 50% kans op overerving!! 

     Ja        Neen  
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Wat Mendel niet wist (5) 

 

5.1 Genomische imprinting 

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

• Sommige krijgen tijdens de gametogenese een ‘imprint’ (epigenetische tag / label) afhankelijk v/h 

geslacht van het individu. 

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

• Deze tags of labels blijven aanwezig gedurende het leven maar dit wordt gereset tijdens de vorming 

van de eicellen en spermacellen 

o Imprinting is dus een reversibel fenomeen! 

• Imprinting wordt gereguleerd vanuit het imprintingscentrum (IC) 

Bij jongen: 
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• Je hebt een zaadcel met bijvoorbeeld de lange arm van chromosoom 15 en een eicel van de moeder 

met chromosoom 15. Er ontstaat een bevruchting van de zaadcel en de eicel. Als dit aanleiding heeft 

tot een jongen dan krijgt hij dus van zijn vader het blauwe allel en van zijn moeder het rode allel. De 

geboren jongen wordt volwassen, kan zelf spermacellen maken en in die spermacellen gebeurt er een 

reset. Worden de imprints verwijderd. Ze krijgen allemaal een patroneel patroon ook al was het allel 

oorspronkelijk afkomstig van de moeder. Dus eenmaal de allelen naar de eicellen gaan krijgen ze dus 

een patroneel patroon. De somatische cellen blijven wel de oorspronkelijke cellen behouden en daar 

is het dan wel duidelijk wat afkomstig is van de vader en wat van de moeder. 

Bij meisje: 

• Bij het meisje verloopt het proces analoog met het proces van de jongen. 

Je hebt een zaadcel met bijvoorbeeld de lange arm van chromosoom 15 en een eicel van de moeder 

met chromosoom 15. Er ontstaat een bevruchting van de zaadcel en de eicel. Als dit aanleiding heeft 

tot een meisje dan krijgt ze van haar vader het blauwe allel en van haar moeder het rode allel. De 

somatische cellen blijven bij het meisje ook alle imprints behouden, maar in de eicellen worden alles 

geschreven. In de eicellen krijgt alles dus een materneel patroon dus ook de allelen van de vader. 

Prader-Willi/Angelman imprinted regio (15q11 – q13) 

 

• Microdeletie op 15q11-q13 kan leiden tot 

Prader-Willi of Angelman syndroom afhankelijk v/h feit of het een deletie v/h paternele of maternele allel 

betreft 
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5.2 Uniparentale disomie (UPD) 

• Aanwezigheid van 2 homologechromosomen afkomstig van 1 ouder 

• Klinisch belangrijk wanneer chromosomen met geïmprinte genen betrokken zijn 

o (genen waarvan expressie preferentieel materneel of paterneel is) 

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

UPD: isodisomie ↔ heterodisomie 

 

Heterodisomie 

• Bij heterodisomie is er een non disjunctie opgetreden in meiose 1 wat dus aanleiding heeft tot 2 

gewone gameten en disomische gameten (meiose 2) die afkomstig zijn van dezelfde ouder. In Meiose 

2 gaan de disomische gameten versmeten met een normale gameet waardoor we en trissomische 

zygote krijgen en er gaat een rescue optreden. Stel dat er een rescue optreedt door het chromosoom 

te verwijderen dat afkomstig is van de andere ouder dan krijgen we heterodisomie een UPD waarbij 

dat er 2 verschillende allelen zijn, maar deze zijn afkomstig van dezelfde ouder. 

Isodisomie 

• Hier is er niks aan de hand tijdens meiose 1, maar treed er tijdens meiose 2 een non disjunctie op. 

Hierdoor krijgen we een disomische gameet afkomst van hetzelfde chromosoom van een ouder die 

versmelt met een normale gameet van de andere ouder. Hierdoor krijgen we een trisomie waar dat er 

een rescue optreedt. Hier wordt 1 van de homologe chromosomen verwijderd. Stel nu dat dat het 

chromosoom is afkomstig van de andere ouder dan behouden we alleen nog maar de 2 

chromosomen die afkomstig zijn van dezelfde ouder en hebben we isodisomie. 

 

Dus op die manier verklaar je dus dat je wel 2 kopieën van een chromosoom kunt hebben, maar het 

feit dat ze afkomstig zijn van dezelfde ouder betelend dat er dezelfde inprenting op die beide 

chromosomen aanwezig is. 

 

 

Hierbij zal je de aandoening een aantal generatie lang 

niet tot uiting zien komen. Je zal de aandoening pas 

zien als het gen geactiveerd wordt door een 

imprinting center mutatie.  

Bij moeder dochter erving zal deze aandoening niet 

tot uiting komen. Bij Angelman syndroom zal deze 

niet tot uiting komen bij vader-zoon erving, maar wel 

als de moeder het gen doorgeeft aan haar zoon of 

dochter 
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Menselijke imprinting kaart 

 

5.3 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 

• Verschillende procedures van ART: 

o De klassieke IVF procedure 

▪ Eicel en zaadcellen waardoren afgezonder en bevruchten elkaar in een labo en 

worden na bevruchting terug in de baarmoeder ingeplant. 

o IVF-ICSI 

▪ Wanneer de zaadcellen een duwtje nodig hebben om de eicel te doorgronden. De 

spermacel wordt hier dus in de eicel geinjecteert 

(1 spermacel op een mechanisme manier in de eicel geduwd)  

▪ Meer inprintingsfouten waarvan de oorzak verloopig nog ongekend is. 

• Redenen-niet helemaal duidelijk maar hebben een vermoeden dat bepaalde factoren een rol spelen: 

o Stimulatie van de ovaria 

o Cultuur media dat gebruikt wordt voor de gameten en embryo’s 

o Manipulaties bij IVF en intracytoplasmic sperm injection ICSI 

o Vries-ontdooicycli van embryo’s zou effect hebben op genomische imprinting 
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Beckwith Wiedeman syndroom: (= een typisch overgroeisyndroom) iets te grote tong waardoor kleine 

kinderen hun tong moeilijk in de mond kunnen houden, dit verbetert bij het ouder worden. Dit is te wijten aan 

een imprintingsdefect op chromosoom 11. 

Silver-Russell syndroom: Bij dit syndroom blijven kinderen kleiner dan normaal. Deze kinderen zijn ook heel fijn 

en hebben meestal een spits gezichtje. Dit is te wijten aan imprintingsregio op chromosoom 11 of op 

chromosoom 7. 

Les 6: take home messages 
 

• Volgende begrippen begrijpen en kunnen toepassen: 

o Non-penetrantie/onvolledige penetrantie 

o Mosaïcisme 

o Anticipatie 

o De novo mutatie 

o Genomische imprinting 

o Uniperentale disomie 
 

 

  



80 
 

Hoofdstuk 8: Multifactoriële aandoeningen 

1. Monogenische VS multifactoriële aandoeningen 

1.1 Niet-Mendeliaanse monogenetische overerving ≠ multifactoriële aandoeningen 

• Multifactoriële aandoeningen ookwel polygenische aandoeningen genoemd 

o Meerdere genen spelen een rol 

Multifactoriële erfelijkheid: 

• Aandoeningen die slechts gedeeltelijk genetisch bepaald zijn 

• Vermoedelijk het gevolg v/e interactie tussen genetische en niet-genetische (omgevings)factoren 

• Vaak familiaal maar geen duidelijke Mendeliaanse overerving 

• Complexe of polygenische aandoeningen: 

o Verschillende genen spelen een rol in het ontstaan van deze ziekten 

1.2 Multifactoriële erfelijkheid 

Frequenter dan monogenische aandoeningen 

• Aangeboren afwijkingen: 

o Gespleten lip/verhemelte 

o Heupluxatie 

o Hartafwijkingen 

o Spina bifida (open rug) 

o Klompvoeten 

• Aandeoningen op latere leeftijd: 

o Astma 

o Autisme 

o Diabetes mellitus 

o Hypertensie 

o Epilepsie 

o Psychiatrische aandoeningen 

o Meeste kankers 

1.3 Monogenisch – oligogenisch – polygenisch – multifactorieel 

• Monogenisch = mendeliaans 

o Gekenmerkt door segregatie en duidelijk 

overervingspatroon 

• Multifactoriële aandoeningen 

o Zowel genetisch als omgevingsfactoren 

o Nooit duidelijk overervingspatroon 

 

• Het onderscheid tussen deze aandoeningen wordt bepaald door 

het aantal loci die het fenotype beïnvloeden en het risico dat aan 

deze loci is geassocieerd 
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Voorbeeld: 3 genen, elk 2 allelen 

 

2. Belangrijke begrippen 

• Heritabiliteit 

• Verwantschap 

• Liability/Threshold model 

2.1 Heritabiliteit 

• Geeft weer in welke mate een aandoeining genetisch 

bepaald is 

• Wordt bepaald via tweelingstudies 

 

Tweelingen 

• Monozygote tweelingparen: resp 100% genen 

• Dizygote tweelingparen: resp 50% 

• Men kan nagaan in welke mate dizygote tweelingen 

concordant zijn voor een bepaalde aandoening → in 

welke mate beide de aandoening vertonen 

• Grotere concordantie (mono- en dizygote tweeling) wijst 

op contributie van genetische factoren 

o De concordantie voor kenmerken of 

aandoeningen die volledig genetisch bepaald 

zijn: 

▪ Monozygote tweeling (MZ): 100% 

▪ Dizygote tweeling (DZ): 50% 

• De concordantie voor een aandoening die niet genetisch is en alleen door omgevingsfactoren bepaald 

wordt is dezelfde bij MZ en DZ en is steeds minder dan 100% 

o Zelfde baarmoeder tijdens zwangerschap 

o Zelfde gezin 

o Zelde levensomstandigheden 
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Voorbeeld: concordantie bij gespleten lip +/- verhemelte [CL(P)] en gespleten verhemelte (CP) 

 

Concordantie bij andere aandoeningen 

 

2.2 Verwantschap 

Verwantschapsgraad  Gemeenschappelijke 
genen 

Eerstegraadsverwanten  1/2 
Tweedegraadsverwanten  1/4 

Derdegraadsverwanten  1/8  

nde graadsverwanten (1/2)n 

 

2.3 Liability/Threshold model 

= model om het voorkomen van aandoeningen i/d populatie en in families te verklaren 

• Voor vele multifactoriële aandoeningen is er geen sprake van kwantitatieve variabiliteit, maar van 

kwalitatieve verschillen 

o De aandoening is wel/niet aanwezig 

 

 

• Aanleg/vatbaarheid voor aandoening 

o Bepaald door additief werkende genen en 

omgevingsinvloeden 

o Normaal verdeeld in de populatie 

o Niet meetbaar 
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3. Kenmerken van multifactoriële aandoeningen 

• Het risico voor 1egraadsverwanten is ongeveer de vierkantswortel van de frequentie van de aandoening 

i/d populatie (meestal 3-5%) 

o VB: voorkomen 1/1000 → vierkantswortel van 0.001 = 0.03% 

• Het risico voor 2egraads en verdere verwanten neemt exponentieel af 

• Het risico voor 1egraadsverwanten neemt toe wanneer: 

o Verschillende individuen binnen een familie aangetast zijn 

o De aandoening ernstiger is 

• Wanneer de aandoening meer frequent is bij het ene geslacht , dan is het risico groter voor 

1egraadsverwanten van een aangetast individu van het geslacht waar de aadoening het minst frequent bij 

voorkomt 

• Consanguïniteit bij de ouders verhoogt het risico voor de kinderen 

3.1 Oorzaak van multifactoriële aandoeningen 

 

3.2 Onze kennis i.v.m. multifactoriële erfelijkheid: beperkter dan voor 

monogenische aandoeningen 

• Voorbeelden: 

o Kanker 

o Diabetes 

o Ziekte van Crohn 

o Lengte 

o Intelligentie 

4. Risicoberekeningen 

• Chromosomale aandoeningen 

• Monogenische aandoeningen 

• Multifactoriële aandoeningen 

4.1 Risicoberekening voor chromosomale aandoeningen 

Numerieke chromosoomafwijkingen 

Voorbeeld: Trisomie 21 ten gevolge van nondisjunctie tijdens meiose 

• Nondisjunctie: altijd tijdens meiose1/meiose2 of mitose 

o Chromosomenparen w niet opgesplitst 

OF 

o Chromatiden w niet opgesplitst 

• Risico is ongeveer 1% 

• Mogelijke verklaring:  

o Genetische predispositie tot nondisjunctie? 

o Mogelijkheid van gonadaal mosaïcisme? 

o Toeval  
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Structurele chromosoomafwijkingen 

Voorbeeld: trisomie 21 ten gevolge van Robertsoniaanse translocatie 

• 1 van beide ouders heeft structurele chromosoomafwijking: 

o 1/1000 personen is drager van dergelijke translocatie 

 

• Kind: trisomie 21: 47,XY der(14;21)(q10;q10),+21 

• Vader: 45,XY der(14;21)(q10;q10) 

o Herhalingsrisico voor elke volgende zwangerschap voor trisomie 21 bedraagt 1-3% 

o Monosomie 21, monosomie 14 en trisomie 14 leiden tot miskraam 

• Moeder: 45,XX der(14;21)(q10;q10) 

o Wanneer de moeder draagster is, is het risico op trisomie 21 ongeveer 10% 

o Reden voor groter risico bij drager moeder onbekend 

 

4..2 Risicoberekening bij monogenische aandoeningen 

Autosomaal dominant 

• Het risico voor de kinderen v/e aangetast individu is in de regel 50% 

• Cave non-penetrantie: 

o VB: penetrantie is 80% 

▪ Risico: 1/2 X 8/10 = 40% (ipv 0.5) 

• Hou rekeninge met gonadaal mosaïcisme bij een nieuwe mutatie 

o Risico is moeilijk exact te bepalen 

▪ 1-3%?? 

o De mutatie is slecths aanwezig in een deel van de cellen 

o De abnormale cellen bevinden zich in de geslachtsklieren (gonaden) 

Autosomaal recessief 

• In de regel zijn beide ouders  van een aangetast kind drager en is het herhalingsrisico 25% 

• Cave uniparentale disomie 

o Indien mogelijk bevestig dragerschap bij beide ouders 

X-gebonden recessief 

3 mogelijkheden: 

• De moeder is draagster, het risico op een aangetaste zoon bij een volgende zwangerschap is 50% 

• De moeder is draagster: het betreft een nieuwe mutatie tijdens maternele meiose met verwaarloosbaar 

herhalingsrisico 



85 
 

• De moeder vertoont gonadaal mosaïcisme: klein herhalingsrisico 

→ In praktijk is onderscheid tussen deze 3 mogelijkheden moeilijk  

     (tenzij dragerschapstest voorhand is) 

4.3 Risicoberekening met gebruik van kansrekening 

Enkele begrippen uit de kansrekening: 

• De additieve wet (law of addition) 

• De multiplicatieve wet (law of multiplication) 

• Baye’s theorema 

De additieve wet 

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

• De kans op gebeurtenis 1 = P1 

• De kans op gebeurtenis 2 = P2 

Dan is de kans dat oftewel gebeurtenis 1 ofwel gebeurtenis 2 optreed: P = P1 + P2 

Voorbeeld 

• Kans op meisje ½ 

• Kans op jongen ½ 

• Kans dat het een jongen of meisje is: 1 

o Pmeisje + Pjongen = 1 

De multiplicatieve wet 

Wanneer gebeurtenis 1 en gebeurtenis 2 onafhankelijk van elkaar kunnen optreden 

• De kans op gebeurtenis 1 = P1 

• De kans op gebeurtenis 2 = P2 

Dan is de kans dat zowel gebeurtenis 1 als gebeurtenis 2 optreden: P = P1xP2 

Voorbeeld 

• Kans op meisje ½ 

• Kans op jongen ½ 

• De kans op telkens een jongen bij 2 zwangeschappen: ¼ 

o Pjongen x Pjongen = ¼  

Baye’s theorema 

Bij de berekening van de uiteindelijke kans wordt rekening gehouden met anterieure en posterieure info (VB: 

testresultaten/stamboom) 

• Priorprobabiliteit: initiële probabiliteit, anterieure info (1/2 kans meisje) 

• Conditionele probabiliteit: probabiliteit op de posterieure info gegeven een bepaalde voorwaarde 

• Joint probabiliteit: produkt van prior- met conditionele probabiliteit 

• Posterieuere probabiliteit: finale probabiliteit 

o Joint probabiliteit/Joint prob 1+2 (som van probabiliteiten) 
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(afbeeldingen van ufora gebruikt die wat verschoven waren, sorry) 

 

 

• ziekte van Duchenne (spierziekte) 

• Dragerschapstest bij vrouwen: bepaling van CK in bloed 

o (CK: creatine kinase: spierenzym dat in bloed kan bepaald worden) 

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

 

4.4 Risicoberekening voor multifactoriële aandoeningen 

• Meestal gebasseerd op observaties uit familiestudies 

• Geen theoretische berekeningen 

• Men spreekt van empirische risico’s 

 

Herhalingsrisico bij autosomaal dominant vs multifactoriële aandoeningen 

 Autosomaal dominant Multifactorieel 

1egraadsverwant 50% 3-5% (~ √ van frequentievan 
           aandoening i/d populatie) 

2egraadsverwant 25% <1% 

3egraadsverwant 12.5% Nauwelijks > populatierisico 
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Aandoeningen met multifactoriële overerving 

Voorbeelden: 

1. Psychiatrische aandoening: schizofrenie 

2. Congenitale malformatie: gespleten lip + verhemelte 

Behalve binnen het kader van een monogene of een chromosomale aandoening, kunnen congenitale en 

psychiatrische afwijkingen als geïsoleerde defecten voorkomen. 

• Geïsoleerde psychiatrische aandeoningen en congenitale malformaties vertonen meestal een 

multifactoriële overerving. 

o Er is familiale aggregatie en het herhalingsrisico voor verwanten v/e aangetast persooon kan 

verhoogd zijn. 

Schizofrenie 

= psychotische aandoening 

• Omschrijving: 

o Aanvang: late adoloscentie of jongvolwassen leeftijd 

o Gekarakteriseerd door een sterk ongeorganiseerd denkproces en gedrag in combinatie met een 

afname van sociale vaardigheden en mogelijkheden tot uitvoeren van taken/opdrachten 

o Kan gepaard gaan met hallucinaties en wanen 

• Oorzaken: omgevingsfactoren 

o Vaker bij personen met een lagere SES 

o Vaker bij mannen 

o Vaker bij personen geboren tijdens de winter (invloed virale infecties? Voeding?) 

 

• Liability/threshold model bij schizofrenie 

 

Normale populatie 

 

 

Liability curve bij 1egraadsverwanten van aangetaste jongen 

 

 

liability curve bij 1egraadsverwanten van aangetast meisje 

 

• Herhalingsrisico’s op schizofrenie 
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• Oorzaken schizofrenie – genetische factoren 

o Deleties op chromosomen (>500 kb) 

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

▪ 15q13.3 (verhoogd risico van 16-18X) 

▪ 22q11.2 

o Variaties in genen 

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

▪ NRGN, TFC4 (genen betrokken in biologische netwerken die een rol spelen bij de 

                        ontwikkeling van hersenen en geheugen) 

o Er zijn zeker meer oorzaken 

Gespleten lip/verhemelte 

• Etiologie: 

o Chromosomaal: trisomie 13 

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

o Multifactorieel: niet-syndromale vorm 

o Teratogeen: anti-epileptica, rubella 

 

• CL = cleft lip 

• CLP = cleft lip & cleft palate 
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• Herhalingsrisico’s vpoor niet-syndromale CL(P) 

 Unilat. CL(P) Bilat. CL(P) 
Normale ouders 

- 1 aangetast kind 
- 2 aangetaste kinderen 
- 3 aangetaste kinderen 

 
3% 
6-7% 
10-12% 

 
5% 
12% 

1 ouder aangetast 
- 1 aangetast kind 
- 2 aangetaste kinderen 

3% 
6-7% 
10-12% 
 

5% 
12% 

 

Les 8: take home message 

Deel 1 

• Verschil begrijpen tussen multifactoriële erfelijkheid en niet-mendeliaanse overerving van 
monogenische aandoeningen 
 

• Onderstaande begrippen kunnen toepassen: 
o Heritabiliteit 
o Verwantschap 
o Liability/Threshold model 

Deel 2 

Risico berekening voor: 

• Chromosomale aandoeningen 

o Numerieke ↔ structurele 

• Monogenische aandoeningen 

o Op basis van overervingspatronen a priori risico’s kunnen bepalen 

o Theorema Bayes 

• Vuistregels voor bepale van herhalingsrisico’s voor multifactoriële aandoeningen 
 

 

Hoofdstuk 9: Prenataal onderzoek 

1 Prenatale diagnostiek 
➢ Detectie van een (genetische) aandoening tijdens de zwangerschap 

Prenatale diagnostiek laat toe een aantaal, vaak ernstige, genetische afwijkingen of aangeboren misvormingen 

reeds tijdens de zwangerschap op te sporen. 

• Kan geruststellend zijn 

• Mogelijkheid tot afbreken van afwijkende zwangerschap 

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

 

1.2 Indicaties 

Prenataal cytogenetisch onderzoek 

• Bij stijging maternele leeftijd (>35j) 

• Echografische foetale afwijking 

• Afwijkende triple-test (geen diagnostische test!) 

o Risicobepaling tussen 15-16w 

o AFP, HCG en oestriol bepaald in bloed 

• Vorig kind met chromosoomafwijking 

• Ouder drager van een structurele chromosoomafwijking 

Risico op neurale buisdefecten (NBD) 

• Wanneer er een familiale voorgeschiedenis is van NBD 

o NBD bij 1 v/d partners, een vorig kind, broer/zus, ander famililied 

• Wanneer de vrouw lijdt aan epilepsie en hiervoor bepaalde anti-epileptica neemt (vb: Depakine) 

• Wanneer een afwijkend alfafoetoproteïne (AFP) gevonden wordt in het bloed v/d moeder 

o Aanvullend AFP-bepaling in vruchtwater 

▪ Te hoge AFP-waarde kan wijzen op kind met open rug of schedel 

Moleculair-genetisch onderzoek 

• Ouder met autosomaal dominante aandoening 

• Beide ouders drager van autosomaal recessieve aandoening 

• Vrouw draagster van X-gebonden recessieve aandoening 

 

1.2 Mogelijke onderzoeken 

o Echografisch onderzoek     niet-invasieve diagnostiek 

o Maternele serumscreening 

o Vlokkentest 

o Vruchtwaterpunctie     invasieve diagnostiek 

o Navelstrengpunctie 

o Preïmplantatie genetische diagnostiek (PGD) 

o Niet-invasieve prenatale testing (NIPT) 

 

• Niet-invasief 

• Routine onderzoek bij elke zwangerschap 

o Bevestiging van intra-utiriene zwangerschap 

o Opsporen van meerlingen 

o Bepalen van zwangerschapsduur 
1etrim 
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o Opsporen van verdikte nekplooi 

 

 

o Detecteren van foetale anomalieën 

o Opvolgen van groei 

 

Echografisch onderzoek 

= Routineonderzoek 

• 1e trimester screening: 1-12w 

• 2e trimester screening: 13-26w 

Echografische afwijkingen: 

• Verdikte nekplooi 

o Nekplooimeting (Nuchal Translucency = NT) 

▪ Normale subcutane ruimte tussen huid en cervicale wervelzuil tijdens 1etrim 

▪ 12w: 2.18mm 

▪ 10-12w: 2.5mm? 

▪ Verdikte nekplooi: ≥ 3.0mm 

▪ Hoe hoger NT en hoe langer de stijging van NT persisteert, hoe groter de kans op 

geassocieerde afwijking 

▪ NT: 60-70% van alle Down Syndroom 

▪ Maar: 

• 13% van alle normale baby’s hebben een NT >2.5mm 

o Vochtophoping in de nek = hygroma colli 

• Hartafwijking 

• IUGR (intra-uteriene groei-retardatie) 

• Afwijking i/d hersenen 

• Nierafwijking 

• Buikwanddefect 

• SUA (single umbilical artery) 

o 20% geassocieerde afwijking 

o Trisomie 13, 18, triploïdie 

Maternele serumscreening 

• 1e trim (10-12w) - combinatietest 

• 2e trim (15-16w) – triple test (quadruple test) 

• 1e + 2e trim = geïntigreerde test 

1e trimester screening – combinatietest 

• Biochemische analyse 

o PAPP-A (pregnancy associated placental protein-A) 

o Vrij β-hCG (humaan choriongonadotrophine) 

• Nekplooimeting – nuchal translucency (NT) 

• Crown-rump length (CRL) 

• Neusbeentje 

• Gecorrigeerd voor leeftijd (gewicht) 

  

2e – 3e trim 
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2e trimester screening 

• Triple test (Biochemische analyse) 

o Alfa-foetoproteïne (AFP) 

o Totaal hCG 

o µE3 (niet-geconjugeerd oestriol) 

• Quadruple-test 

o Inhibin-A 

• Gecorrigeerd voor leeftijd (+gewicht) 

Triple test 

• Trisomie 21: α-FP lager, hCG hoger µE3 lager 

• Ook voor trisomie 18 en neuraalbuisdefecten 

• Berekening onderhevig aan tal van variabelen: 

o Zwangerschapsleeftijd 

o Gewicht 

o Glycemie 

o Pariteit 

• Rond de 16e week: 

• Wanneer waarde >1/250 → vruchtwaterpunctie 

• 5% vals-positief 

Neuraal buisdefect 
(spina bifida, anencefalie) 

Hoger alfa-foetoproteïne (αFP) 

Trisomie 21 Lager αFP en ongeconjugeerd oestriol 
Hoger hCG 

 

Maternele serumwaarde voor αFP (MSAFP) op 16w 

weergegeven als veelvouden van de mediaan (MoM). 

Cut-off waarde op 2.5 MoM 

 

 

Testresultaten kunnen beïnvloed zijn door: 

• Zwangerschapsduur 

• Meerlingenzwangerschap 

• Ziekten bij de moeder (bv diabetes) 

• Aandoeningen bij de foetus (vb nefrotisch syndroom) 
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Vlokkentest/chorionbiopsie 

• Vanf de 10ew (meestal 11e-12e) 

• Gebeurt op echografische wijze: 

o Transcervicaal: langs vaginale weg wordt een biopsietangetje opgevoerd tot de tip in de placenta 

ligt 

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

gebracht 

• 5-30ml weefsel 

o Rechtstreekse wijze onderzocht (reultaat binnen 3 dagen) 

o Onrechtstreeks onderzoek (gekweekt → 3 weken tot resultaat) 

→ bepaald door hoeveelheid vlokkenmateriaal en indicatie v/h 

     onderzoek 

▪ Geslachtsbepaling 

▪ Cytogenetisch onderzoek 

▪ Biochemisch onderzoek 

▪ DNA-onderzoek (opsporen van gekende mutaties) 

• Rekening houden met mosaïcisme! 

• Mogelijkheid van maternele contaminatie (foetale oorsprong v/h weefsel dmv 

moleculaire merkers geverifieerd) 

• Risico op miskraam: 0.5-1% (toegevoegd aan het basisrisico op spontaan risico van 2-5% op deze 

zwangerschapsduur) 

o Risico op miskreaam wordt grotendeels bepaald door de ervaring v/d gynaecoloog 

o Voordeel: onderzoek kan vroeg i/D zwangerschap gebeuren  

→ zwangerschapsinterruptie dmv curettage mogelijk 

 



94 
 

Vlokkentest-placentair mosaïcisme 

Vruchtwaterpunctie 

• Vanaf de 14eW (meestal 15e-16e) 

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

• 15-20ml vruchtwater (wordt onmiddellijk terug opgevuld!) 

• 2ml wordt gebruikt voor bepaling van αFP 

o De rest wordt gebruikt voor: 

▪ Cytogenetisch onderzoek 

▪ Biochemisch onderzoek 

▪ DNA-onderzoek (opsporen van gekende mutatie) 

• Uitsluiten van trisomie 21 vooral FISH/sWGS 

• Additioneel risico op miskraam: 0.3-0.5% (in additatie aan het 

basisrisico) 

o Bij afwijkend resultaat kan zwangerschapsinterruptie enkel nog gebeuren dmv inductie van de 

arbeid 

 Vlokkentest Vruchtwaterpunctie  

Bron  Vlokken afkomstig van de placenta Vruchtwatercellen  

Tijdstip  Vanaf 10w Vanaf 14w 

Risico  Ongeveer 1-3% Ongeveer 0.5% 

Onderzoeken  - Chromosomen 
- DNA 
- Stofwisseling  

- Chromosomen 
- DNA 
-  Stofwisseling 
- αFP 

Interruptie  Curettage mogelijk Inductie van arbeid 
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Navelstrengpunctie 

= geen routineonderzoek 

• Invasief: aanprikken van bloedvat in navelstreng 

• Gebeurt steeds onder echografische controle 

• Vanaf 20ew 

• Beperket indicaties 

o VB: analyse van bloedcellen 

• Bijkomend risico op miskraam 1-2% 

Preïmplantatie genetische diagnostiek (PGD) 

• Zeer vroege vorm van prenatale diagnostiek 

o Wegname van 1 à 2 cellen van een jong embryo (dag 5)  na IVF 

o Transfer van niet-aangetaste embryo’s naar de baarmoeder op een aantal dagen bevruchting 

• Genetische diagnose v/e embryo, om een zwangerschap met een aangetast kind te vermijden 

• Voorafgaande in vitro fetilisatie (IVF) 

o Embryo-biopsie 

o Genetische analyse (FISH, PCR, sWGS) 

o Implantatie van niet-aangetaste embryo 

• Indicaties: 

o Genetisch onderzoek bij echtparen die geen zwangerschapsinterruptie wensen na PND 

▪ Monogenische aandoeningen met gekende mutatie (AR, AD, XL) 

▪ X-gebonden aandoeningen met ongekend onderliggend genetisch defect 

→ geslachtsselectie 

▪ Chromosomale herschikking 

▪ Aandoeningen met mild verloop, variabele expressie, laattijdige aanvang… 

o Aneuploïdiescreening (PGD-AS of PGS) 

o Designer baby (HLA-identische donor) 

• Verhoogd risico op meerlingenzwangerschap 

• Dure behandeling (ongv €2000 per procedure) 

• Laag slaagpercentage op de geboorte van een kind 

o 20% slaagkans na transfer van 2-3 embryo’s 

• Verhoogd risico op numerieke afwijkingen van geslachtshormonen?? 

Preïmplantatie genetische diagnostiek (PGD) 

Monogenische aandoeningen 

• Autosomaal recessieve aandoening 

• Autosomaal dominante aandoening 

• X-gebonden aandoening 
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Non invasive prenatal (genetic) testing (NIPT) 

• Foetale cellen in materneel bloed 

o Komt voor in zeer lage nummers 

o can in materneel bloed blijven voor jaren 

• foetaal RNA en circulerend vrij foetaal DNA (cfDNA) 

o ongeveer 5-25% cfDNA van het totale celvrije DNA in de bloedstroom 

• maakt gebruik van next generation sequencing technologie 

o resultaat van test beschikbaar binnen 4 dagen - 

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

aanwezig in het bloed van de moeder. In het bloed van de moeder kunnen chromosomale afwijkingen van het 

kind op zeer betrouwbare en veilige wijze worden onderzocht → NIPT test (vanaf 10-11tal w) 

 

NIPT performantie 

• Sensitivity = de mogelijkheid om positieve gevallen correct te identificeren 

• Specificity = demogelijkheid om negative gevallen correct te identificeren 

 

• Sinds 1 juli 2017 terugbetaald 
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Enkele bemerkingen over de NIPT test 

• Mogelijkheid van mosaïcisme bij de vrouw 

o Resultaten dus niet van de foetus maar van de moeder 

• In de bloedstroom van een zwangere vrouw kan celvrij DNA aanwezig zijn afkomstig van een tumor waar 

de zwangere vrouw zich niet bewust van is 

Nieuwsartikel 

• Downtest detecteert ook kanker bij vrouwen 

 

Les 9: take home messages 
 

• Prenatale diagnostiek: voor de geboorte 

• Onderscheid tussen invasieve- en niet-invasieve technieken 

• Preïmplantatie genetische diagnostiek 

• NIPT test 
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Hoofdstuk 10: De genetische raadpleging in praktijk 

Inleiding: CMGG (Centrum Medische Genetica Gent) 

• 1 van de 8 erkende Belgische centra voor menselijke erfelijkheid 

o Expertise in de diagnose en zorg voor patiënten met erfelijke aandoening 

o Elk centrum is verbonden aan een Belgische universiteit 

• Iedereen kan een beroep doen op de diensten van een centrum voor medische genetica 

o Genetische testen worden terugbetaald door het Riziv 

Voor wie? Voor mensen met vragen over erfelijkheid 

• Heb ik, heeft mijn kind een erfelijke aandoening? 

• Is de aandoening in mijn familie erfelijk? 

• Hoe verloopt de ziekte? Kan ze behandeld worden? 

• Is er een genetisch risico voor mijn kinderen? 

• … 

Wie is de patiënt? 

 

1 patënt krijgt diagnose ↔ (Meestal) 1 patiënt krijgt diagnose, hierna 

                                                  meer familieleden at-risk geïdentificeerd 

Wie werkt op Medische genetica? 

• Artsen-genetici 

• Genetische counselors 

• Psychologen 

• Kinesitherapeuten 

• Verpleegkundigen/vroudvrouwen/study nurse 

• IT-ers 

• Mulitidisciplinaire raadpleging:  

o Geneticus 

o Psycholoog 

Soorten raadpleging 

Oncogenetica: familiale kankersyndromen (borstkanker, darmkanker…) 

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

Cardiogenetica: erfelijke hartaandoeningen 

Prenatale raadpleging: zwangere vrouwen (ouders) die een genetisch risico hebben op een kindje met een 

                                         erfelijke ziekte 

Dysmorfologie poli: voor kinderen die geboren zijn met meerdere lichaamelijke en/of verstandelijke 

                                    achterstand 

Bindweefselraadpleging: Ehlers Danlos syndroom, Marfan syndroom 

Verwantschapsonderzoek: (non)paterniteiten 
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1. Genetische counseling 
(Geïntroduceerd door de American Society: Committee on Genetic Counseling of the ASHG, 1975) 

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

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

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

o Het begrijpen van de verschillende opties voor om te gaan met het herhalingsrisico 

o Het kiezen van een plan van aanpak, rekeningn houdend met het risico, en de eigen ethische 

en/of religieuze overtuigingen 

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

1.1 Principes van genetische counseling 

• Non-directiviteit 

• Autonomie van de testaanvrager 

• Empathisch handelen 

Non-directiviteit 

• De counselors zijn niet-directief 

• Term werd geïntroduceerd door Carl Rogers (psychotherapie) 

→ werd later Cliënt Centered Therapie (CCT) 

• Counselors die genetisch einformatie meedelen mogen de testaanvrager niet beïnvloeden in zijn/haar 

beslissing 

• Deze methode heeft als doel de autonomie van de testaanvrager te verhogen 

o Door bijvoorbeeld alle opties mee te delen 

o MAAR: de informatie die de counselor geeft zal altijd de beslissing van de testaanvrager (deels) 

beïnvloeden 

Directiviteit 

• Een vorm van overtuigende communicatie met als doel de individuele autonomie te ondermijnen en te 

verhinderen dat een individu een autonome keuze kan maken (Kessler, 1997) 

• Moeilijk om het informeren (non-directiviteit) te scheiden van het advies geven (directiviteit) 

o VB: het advies om at-risk familieleden te informeren 

Genetische counseling: ‘Shared decision making’ 

• Gedeelde verantwoordelijkheid van de counselor en counselee/testaanvrager 

• Evenwicht tussen evidence-based begeleiding van de counselor en de plicht om de keuze van de 

counsolee/testaanvrager te respecteren 

• Omdat non-directiviteit niet altijd mogelijk is: 

o Bijvoorbeeld: 

▪ Als het medisch aangewezen is om een genetische test te nemen, omdat de ziekte 

behandelbaar is 

▪ Als er ethische redenen zijn om wel/niet een bepaalde keuze te maken, bij het recht op 

informatie van at-risk familieleden 

Autonomie van de testaanvrager 

• Houdt de vrijheid in om te beslissen op basis van de verkregen informatie 

• Is het respect voor zelfbeschikking en het verdedigen van de confidaliteit van genetische informatie van 

het individu 

o Het is het recht en de verantwoordelijkheid van de testaanvrager om te beslissen om zijn/haar 

dragerschapsstatus mee te delen aan anderen. 

• Hiertoe dient de counselor te beschikken over: 

o Professionele bekwaamheid om adequaat te informeren over de genetische aandoening, de 

behandelingsmogelijkheden en de preventieve mogelijkheden 
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o Empathische vaardigheden om de testaanvrager een zo groot mogelijke autonomie te bieden 

Empathisch handelen 

• Vraag counselee: “wat zou u doen in mijn plaats?” 

o Achterliggende betekenis: “ik ben in de war en en angstig, ik weet niet wat te beslissen” 

▪ Antwoord counselor: “Ik begrijp dat u wou dat er een eenduidig antwoord was, maar 

                                         helaas is dat er niet. Als het zo was, dan gaf ik het u.” 

                                                                              ↔ 

▪ Antwoord counselor: “wel dat is mijn probleem niet.” 

• Wat is de betekenis van de vraag? 

o VB zwangere vrouw met genetische diagnose van kind → zwangerschap afbreken of niet? 

• Exploreren van de varwachtingen en angsten 

o Zitten beide partners op dezelfde golflengte? 

▪ Vrouw heeft een emotionele band met het ongeboren kind 

▪ Man heeft een rationelere kijk 

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

o Verlangen naar een kind ↔ levenslang zorgdragen voor een kind met handicap 

• Door mee te gaan in de richting van de counsolee, gaat er professionele intimiteit ontstaan 

→ zo kan men non-directief blijven zonder defensief of passief te zijn 

2. Toepassing van genetische testen 

• Dagnostisch onderzoek 

• Dragerschapsonderzoek 

• Voorspellend onderzoek 

2.1 Diagnostisch onderzoek 

• Opsporen van een genetische fout/mutatie bij een aangetast persoon (met vermoden erf aandeoning) 

→ dwz iemand met ziektetekenen/symptomen 

• Bevestiging/uitsluiten van de diagnose met 100% zekerheid 

• Risico bepalen van familieleden 

o Degelijke persoonlijke en familiale amnese (vraagstelling gedurende raadpleging) 

o Nazicht van alle medische dossiers 

o Opstellen van een zo volledig mogleijke stamboom 

o Klinische evaluatie door de arts-geneticus 

o Aanvullende onderzoeken: 

▪ Genetische: chromosoomonderzoek, DNA-onderzoek 

▪ Niet-genetische: bloedanalyse, radiologisch onderzoek, verwijzing andere specialismen 

• Diagnostisch onderzoek kan door iedere arts worden aangevraagd, ook buiten het genetisch centrum 

Toepassing van genetische testen: diagnostische test 

Praktijkvoorbeeld 

Jongen van 10j met volgend klinish beeld: 

• Lensluxatie 

• Scoliose 

• Borstbeenafwijking          Marfan syndroom → FBN1 mutatie (chromosoom 15) 

• Lange vingers 

• Platvoeten 

Fibrilline-1 gen codeert voor fibrilline, een belangrijke bouwzteen in het bindweefsel van o.a. de ooglens en de 

aorta 

• De ziekte wordt veroorzaakt door afwezigheid of de abnormale werking van dit fibrilline 

 

Moleculair genetisch onderzoek 

(duur: 6 maanden) 
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• 1 van de belangrijkste functies van dit bindweefsel is het zorgen van stevigheid van weefsels 

o Slecht functioneren van dit bindweefsel kan veroorzaken van aantasting in skelet, longen, ogen, 

hart en bloedvaten 

▪ Ernst varieert van persoon – persoon 

▪ Meest voorkomend: 

• Hartafwijkingen 

• Myopie (bijziendheid) 

• Skeletafwijkingen 

De arts legt het vermoeden voor aan de ouders en er wordt bleod afgenomen voor de diagnose wel/niet vast 

te stellen. 6 Maanden later komen ze op consultatie om de reslutaten te bespreken: 

• De jongen is drager van een FBN1 mutatie en heeft dus het Marfan syndroom 

o Als gevolg regelmatige controle: 

▪ Cardiologisch onderzoek, inclusief echocardiografie 

o De moeder die enkel myopie heeft blijkt ook draagster te zijn 

Omdat Marfan syndroom een zeer variabele aandoening is, werd er nooit eerder gedacht aan een erfelijke 

aandoening bij de jongen 

2.2 Dragerschapsonderzoek 

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

het inplicaties inhoudt voor de eigen gezondheid 

o In de regel niet getest op kinderleeftijd om het recht op autonomie en ‘niet-weten’ te behouden 

en om het gevaar van stigmatisering en discriminatie bij kinderen tegen te gaan 

• Dragers zijn gezond 

o Geen fenotype 

• Resultaat beidt relevante info voor (toekomstige) nakomelingen 

• Meestal voor autosomaal recessieve aandeoningen met een hoge dragerschapsfrequentie 

o VB: muco, spinale musculaire atrofie (SMA) 

• Ook voor X-gebonden recessieve aandoeningen en aandoeningen waarbij chromosoomdefecten aanwezig 

zijn 

Toepassing van genetische testen: drgaerschapsonderzoek 

Autosomaal recessieve aandoening 

Meestal is er slechts 1 generatie aangetast 

→ zowel jongens als meisjes kunnen aangetast zijn 

 

 

 

 

 

Mucoviscidose 

→ Hoofdstuk 5: Voorbeelden van monogenetische aandoeningen die een mendeliaans overerfingspatroon opvolgen (5.4) 

• Meest frequent autosomaal recessieve ziekte in onze bevolking: 1/25 is drager 

• Prevalentie: 1/2500 pasgeborenen 

• Chronisch ernstige aandoening, ongeneeselijk 

• Taaie slijmen die problemen geven met de longen en spijsvertering 

• Mannen (meestal) onvruchtbaar(95%), vrouwen iets minder 
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• Gemiddelde levensverwachting: 30-40j 

• Mutatie in het CFTE gen 

o Test op de 29 meest frequente mutaties in het CFTR gen (93% van alle soorten) 

▪ Indien geen van deze mutaties gevonden is → dragerschap gereduceerd van de a priori 

kans van 1/25 

• 2 gezonde ouders hebben een kans van 1/360.000 op een kind met muco 
→ geen prenataal onderzoek aangeboden 

• 1 ouder drager zorgt voor een kans van 1/1.200 op een kind met muco 
→ geen prenataal onderzoek aangeboden, wel dragerschapsonderzoek in de familie 

• 2 ouders drager hebben een kans van ¼ op een kind met muco 
→ prenataal onderzoek aangeboden 

Doel: koppels identificeren die een verhoogd risico hebben op muco bij hun kinderen en zo hun kinderwens 

          kunnen aanpassen aan het risico 

Wie wordt er getest? 

• Individuen at-risk: 

o Familieleden van een patiënt met muco 

• Genetische screening: 

o Test wordt aangeboden aan alle koppels die een pre-implantatie genetische test ondergaan og bij 

preconceptionele screening (= test bij beide partners voor de zwangerschap) 

2.3 Voorspellend/presymptomatisch/predictief onderzoek 

• Test waarbij wordt nagegaan of een individu dat nu gezond is een genetisch defect vertoont waardoor 

hij/zij later een erfelijke aandoening zal ontwikkelen en dus ziek zal worden 

• Geen diagnostisch onderzoek, het individu is nu nog niet ziek 

• Geeft informatie over toekomstige gezondheid van de testaanvrager en familieleden 

o Dragerschapstest bepalen voor een gekende mutatie die reeds in de familie 

voorkomt en er reeds aangetaste familieleden zijn 

• Meestal voor autosomaal dominante aandoeningen 

Toepassing van genetische testen: voorspellend onderzoek 

 

Nadat in 1933 de DNA-test aangeboden kon worden voor Huntington, werden in 1994 door de International 

Huntington Association (IHA) en de World Federation of Neurology (WFN), internationale richtlijnen opgesteld 

voor voorspellend onderzoek 

• De richtlijnen gelden voor alle erfelijke aandoeningen waarvoor voorspellend onderzoek mogelijk is 

• Internationale richtlijnen presymptomatisch onderzoek: 

o Meerderjarige leeftijd/18j 

o Respecteren van het recht op weten en recht op niet-weten 

o Voorspellend onderzoek kan enkel worden aagevraagd door een geneticus/in een genetisch 

centrum 

o (Goed geïnformeerde beslissing/accurate informatie 

o Autonome beslissing, niet onder druk van een derde) 

Het aanbieden van voorspellend onderzoek op kinderleeftijd is afhankelijk van de aanvangsleefrijd waarop de 

aandoening tot uiting kan komen, alsook van het al dan niet voorhanden zijn van preventieve- en/of 

behandelingsmogelijkheden 

→ VB: bij ziekte van Duchenne 
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3. Erfelijkheidsonderzoek voor neurodegeneratieve aandoeningen 

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

hersenen vroegtijdig verouderen en afsterven 

o Specifiek getroffen gebieden in de hersenen bepalen grotendeeld de verschijnselen en de 

kenmerken van de aandoeningen 

• Geen genezing of preventie voor behandelingsmogelijkheden 

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

• Grote variabiliteit in de leeftijd van onset (aanvangsleeftijd) en in de ernst van verschijningsvorm 

• Geen behandeling beschikbaar die het massaal afsterven van hersencellen kan voorkomen, vertragen of 

stoppen 

o Sommige ziektetekenen kunnen we wel met medicatie behandelen 

• Autosomaal dominante overervingswijze → ½ risico voor door te geven op nakomelingen 

o Mannen en vrouwen evenveel risico 

o VB: ALS, erfelijke zvH, erfelijke vorm van Alzheimer, fronto-temporale dementie, CADASIL, 

MELAS, erfelijke spastische paraparese, spino-cerebellaire ataxie (SCA) 

De ziekt van Huntington (zvH) 

De ziekte veroorzaakt vroegtijdig verouderen en geleidelijk afsterven van de hersencellen in het striatum en de 

hersenschors (belangrijk voor het aansturen van bewegingen en verstandelijke vaardigheden) 

• 1872: eerste beschrijving door Dr. George Huntington 

o Patiënt die ernstig onwillekeurige bewegingen waarbij de ziekte ook doorgegeven werd aan 

sommige kinderen 

• Beginleeftijd: ~ 35-50j 

• Voorkomen: 1/10.000 

• Ongeneeselijk, behandeling van symptomen 

• Opname in een gespecialiseerde instelling is onvermijdelijk 

• Overlijden: ~15-20 jaar na aanvang van de ziekte 

3.1 Symptomen 

• Neurotische (lichamelijke) afwijkingen (vaak slechts subtiel aanwezig) 

o Beginnende zvH: lijken resteloos, zenuwachtig, bewegingsonrust 

o Onwillekeurige bewegingen van handen, voeten, lichaam 

o Evenwichts- en gangproblemen 

o Slik- en spraakstoornissen 

• Cognitieve achteruitgang 

o Geheugenverlies 

o Concentratiestoornissen 

o Afgenomen beoordelings- en organisatievermogen 

• Psychiatrische symptomen 

o Karateriële veranderingen (stemmingswisselingen, apatie, agressie) 

o Depressieve episodes die kunnen leiden tot zelfmoord 

o Angsten, psychosen 

Naast de hierboven beschreven symptomen kunnen ok slaapproblemen en gewichtsverlies voorkomen. Het is 

belangrijk te benadrukken dat de ziekte verschillende verschijningsvormen heeft en er geen vaste volgorde van 

symptomen is. 
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3.2 Erfelijkheid 

1983: verantwoordelijke gen voor zvH gelokaliseerd → p-arm van chromosoom 4 

1993: gen werd geïdentificeerd. 

→ Het gen codeert voor een proteïne, het huntingtine 

 

≤26 CAG - Geen gendrager, de ziekte ontwikkeld niet 
- Geen risico voor de volgende generatie(s) 

27-35 CAG - Intermediair allel, ziekte ontwikkelt niet 
- zeer kleine kans op  toename van aantal CAG herhalingen naar ziekterange in volgende 
   generatie(s) 

36-39 CAG - Gereduceerd penetrant allel: de kans op een laattijdige en milde vorm van zvH 
- kans op toename van aantal CAG herhalingen naar ziekterange in volgende generatie(s) 

≥ 40 CAG -  Gendrager 
- 100% penetrant: ziekte zal in de toekomst ontwikkelen 
- Alle nakomelingen hebben een genetisch risico van 50% 

 

De interpretatie van het aantal CAG herhalingen in de klinische praktijk is complex. Bij het doorgeven van het 

Huntingtine-gen naar een volgende generatie kan er instabiliteit optreden, dit noemt men anticipatie. 

In de meeste gevallen zal een repeat vergroten, een enkele keren zal hij verminderen. De kans op anticipatie is 

het grootst wanneer de vader het gen doorgeeft. 

Op idividuele basis kan men geen precieze voorspelling betreffende de leeftijd van de onset maken. 

Wanneer de eerste symptomen optreden voor de leeftijd van 20 jaar: 

o Juveniele vorm of Westphal variant genoemd 

o Doorgaans een CAG repeat van ≥55-60 

3.3 Voorspellend onderzoek bij de ziekte van Huntington 

Eens de aandoening in een familie voorkomt, kan het genetisch defect oook bij niet-aangetaste at-risk 

familieleden worden opgespoord. Wanneer de test aantoond dat een individu drager is van het betrokken gen, 

zal hij/zij met quasi 100% zekerheid de aandoening in de toekomst ontwikkelen 

→ wanneer en hoe het zich zal manifesteren kan men niet voorspellen met de genetische test 

Procedure bij presymptomatisch onderzoek voor de ziekte van Huntington (volgens de IHA en WFN richtlijnen): 

1. Intake gesprek door de klinish-geneticus en psycholoog: 

o Familiale amnese en opmaken van stambooom 

o Exploreren van reeds aanwezige kennis 

o Bieden van accurate, relevante informatie 

o Bespreken van de test en testprocedure 

 

o Bevestigen van familiale diagnose 

▪ Resultaat DNA-test van aangetast familielid 

 

2. Psychologisch interview: evalueren van psychische draagkracht 

o Hoe gaat deze persoon om met de aandoening? 

o Wat is de motivatie om de test te ondergaan? 

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

o Is er voldoende steun uit de omgeving aanwezig? 
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o Psychometrische testing: evalueren van angst- en depressie, coping mechanismen, lichamelijke 

en psychische klachten 

 

3. Neurologische evaluatie: klinisch-neurologisch onderzoek 

4. Afrondingsgesprek: 

o Beslissen tot bloedafname (na toestemming van de testaanvrager) 

o Tijdelijk of definitief stopzetten van de procedure 

 

5. Resultaatbespreking: door klinisch geneticus en psycholoog. 

o Steeds persoonlijk! Nooit schriftelijk of telefonisch 

6. Herhalingsgesprekken na resultaat: door psycholoog 

7. Post-test opvolginggesprekken: psychosociale bel-geleiding door psycholoog 

3.4 Motivatie voor (niet-)testen 

Het zich wel of niet laten testen is een persoonlijke keuze. Of ‘weten’ beter is dan ‘niet-weten’ hangt af van 

meerdere factoren en is sterk individueel bepalend 

• Motivatieredenen om wel te testen 

o Sommige mensen kunnen niet leven met de voortdurende onzekerheid,  

o Toekomstige familieplanning 

• Motivatieredenen om niet te testen 

o Afwezigheid van een behandeling voor de ziekte 

o Angst en gevoel van niet kunnen omgaan als het een slecht resultaat zou zijn 

Voor beide keuzes bestaan er verscheiden motievatieredenen die individueel gebonden zijn. 

3.5 Psychologische gevolgen na voorspellend onderzoek 

De impact na zowel een goed als slecht resultaat na een voorspellend onderzoek is moeilijk te voorspellen. De 

meerderheid van de testaanvragers aanvaardt zijn status en heeft geen spijt van het nemen van de test. Het 

proces voor iemand beslist om zich te laten testen kan wel jaren duren (voor- en nadelen overwegen, angst opzij zetten.) 

Gunstig resultaat 

• Moment van grote opluchting 

• Genetisch risico (toekomstige) kinderen valt weg 

• Identiteitsproblemen, levensstijl aanpassen 

o Vroeger reeds aanpassingen gemaakt aan het mogelijks dragerschap 

• “survivor’s  guilt” 

o ‘Ik ben geen drager maar mijn zus wel, ik wou dat het omgekeerd was’ 

• Stress door het leven in een Huntington familie 

o Verdriet wanneer andere familieleden ongustig resultaat krijgen 

o Zich zorgen maken over broers/zussen of aangetaste ouder/ander familielid 

Ongunstig resultaat 

• Emoties: verdriet, wanhoop, boosheid, shok 

• Genetisch risico voor nakomelingen is 50% 

o Hoe gaan ze hun kinderwens vervullen? 

o Wanneer en wat meedelen (informeren) aan de kinderen? 

• 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 n invaliditeit, financiële zorgen 

o Hulpverlening in huis 

o Recht op waardig sterven: overweging euthanasie 
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4. Recht op ‘weten’ ↔ recht op ‘niet-weten’ 

• Recht op ‘weten’ is gebaseerd op het respect voor autonomie en privacy van het individu 

• Recht op ‘niet-weten’: absoluut recht → wet op Patiëntenrechten (2002) 

• Aandoeningen zonder behandeling: VB jongdementie 

o ‘niet-weten’: 

▪ Men kan toch niets ondernemen 

▪ Angst mbt de gezondheid 

▪ Aantasten van de identiteit 

o ‘weten’: 

▪ Levenswijze aanpassen aan het resultaat 

▪ Reproductieve keuzes maken (kinderen ja-nee) 

▪ Niet-weten kan schade berokkenen aan familieleden 

 

• In de praktijk primeert het recht om te weten op het recht op ‘niet-weten’ 

o Zo kan het recht op ‘weten’ interfereren met het recht op ‘niet-weten’ van een familielid 

▪ VB: een jongenman weet dat zijn grootvader (moeders zijde) de ziekte van Huntingotn 

       had, wanneer hij positief test wordt onthuld dat ook de moeder de ziekte overgeërfd 

       heeft ookal wou zij dit voor haarzelf niet weten. 

• Wanneer het resultaat negatief zou zijn heeft de moeder nog steeds een 

genetisch risico van 50% 

5. De (prenatale) exclusietest: principe 
Naast de mogelijkheid om via DNA-onderzoek prenataal na te gaan of een foetoes al dan niet drager is van het 

Huntington-gen, is er voor de risicodrager die zijn status niet wilt weten toch een mogelijke prenatale test. Het 

doel hiervan is om aan de toekomstige ouders met een risico van 50%, het risico van hun kinderen uit te 

sluiten, zonder eigen risico (0-100%) te kennen 

• Prenatale test voor de risicodrager die eigen dragerschapsstatus niet wilt kennen 

• Merkanalyse 

• Via spontane zwangerschap met PND (vlokkentest/vruchtwaterpunctie) of IVF zwangerschappen met PGT 

(pre-implantatie genetische test) 

• Voorwaarden 

o De test dient op punt gezet te worden voor de zwangerschap 

o DNA-materiaal van de ouders die risicodrager zijn dient voorhanden 

Voorbeeld 

Stel dat de grootvader de ziekte van Huntington heeft en de grootmoeder gezond is. De grootvader heeft in 

dat geval 1 chromosoom 4 met de CAG expantie mutatie en 1 niet-afwijkend 

chromosoom 4. 

1 van beide chromosomen is doorgegeven aan zijn zoon. Als die zoon een 

kind verwekt, wordt bij de exlusietest nagegaan of de foetoes het 

chromosoom 4 van de grootmoeder of grootvader heeft gekregen. 

• Indien het het chromosoom 4 van de grootvader is → 50% risico 

o Mogelijkheid op zwangerschapafbreking, echter ook 50% kans 

dat het kind gezond is 

• Indien het het chromosoom 4 van de grootmoeder is → 0% risico 
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6. Genoomanalyse/Exoomanalyse 

• Genoomanalyse: volledige genetische code in kaart gebracht 

• Exoomanalyse: de genen uitgelezen 

6.1 Ethische aspecten en aanbeveling 

Bij een exoomanalyse met betrekking tot een medisch probleem, zal slechts een (klein) deel van het resultaat 

betrekking hebbne op de vraag van het onderzoek, terwijl een groot deel informatie ‘extra’ wordt geleverd. 

Vragen als deze zijn zeer terecht: 

• Hoe gaan mensen om met deze overvloed aan genetisch informatie 

• Gaat deze infomatie niet leiden tot voortdurende ongerustheid? 

De geïnformeerde beslissing blijft hier van toepassing, dit betekend dat patiënten en ouders toestemming 

moeten geven voor deze test. 

• Kan men informatie weigeren? 

• Wat is de psychologische impact van belastende informatie op het betrokken individu en zijn familie? 

• Test in prenatale context: wat gaan ouders ouders beslissen wanneer de klinische relevantie van het 

resultaat niet duidelijk is, of wanneer de aandoening zeer variabel is? 

Tot op heden zijn hierop geen plasklare antwoorden te geven. 

Het is wel de plicht van de genetische centra om richtlijnen op te stellen die een medisch e ethisch 

verantwoord gebruik van de technieken toelaten: 

o Uitsluitend technieken aanwende voor opsporen van mutaties voor monogene aandoeningen 

▪ Hierbij is er slechts 1 oorzakelijk gen 

o Enkel voor minderjarigen wanneer het belang van het kind vooropgesteld wordt 

o Er wordt niet ingegaan op persoonlijke interesse of nieuwschierigheid 

o Respect voor de privacy en bescherming tegen misbruik 

▪ Men moet zijn genetische toestand niet laten weten wanneer men een lening afsluit 

o Beperkte toegang tot genetische informatie 

6.2 Toevallige bevindingen bij genoom/exoom analyse 

Hoe breder de test , hoe meer genen de test bevat, hoe groter de kans is dat er toevallige  informatie wordt 

gevonden waar men initieel niet naar zocht. 

→ zogenaamde ‘niet-gezocte’ of ‘toevallige’ bevindingen (incidental findings) 

• De arts-geneticus dient vooraf steeds de mogelijkheid hiervan te vermelden 

• Mits toestemming van de testaanvrager worden deze toevallige bevindingen meegedeeld 

o VB: analyse voor oorzaak mentale beperking → blijkbaar ook erfelijke aanleg op borstkanker 

• Deze bevindingen kunnen psychologisch belastend zijn voor de testaanvrager 

o Pscyhologische ondersteuning zal absoluut noodzakelijk zijn 

Besluit: 

• Het stellen van een definitieve diagnose met exoomanalyse 

• Het bieden van specifieke behandelingsmogelijkheden (indien mogelijk) 

• Complexe medische en psychologische uitdagingen voor artsen, psychologen en laboratoria 
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Casus 1 exoomanalyse: 

Bij een 5-jarige jongen wordt genetisch onderzoek gedaan om de oorzaak te vinden van de bij hem aanwezige 

ataxie (een onzekere gang bij het lopen). De genetische test toot aan dat de jongen dager is van een mutatie 

die verantwoordelijk is voor het long QT syndroom (autosomaal dominant) verantwoordelijk voor 

hartaandoeningen waarbij ventrikel fibrilleren kan leiden tot terugkerende syncopes (flauwvallen) en plotse 

dood. 

De ventrikel finbrillaties kunnen voorkomen worden door het toedienen van medicatie en/of implanteren van 

een defibrillator. Deze personen dienen ook hun levensstijl aan te passen aan hun aandoening (vb geen sport 

in competitieverband) 

→ wat te doen? Informatie meedelen met ouders of niet? 

Casus 2 exoomanalyse 

Bij een vrouw met Retinitis Pigmentosa (R.P.) wordt genetisch onderzoek gedaan om de genetische oorzaak te 

vinden van haar blindheid. De test toont aan dat zij draagster is van het BRCA1 mutatie. Deze mutatie 

verhoogt aanzienelijk de kans op borst- en eierstokkanker bij de vrouw. Daarboven kan deze mutatie ook 

worden doorgegeven aan de nakomelingen van deze vrouw. 

→ informatie meedelen of niet? 

7. BeGECS: Belgian Genetic Extended Carrier Screening 
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 1 van de geteste ernstige genetische ziekten. 

• Niet bedoeld voor reeds zwangere koppels 

• Mogelijk in 1 van de 8 belgische genetische centra 

• Meer dan 1000 genen: Ar ziekten, alle X-gebonden ziekten 

o Ernstige verstandelijke en lichamelijke beperkingen op kinderleeftijd 

• Resultaat? 

o Normaal koppelresultaat: geen aantoonbaar verhoogd risico op een kind met 1 van de geteste 

ziekten 

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

• Als doel weloverwogen beslissingen nemen voor toekomstige zwangerschappen: 

▪ Geen kinderen 

▪ Prenatale technieken tijdens zwangerschap 

▪ Donorgameten 

▪ Andoptie 

▪ Afzien van kinderwens 

▪ Emotioneel en praktisch voorbereiden op een kind met 1 van deze ziekten 

Dit complex proces van uitgebreide dragerschaps-screening en de mogelijke gevolgen ervan, zal bij veel 

koppels angst veroorzaken. Hierdoor zal er eveneens nood zijn aan psychologische begeleiding. 

8. Genetisch etesten via het internet 
Vandaag is het reeds mogelijk om als consument een genetische test bij een bedrijf via het internet te 

bestellen. Dit noemt men direct-to-consuer tests. Hier moeten we ons wel vragen stellen bij de 

betrouwbaarheid van resultaten, het doel van bedrijven blijft winst maken. 

• Wat: 

o Volledig genoom via het internet sequeneren: informatie over aanwezigheid van tenmutaties of 

info over dragerschap van zelfdzame erfelijke aandoeningen 

o Verwantschapstesten ook aangeboden 

• Valkuilen: 

o Er is geen wet- en regelgeving  

o Geen medische uitleg, genetische counseling of psychologische begeleiding aangeboden 
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• Verwachtingen: 

o Toeloop bij huisartsen en genetische centra voor de interpretatie van resultaten 

9. Erfelijkheidsonderzoek voor familiale kankersyndromen 
De 3 meest voorkomende kankers voor mannen en vrouwen: 

Vrouwen Mannen 

- Borstkanker 
- Dikkedarmkanker 
- Longkanker 

- Prostaatkanker 
- Longkanker 
- Dikkedarmkanker 

Slechts bij ongeveer 5% van alle mensen met kanker is de oorzaak een 

erfelijke aanleg. 

9.1 Sporadische, familiale en erfelijke kankers 

 

Sporadisch kankers: 

De risicofactoren zijn multifactorieel: 

• Geslacht 

• Leeftijd 

• Hormonale factoren 

• Leefwijze 

• Infecties 

• Omgevingsfactoren 

• … 

Familiale kankers 

In sommige families zien we dat specifieke kankers veelvuldig voorkomen. 

→ als er geen fout gevonden wordt bij deze personen, dan spreken we van familiale kanker. 

• Meestal is het verwantschap tussen de aangetaste familieleden minder sterk 

• Leeftijd van diagnose doorgaans hoger 

Erfelijke kankers 

Beperkte invloed van erfelijke factoren maar voorlopig is dit nog niet mogelijk om routinematig moleculair 

genetisch onderzoek uit te voeren 

• De kans op erfelijkheid is groter bij: 

o Toenemende aantal verwanten met kanker 

o Jongere leeftijd op tijdstip van diagnose 

o Verschillende vormen van kanker 

▪ Vaak specifieke clusters van kanker (ovarium- en borstkanker en prostaatkanker) 
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9.2 Mutaties bij erfelijke ovarium- en/of borstkanker 

Van alle borstkankers is slechts 5-10% erfelijk bepaald. 

• In de populatie: 

o 10-13% van de vrouwen ontwikkelt ooit in haar leven borstkanker 

o 1.4% van de vrouwen ontwikkelt ooit in haar leven ovariumkanker 

Huidige gekende mutaties in de volgende genen: 

• BRCA1 

• BRCA2 

• CHEK2 

• PALB2 

• TP53 

• PTEN 

• STK11 

→ AD overervingspatroon 

 

BRCA1 en BRCA2 

• Breast Cancer genes 

• BRCA1: q-arm chromosoom 17 (>350 mutaties gekend met verhoogd risico) 

• BRCA2: q-arm chromosoom 13 (>100 mutaties gekend met verhoogd risico) 

→ Op beide genen zijn er meer dan 1000 verschillende mutaties mogelijk 

9.3 Implicaties van een BRCA1 en BRCA2 mutatie 

Deze genen zijn tumorsuppressor-genen die in normale omstandigheden eiwitten produceren die 

ongecontroleerde celdeling verhinderen. 

 BRCA1-mutatie BRCA2-mutatie 

Vrouwen 60-80% borstkanker 
35-70% ovariumkanker 
 
Verhoogd risico op andere tumoren 
(dikedarm, pancreas) 

50-70% borstkanker 
10-30% ovariumkanker 
 
Verhoogd risico op andere tumoren 
(dikkedarm, pancreas, melanoom) 

Mannen  Relatief verhoogd risico op borstkanker (1%) 
 
Verhoogd risico op andere tumoren 
(dikkedarm, pancreas, prostaat) 

Relatief verhoogd risico op borstkanker 
(7%) en prostaatkanker (10-15%) 
 
Verhoogd risico op andere tumoren 
(dikkedarm, pancreas, melanoom) 

Elk individu krijgt 1 BRCA gen overgeërfd van vader en moeder. Als beide kopieën goed werken is men dubbel 

beschermd tegen kanker. Als 1 van de kopieën uitgeschakeld wordt is er nog 1 overblijvend kopie dat 

bescherming biedt. 

Als men echter reeds vanaf de geboorte een defect BRCA gen overerft van 1 van de ouders, dan krijgt men 

kanker als de 2e kopie ook beschadigd wordt (two-hit hypothese) 

  

Verklaren grootste aandeel van alle 

HBOC 

 

Verklaren <10% van alle HBOC 
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9.4 Preventie maatregelen bij erfelijke borst- en ovariumkanker 

 BRCA1-mutatie BRCA2-mutatie 
Vrouwen  Klinisch borstonderzoek 

Medische beeldvorming (NMR, mammografie) 
Preventieve heelkunde (bilaterale mastectomie, bilaterale sapingo-ovariëctomie) 

ileocoloscopie 
 

Mannen  Jaarlijks rectaal toucher vanaf 40j 
5-jaarlijks ileocoloscopie vanaf 50j 

De meest recente aanbevelingen (voor dragers) van het National Comprehensive Cancer Network (NCCN): 

• Vanaf 25-30j zesmaandelijkse MRI ondergaan 

• Jaarlijks mammografie vanaf 40j 

• Aangeraden: preventieve borstverwijdering 

• Aangeraden: preventief ovaria verwijderen eens kinderwens voltooid is 

• Mastectomie → risico op borstkanker daalt met 89.5-100% 

• Mannen: vanaf 35j aangeraden zelfonderzoek te doen naar borstkanker 

En jaarlijks prostaatcontrole vanaf 40j 

• Screening aanbevolen voor darmkanker, pancreaskanker en huidkanker 

9.5 Criteria voor diagnostisch onderzoek naar erfelijke borst- en/of ovariumkanker 

In een familie waar een vermoeden van erfelijkheid bestaat kan erfelijkheids onderzoek opgestart worden. Dit 

onderzoek wordt in eerste instantie aangeboden aan een persoon die reeds borst- of ovariumkanker 

ontwikkelde. 

→ doel: genetisch defect identificeren 

De criteria voor de opstart van diagnostisch onderzoek zijn: 

 

 

 

 

9.6 Criteria voor voorspellend onderzoek naar rfelijke borst- en/of ovariumkanker 

• Indien door diagnostisch onderzoek een mutatie aangetoond wordt, kunnen we bij alle niet-aangetaste 

familieleden at-risk nakijken of zij deze mutatie we/niet overgeërfd hebben 

o Geen mutatie → bevolkingsrisico 

o Wel mutatie → verhoogd risico 
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• Indien aangetaste individu(en) overleden, kan voorspellend onderzoek opgestart worden bij 1egraads 

verwanten 

o Geen mutatie → niet-normatief testresultaat 

= aangetaste vrouwen waarbij men geen mutatie kan aantonen en waarbij we bij gevolg geen 

   uitspraak over kunnen doen over het al dan niet erfelijke karakter. 

Enige zekerheid = geen overgeërfd gen met mutatie 

o Wel mutatie → verhoogd risico 

▪ Zekerheid dat de overledene drager was 

9.7 Procedure voor voorspellend onderzoek 

1. Intake gesprek door klinisch geneticus en psycholoog 

Het aantonen van dragerschap heeft belangrijke medisch implicaties. De meeste genetische centra maken 

tijdens de genetische raadpleginggebruik van een multidisciplinaire aanpak. 

Belangrijke aspecten die door de arts besproken worden zijn: 

o Persoonlijke en familiale amnese en opmaken van een stamboom 

o Exploreren van reeds aanwezige kennis over de erfelijke fout 

o Bieden van accurate en relevante informatie 

o Bespreken van de test en tesrprocedure 

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

 

o Wat is de vraag van de patiënt? 

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

o Wat zijn de verwachtingen bij een (on)gunstig resultaat?         

psycholoog 

o Hoe gaat de persoon om met de familiale aandoening? 

→ betekenis van de genetische vraag exploreren 

 

2. Resultaatbespreking door klinische geneticus en psycholoog 

o Steeds persoonlijk, nooit schriftelijk of telefonisch resultaten bekendmaken 

  

Geneticus  

Psycholoog   
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9.8 Motivatie voor voorspellend onderzoek 

 Er zijn tal van redenen waarom men ervoor kan kiezen om wel/niet voorspellend genetisch onderzoe te 

ondergaan: 

         Wel testen                   Niet testen 

 

9.9 Psychologische gevolgen na een (on)gunstig resultaat 

Zowel een gunstig als ongunstig testresultaat kunnen een invloed hebben op de testaanvrager. 

• Positieve gevolgen bij een ongunstig resultaat 

o Opheffen van onzekerheden 

o Vroege detectie mogelijk en preventie van kanker 

o Toekomstplannen maken (vb familieplanning) 

• Negatieve gevolgen bij een ongunstig resultaat 

o Toename van stress, angst, gevoelens van neerslachtigheid, boosheid, ontkennen 

o Veranderingen in de familie dynamiek 

o Angst voor medische ingrepen, angst om ziek te worden, angst om te sterven 

o Berzorgheid en schuldgevoelens omtrend het 50% risico voor kinderen 

 

• Negatieve gevolgen bij een gunstig resultaat 

o Survivor’s guilt 

o Veranderingen in familie dynamiek 

• Positieve gevolgen van gunstig resultaat 

o Opheffen van onzekerheid 

o (Toekomstige) kinderen kunnen geen drager zijn 

o Geen intensieve opvolging nodig 

 

• Negatieve gevolgen bij een niet-informatijd testresultaat: 

o Vals gevoel van veiligheid 

o Individueel risico op kanker kan moeilijk ingeschat worden 

o Intensieve screening is aanbevolden 

o Verwarring en angst 
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9.10 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 vaderskant in de familie borstkanker ontwikkelde: 

• Tante Linda ontwikkelde bortkanker op 38j 

• Grootmoeder overleed aan de ziekte op 42j 

o 2 oudste zussen werden eveneens gediagnosticeerd met borstkanker (45j en 51j) 

• 2 van de 5 nichten van de vader van Suzy ontwikkelde ook borstkanker op jonge leeftijd 

Suzy komt tijdens de consultatie te weten dat de kans dat erfelijkheid een rol speelt in het ontstaan van 

bortkanker in haar familie groot is en dat een erfelijkheidsonderzoek zeker zinvol lijkt. Ze is wel verwonderd 

dat er niet onmiddellijk bij haar bloed afgenomen wordt. De dokter verteld haar dat dit onderzoek in de eerste 

plaats gedaan wordt bij iemand die reeds borstkanker ontwikkeld heeft omdat de kans van de mutatie bij die 

persoon te vinden het grootst is. Suzy had voorhanden al met tante Linda gesprokken en ze weet dat zij hier 

zeer positief tegenover staat. Ze besluit een afspraak te maken in de genetische polikliniek, samen met haar 

tante Linda zodat het erfelijkheidsonderzoek bij haar gestart kan worden. 

Wanneer ze op de nieuwe afspraak komen, krijgt Linda uitgebreide informatie over het hoe en het waarom 

van het erfelijkheidsonderzoek, en wordt er ook stilgestaan bij haar motivatie. De vraag naar medewerking van 

haar nichtje Suzy is voor Linda aanvaardbaar, voordien had ze dit zelf al overwogen. Zij bespreekt dit ook in 

alle openheid met haar kinderen. Ze is wel bezorgd over de mogelijke gevolgen van een ongunstig resultaat. 

Vooral de idee dat haar kinderen dit ook kunnen hebben overgeërfd vindt ze niet gemakkelijk. Bovendien blijkt 

de oudste dochter Hilde al een zware depressieve episode achter de rug te hebben zodat een genetisch 

onderzoek bij haar niet voor de hand liggend is. Voor er bij haar bloed afgenomen wordt, ondertekend Linda 

een formulier waarin ze verklaart voldoende geïnformeerd te zijn over wat dit onderzoek inhoudt en wat de 

implicaties van de mogelijke resultaten kunnen zijn. Ze is wat verwonderd dat een onderzoek een 6-tal 

maanden in beslag zal nemen, maar wanneer de arts haar uitleg geeft over het moleculair onderzoek kan ze 

hier begrip voor opbrengen 

Een 6-tal 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. Suzy en haar tante besluiten samen naar de 

raadpleging te komen. Ze krijgen te horen dat, zals werd verwacht, een afwijking od 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 preventief verwijderen van de eierstokken. 

Preventieve wegname van de borst schrikt haar te zeer af, al blijft de angst voor een nieuwe borsttumor 

natuurlijk bestaan. Zij kiest ervoor zich goed te laten opvolgen en het risico zo klein mogelijk te houden. 
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Suzy zelf verwacht dat er onmiddellijk bij haar bloed zal worden afgenomen voor een erfelijkheidsonderzoek. 

Ze kunnen nu immers bij haar kijken of ze eveneens draagster is. De arts verteld haar echter dat het beter zou 

zijn eerst haar vader te onderzoeken, hij heeft namenlijk 50% kans op dragerschap. Als hij de mutatie niet 

heeft overgeërfd, dan hoeven zijn kinderen niet getest te worden. Suzy is wat ontgoocheld, maar de 

mogelijkheid dat haar vader geen drager is vind ze een comfortabele gedachte. Ze is ook tevreden dat het 

onderzoek bij haar vader nu veel minder lang zal gaan duren nu de mutatie in het BRCA1 gen gekend is. Haar 

vader heeft al binnen een viertal weken een afspraak gekregen om zijn resultaat te komen bespreken. Hij blijkt 

geen drager te zijn. Suzy is enorm blij met dit resultaat, het betekend immers dat zij en haar zussen de BRCA1 

mutatie niet kunnen overgeërfd hebben en dat hun risico op borstkanker niet hoger is dan dat van andere 

vrouwen van hun leeftijd. Suwy besluit om zich vanaf 50-jarige leeftijd te laten volgen door het 

mammografisch bevolkingsonderzoek 

 

Linda’s oudste dochter Hilde weet niet of ze dit onderzoek wil laten doen. Ze twijfelt eraan of ze een slecht 

resultaat zou aankunnen en besluit nog wat af te wachten. Kathleen, Linda’s jongste dochter, besluit het 

onderzoek wel te doen. Ze maakt een afspraak op de polikliniek en krijgt er informatie over de verschillende 

aspecten van het onderzoek. Ze wordt er ook gezien door een psycholoog. Ze wisselt met hem van gedachten 

over de redenen waarom ze dit onderzoek wil laten doen en over hoe het rewultaat van dit onderzoek haar 

verdere leven zou kunnen beïnvloeden. Kathleen vertelt dat ze, indien ze draagster is een preventieve 

borstamputatie met een omiddelijke reconstructie zal laten uitvoeren. Een wegname van de eierstokken 

overweegt ze niet onmiddellijk, vooral omdat ze nog zo jong is. Het risico dat ze bortkanker zou ontwikkelen 

baart haar meer zorgen: ze heeft van nabij het ziekteproces van haar moeder meegemaakt toen zij 

chemotherapie kreeg en ze wil dit vermijden. Daarnaast spelen haar kinderen een belangrijke rol in haar 

beslissing: Kathleen wil er altijd voor hen zijn en daarom wil ze de kans dat ze ooit ziek zou worden zo klein 

mogelijk maken. Na 4 weken komt Kathleen terug op de polikliniek op haar resultaten te kennen. Het 

onderzoek heeft aangetoond dat ze de mutatie van haar moeder heeft overgeërfd. Na een eerste fase van 

heftige emoties hervindt ze vrij vluk een zeker evenwicht en put ze vooral kracht uit het feit dat ze weet waar 

ze aan toe is. Ze vindt het ook geruststellend dat ze steeds op de polikliniek terecht kan bij de arts en 

pscyholoog als ze bijkomende medische informatie nodig heeft of wanneer het resultaal moeilijker om dragen 

blijkt. 

In de volgende maanden wordt er veel gepraat over de mogelijkheid tot uitvoeren van een 

erfelijkheidsonderzoek in de familie. Een aantal personen willen het onderzoek niet laten uitvoeren, anderen 

(zowel mannen en vrouwen) willen zekerheid en maken een afspraak bij de raadpleging. Ook Hilde zet 

uiteindelijk de stap. Na het vervolledigen van het onderzoek blijkt ze geen draagster te zijn. Ze is enorm 

gerustgesteld, maar voelt zich toch wat schuldig naar haar zus toe. 
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10. Familie communicatie over erfelijke aandoeningen 
Neurodegeneratieve aandoeningen & familiale kanker syndromen hebben een AD overervingspatroon 

→ gevolg: alle 1egraadsverwanten hebben 50% risico op dragerscha^ 

• Het genetisch onderzoek leert ons bijgevolg niet enkel iets over het individu, maar ook over de familie. 

o Bij de testaanvrager ligt de belangrijke verantwoordelijkheid om deze boodschap over te brengen 

naar de familie, dit is doorgaans geen gemakkelijke opgave 

Ondanks de beste bedoelingen wordt genetische infromatie niet steeds gedeeld met familieleden at risk 

→ ‘passive non-disclosure’ 

Dit kan voorkomen om tal van redenen: 

o Over het algemeen ervaren patiënten het proces van het delen van testresultaten met 

familieleden met een verhoogd risico als belastend omwille van negatieve invloed die het 

resultaat kan hebben op hun leven 

o Het bezorgd testaanvragers angst om beslissingen te nemen over welke informatie zij meedelen 

aan hhun familieleden 

▪ Hoe nieuws brengen? 

▪ Hoeveel precies zeggen? 

In de wetenschappelijke literatuur worden een aantal factoren besproken die familie communicatie over 

erfelijke aandoningen kunnen bevorderen of beperken. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ziekte 

gerelateerde factoren, individuele karakterestieken, familiale factoren en socio-culturele factoren. 

 

 

 

➔ Socio-ecologisch model als framework voor faciliteiten en 

             inhibiterende factoren voor familiale communicatie over genetica 

 

 

 

10.1 Ziekte gerelateerde factoren: 

• Zijn er preventieve maatregelen mogelijk? Is er een behandeling mogelijk? 

o zvH: erfelijke aandoening waarbij medische behandeling de onset of het verloop van de 

aandoening niet stopt → bemoeilijkt 

o HBOC: vroege detective methoden gunstig voor prognose → bevordert 

10.2 Individuele factoren 
Hoe gaat men in het algemeen om met stress of slecht neituws? Individuele coping mechanismen en 

emotionele barriers hebben een invloed op de familie communicatie. 

• Coping strategiën: ontkenning, rationaliseren, minimaliseren van emotionele impact 

= ihibiterende factoren 

• Risico perceptie: individuele inschatting van het risico 

• Persoonlijke ervaring of getuige van verwant met aandoening: 

o Significante rol in de mate waarin genetische infromatie gedeeld wordt 
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• Geslacht: tal van onderzoek toont aan dat de verwachtingen omtrent familiecommunicatie verschillend 

zijn voor mannen dan voor vrouwen. 

o Dit blijkt ook zo te zijn in de context van genetisch testing naar HBOC: zo toonden Foster en 

collega’s (2004) – die longitudinaal onderzoek verrichten naar communicatieprocessen in families 

waar er sprake is van een BRCA1/2 mutatie – aan dat vrouwen zowel voor als 6 maanden na de 

bekendmaking van het resultaat, significant meer dan mannen, dilemma’s ervaren over de rollen 

die van hen verwacht wordt. Ondanks zagen zij het als hun ‘morele plicht om de familieleden te 

informaren. Ze voelden zich verantwoordelijk voor het feit dat familieleden actie zouden 

ondernemen. 

Casus Bart - coping 

 

Casus Janne & Frank – persoonlijke ervaring met de aandoening 
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Familiale factoren 

Het betreft hier bijvoorbeeld de aard van de relatie, sociale constructie van de familie, de familiethema’s, de 

familie cultuur en grenzen en de manier waarop families beslissingen nemen 

• Hoe zien families zichzelf? – familiethema’s 

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

stress 

o Thema’s = fundamentele zelfbeelden van de familie, hun kijk op de wereld: ‘waar staan wij voor 

als familie?’ de geformuleerd worden als statements: 

▪ “op je familie kan je altijd rekenen” 

▪ “leef nu” 

▪ “denk voor jezelf” 

o Familiethema’s zijn vzzk zf te leidne uit gedrag dat zal gesteld wrrden 

▪ Thema = “op je familie kan je altijd rekenen” 

▪ Gedrag: “ik moest andere familieleden onmiddellijk formuleren over mogelijke 

gezondheidsrisico’s want wij laten mekaar niet in de steek” 

Casus Amber: 

Thema: “samen zijn we sterk” 

 

• Hoe reguleren families hun communicatie? – sociale construcite van de familie 

o Families ontwikkelen specifieke regels en patronen 

o Regels = gedeelde patronen in communicatie die bepalen wat wel en wat niet kan gezegd worden 

in families 

o Gaff en Bylund (2010) maken een onderscheid tussen 2 soorten regels: 

▪ Expleciete regels (constitutive regels): bapalen wat (niet-) aanvaardbare communicatie is 

• VB: vraag niet aan je tante hoe het met haar kanker gaat 

▪ Impliciete regels (regulatieve regels): specifiëren wanneer communicatie (niet-) 

aanvaardbaar is 

• VB: “Er wordt enkel over Nathans’ diabetes gesproken in de familie” 

o Gezondheid gerelateerde regels kunnen de regels omtrent privacy uitdagen wanneer er sprake is 

van een erfelijke fout in de familie 

▪ VB: Borstkanker wordt enkel onder de vrouwen besproken maar BRCA mutatie maakt 

       het ook belangrijk om de mannen te betrekken 
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Casus  Joke: 

 

 

• Hoe socialiseren families? – graad en soort van verwantschap: 

o De familie is een primaire bron van genderidentiteit 

▪ VB: Kinderen leren s-reeds op jonge leeftijd wat het betekent om een jongen of ee 

meisje te zijn. Traditioneel vallen gezondheidsgerelateerde zaken onder de 

verantwoordelijkheid van familieleden 

 

• Familie cultuur en grenzen 

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

o Externe grenzen: scheiden familie van de buitenwereld 

o Interne grenzen: scheiden individuele familieleden van andere familieleden, gezinnen in de 

familie 

o Deze grenze variëren: 

▪ Van rigide & inflexibel 

▪ Over permeabel & flexibel 

▪ Tot diffuus en onzichtbaar 

o Horizontale grenzen: geven aan dat communicatie eerst horizontaal verloopt 

o Verticale grenzen: geven aan dat communicatie over de verschillende generaties heen kan 

verlopen 
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Casus Rita 

 
• Hoe maken families beslissingen? 

o Families kunnen bekeken worden op een continuum van positie georiënteerd tot persoons 

georiënteerd 

o Positie georiënteerd: het geslacht, leeftijd, titel bepalen wie het meer/minder voor het zeggen 

heeft 

o Persoons georiënteerd: individuele kwaliteiten, talenten, interesses bepalen wie er over bepaalde 

thema’s meer of minder spreekt 

▪ VB: middelste dochter is meest empathisch om nicht te begeleiden omtrent de testing 

10.3 Socioculturele factoren 

• Taboe over de dragerschap uit angst voor reacties van anderen of de maatschappij 

• Voorbeeld: 

o Een medewerker uit het labo van onze dienst komt op consultatie met de vraag voor 

voorspellend onderzoek naar BRCA mutatie die in haar familie overerft. Zij stelt tijdens de 

raadpleging de vraag of de stalen van haar gezin en zichzelf naar andere genetische centrum 

kunnen opgestuurd worden zodat het hier niet te traceren valt wie drager is 
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11. Communicatie vaardigheden 
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