
1.Chromosomen en celdeling 

1.1Inleiding  

Bouwstenen van het menselijk lichaam: 

• Organen 

o Longen 

o Hart 

o Darmen 

Organen zijn opgebouwd uit weefsels. 

Weefsel: een hoopje cellen met een gelijkaardig uitzicht en een gelijkaardige functie. 

4 belangrijke soorten weefsels: 

• Bindweefsel 

o Zorgt voor stevigheid en bescherming 

▪ Vb. bloed 

• Epitheliaal weefsel 

o Bescherming, secretie (=afscheiding), dit zijn snel delende cellen en moeten 

dus vrijs nel vernieuwd worden (delen ,groeien ,sterven,) 

▪ Vb. Huid 

• Zenuwweefsel 

o Cellen kunnen zich hier niet meer delen ( het zijn dikwijls zeer lange cellen.) 

• Spierweefsel 

o Zorgen ervoor dat je je kan voortbewegen en dat je bloed kan voortkomen. 

 

Deze weefsels zijn dan weer opgebouwd uit cellen. 

In het totaal heeft een mens zo’n 100 biljoen cellen in het lichaam. 

 

Onderdelen van de cel 

De menselijke cel bestaat uit 2 grote delen: 

• Celkern=nucleus 

• Cytoplasma: = Een vloeistof in de cel waarin verschillende organellen ziten omgeven 

door een membraan. 

De celkern is zeer belangrijk want deze bevat erfelijk materiaal dat op de chromosomen ligt. 

Op die cel staan receptoren of kleine antennetjes of transportmolecules. Deze receptoren 

vangen signalen op uit de omgeving en sturen die signalen door naar de nucleus en die 

nucleus zorgt ervoor dat er iets gebeurt in de cel. De kern is omgeven door een membraan, 

de kernmembraan, want er moet info in en uit de celkern 

 

Zaken die zich in het cytoplasma bevinden 

• Mitochondriën: Is de energie centrale van de cel 

o Zorgt dat de cellen voldoende energie hebben en dat ze blijven werken. 

o Gaan suikers uit voedsel omzetten naar energie die bruikbaar is voor de cel. 



o Bevat ook erfelijk materiaal. 

 

• Golgiapparaat: Het Golgiapparaat vormt nieuwe cristae en verwijderd de oude 

opslag voor producten van het encoplasmatisch reticulum om later naar andere 

bestemmingen te vervoeren 

 

• Ribosomen: Belangrijke Functie bij opbouw van eiwitten. = complex netwerk van 

eiwitten en RNA ketens. 

o Zorgen voor vertaling 

o Hebben nauw contact met de kern 

o Zorgen dat codes in DNA omgezet worden in eiwitten en die bepalen de 

functie. 

o Bevinden zich in het endoplasmatisch reticulum 

 

• Endoplasmatisch reticulum: Netwerk van membraan. 

o Splits blaasjes af die buiten de cel worden afgegeven. 

▪ Met bolletjes: Ruw 

▪ Zonder bolletjes: Glad 

• Peroxisome: = Lysosomen 

o Breken vuil en bacteriën af 

 

Chromosomen 

In de celkern, deel van het erfelijk materiaal. 

Chromosomen zijn enkel zichtbaar bij celdeling. 

Letterlijke betekenis: Chromosoom: Afkomstig uit het Grieks: Chroma = Kleur + Soma = 

Lichaam. Chromosoom = Gekleurde lichaampjes 

Op de chromosomen zitten de genen. Deze vormen de eenheid van het erfelijk materiaal. 

Om chromosomen te kunnen zien gebruiken wij G-branding. Chromosomen moeten 

gekleurd zijn om ze te herkennen. 

In de interfase spreken we niet van chromosomen, maar van chromatine.  

Interfase: De periode tussen 2 celdelingen. Hier deelt de cel niet maar groeit ze wel.  

= De rustfase. 

 

We hebben 46 chromosomen per cel, en elk chromosoom is opgebouwd uit 2 ketens DNA = 

een dubbele helix DNA. 

Het zijn de nucleotiden die deze strengen aan elkaar houden. 

De bouwstenen van het DNA zijn: A C T & G  een bepaalde opeenvolging/sequentie  hiervan 

zorgt voor een gen die een bepaalde sequentie bepaalt zelfs hoe iemand er zal uitzien. Maar 

deze nucleotides moeten nog vertaald worden naar eiwitten. 

Op de chromosomen bevinden zich de genen of erfelijke factoren. 

De genen vormen de eenheid van het erfelijk materiaal. 

 

Gen :Een stukje DNA dat code bevat voor de productie van een eiwit 



 

Cel :20.000 genen, dat is niet zoveel als je weet dat een worm of een fruitvliegje evenveel 

genen heeft. 

 

DUS: chromosomen verschijnen tijdens celdeling (duur : 1 uur!) 

 

In de menselijke celkern 46 chromosomen: Het Genoom 

 = 23 paar chromosomen 

• 44 autosomen 

• 2 geslachtschromosomen (X en Y) 

• 1 paar homologe chromosomen (1 exemplaar moeder en 1 exemplaar vader) 

 

Van elk chromosoom zijn er 2 identische exemplaren. 

Homologe chromosomen: 1 paar identische chromosomen 

• 1 chromosoom geërfd van de moeder en 1 chromosoom geërfd van de vader. 

 

Chromosomen worden gerangschikt in een chromosomenkaart of karyotype. 

Cytogenetica : De studie van de chromosomen 

 

Deze chromosomen worden in het karyotype gerangschikt volgens: 

• Grootte 

• Plaats van het centromeer 

• Banderingspatroon 

 

Karyotype man: (46, XY) 

Karyotype vrouw: (46, XX)   MAAR slechts 1 X-chromosoom is actief  ZIE Lyon hypothese 

 

2 Soorten cellen 

• Somatische cellen 

o Alle lichaamscellen zonder de geslachtscellen 

o 46 chromosomen of 2n of diploïd (= 2 sets van 23 chromosomen) 

• Geslachtscellen 

o = Eicel en zaadcel 

o 23 chromosomen of n of haploid (= 1 set van 23 chromosomen) 

▪ WANT moesten de geslachtscellen diploïd zijn, dan zou je uiteindelijk 

een kind krijgen met 92 chromosomen en dat is onleefbaar.  

▪ DUS gebeurt er een speciale deling van de geslachtscellen. 

 

DUS: autosomen (1-22) + geslachtschromosomen (X en Y) 

!! Chromosoom 1 = de grootste chromosoom !! 

!! Chromosoom Y & 22 = de kleinste chromosomen !! 

 

De grootte van een chromosoom heeft niets met uitzicht/intelligentie te maken. 

 



Zusterchromatiden: De 2 beentjes van een chromosoom 
 

Chromosoom Y 

Chromosoom Y is zeer variabel in grootte. 

Op chromosoom Y liggen niet zoveel coderende 

genen, dus de lengte maakt niet zoveel uit. 

 

!! Normaal gezien hebben vader en zoon een even 

lang Y-chromosoom !! 

 

WANNEER 

Kind heel lang Y-chromosoom 

Vader heel kort Y-chromosoom  

EN er is geen verwisseling van stalen gebeurt, 

DAN 

Kan het kind 1 of andere ziekte hebben 

Kan het zijn dat het kind een andere biologische vader heeft (bedrog van de moeder) 

 

Normaal vrouwelijk karyotype 

Vrouwen hebben 2 X-chromosomen (integendeel tot de man die er maar 1 heeft) en GEEN 

Y-chromosoom ( integendeel tot de man die er WEL een heeft). 

 

MAAR bij vrouwen is maar 1 van de X-chromosomen actief, zodat vrouwen niet dubbel 

zoveel eiwitten zouden hebben. 

dit is de ‘Lyon Hypothese’ 

 

Centromeren 

Een centromeer:  De plaats waar 2 zusterchromatiden, na verdubbeling, tijdens de mitose 

en meiose aan elkaar blijven. 

In ieder chromosoom onderscheiden we: 

Een p = petit = de korte arm = bovenaan 

& 

Een q = de lange arm = onderaan (q heeft geen speciale betekenis, maar is gewoon de 

volgende letter in het alfabet na de p) 

De plaats van het centromeer varieert van chromosoom tot chromosoom. 

Er zijn 3 plaatsen waar het centromeer kan liggen: 

• Metacentrische chromosomen 

o Het centromeer ligt in het midden, p en q zijn even lang. 

• Submetacentrische chromosomen 

o Centromeer ligt meer naar boven, q is langer. 

• Acrocentrische chromosomen 

o Centromeer ligt NOG meer naar boven.  

o Chromosomen hebben bijna geen korte arm, zeer korte p-arm! 



o Het kan niet zoveel kwaad als chromosomen hun korte arm (p) verliezen, 

want die p heeft niet zoveel genen die coderen voor eiwitten. 

 

Telomeren 

Telomeer: zit aan het uiteinde van een chromosoom en houdt bij hoeveel keer een cel al 

gedeeld heeft (= een teller), dus hoe oud een cel is. 

• Wanneer de telomeren korter worden, dan is het tijd voor de cel om te sterven. 

•  Bij kankercellen gaan de telomeren blijven verlengen zodat ze kunnen blijven delen ! 

Wanneer een persoon stukjes erfelijk materiaal teveel of te weinig heeft => probleem ! 

 

Ideogram: Een schematische voorstelling van elk chromosoom van het karyotype (= 

gekleurde chromosomen met G-bandering). 

• meest gebruikt MAAR hier zien we de zusterchromatiden niet ! 

• Het meest correcte is wanneer we de 2 zusterchromatiden wel kunnen zien. 

 

 

ISCN:  Internationale afgesproken taal = International System for human Cytogenetic 

Nomenclature  

• Wordt gebruikt om een karyotype te beschrijven! 

 

De celcyclus 

Iedere profilerende (=delende) somatische cel (dus iedere lichaamscel, met uitzondering van 

de geslachtscellen) doorloopt een celcyclus: 

 

De mitotische fase 

• Duur: 1 uur 

• Aan het begin van de mitose heeft elke cel 46 ontdubbelde chromosomen (2 

zusterchromatiden) 

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

chromosoom bestaat dan slechts uit 1 chromatide 

 

G1-fase (Gap 1) 

• Duur: 10-12 uur tot jaren 

• Decondenserende (vloeibaar naar gas) chromosomen despiraliseren en zijn niet 

langer individueel herkenbaar 

• De kern bestaat uit chromatine waarin de info van ieder chromosoom in enkelvoud 

aanwezig is 

• Geen DNA synthese 

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

• De cel groeit 

• 46 chromosomen!! 

 

 



 

S-fase (replicatie!!) 

• Duur: 6-8 uur 

• Verdubbeling van het DNA 

• Replicatie van het DNA en andere bestanddelen van de chromosomen 

• Aan het einde van deze fase bestaat elk chromosoom uit 2 zusterchromatiden die 

samen blijven ter hoogte van het centromeer 

 

G2-fase 

• Duur: 2-4 uur 

• Verdere aanmaak RNA eiwitten 

• Celvolume neemt verder toe 

• Voorbereiding op mitose en celdeling 

• 92 chromosomen!! 

 

De totale celcyclus duurt 24 uur! 

 

De interfase: De rustfase en bestaat uit: 

• G1-fase 

• S-fase 

• G2-fase 

In de rustfase deelt de cel niet, maar ze groeit wel en ze is zich aan het voorbereiden op een 

deling. 

De interfase (G1,S & G2) is de fase tussen 2 celdelingen ! 

Bij de cel in rust (= interfase) is het erfelijk materiaal in de kern amorf en spreekt men eerder 

over chromatine dan over chromosomen. 

Op het ogenblik dat de cel gaat delen (=> mitose!) ontstaat er een condensatie van het 

erfelijk materiaal in chromosomen. 

 

Amorf: Zonder vorm, vormloos 

Condensatie: Overgang van gas/damp naar vloeistof 

 

De celdeling 

2 soorten: 

• Mitose 

o Somatische celdeling (lichaamscellen) 

▪ 1 diploïde moedercel naar 2 diploïde dochtercellen 

• Meiose 

o Geslachtsdeling; reductiedeling- vorming van de gameten of geslachtscellen 

(eicellen en sperma) 

▪ 1 diploïde moedercel naar 4 haploïde gameten 

 

Mitose 



• Somatische celdeling van bevruchte eicel word volwassen individu  

o 1 cel    10biljoen cellen 

• Aantal chromosomen/cel blijft constant (46) 

• Duur: ongeveer 1 uur 

• Vóór aanvang van mitose bestaat elk chromosoom uit 2 identische chromatiden 

(zusterchromatiden) 

 

Mitose: De somatische celdeling waarbij 1 diploïde moedercel zich opsplitst in 2 diploïde 

dochtercellen. 

• De mitose is een deel van de celcyclus!!!!!!!!!! 

• Het aantal chromosomen blijft constant (diploid) tijdens de mitose 

• = de celdeling NA bevruchting 

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

zich verder delen voor groei & vorming van het volwassen individu 

o er is een exponentiële toename van de cellen; 1 cel wordt 10 biljoen cellen 

• Duur: 1 à 2 uur 

• VOOR de mitose bestaat elk chromosoom uit 2 identische chromatiden (= 

zusterchromatiden) die zich zullen splitsen tijdens de mitose 

• 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 

• Stadium tussen 2 opeenvolgende mitosen => de interfase 

o In de cel onderscheiden we een nucleus en een nucleolus. 

o In de celkern bevindt zich amorf erfelijk materiaal. 

o De chromosomen zijn niet zichtbaar (  chromatine). 

o In het cytoplasma verschijnt het centrosoom (  2 centriolen en microtubili, 

kleine celorganellen van waaruit later de spoelfiguur gevormd zal worden) 

 

Tijdens de M-fase (= de mitose) onderscheiden we 6 fasen: 

• Profase 

o Start mitose! 

o De nucleolus desintegreert (= valt uiteen in verschillende stukken). 

o Het DNA condenseert, organiseert zich en de normale chromosoomstructuur 

wordt zichtbaar. 

o Condenseren = chromatine  chromosomen ! 

o Het centrosoom splitst zich op in 2 centriolen (= dochtercentrosomen) die 

migreren naar de 2 polen van de cel. 

o De nucleolus verdwijnt. 

o De chromatine compacteert en de chromosomen worden individueel 

zichtbaar. 

o Elk chromosoom bestaat uit 2 zusterchromatiden verbonden  door een 

centromeer. 

• Prometafase 



o Verdere condensatie chromatine 
o Chromosomen worden zichtbaar 
o Nucleair membraan desintegreert 
o Microtubili hechten zich aan de chromosomen. 
o Chromosomen worden nog korter, dikker en zichtbaarder. 
o Het nucleair membraan valt uiteen in verschillende stukken. 
o Vorming van kinetochore: Eiwitcomplex tegenover het centromeer dat 

vasthechtingsplaats voor de spoeldraden vormt. 
 

• Metafase 
o Maximale condensatie chromosomen 
o Kernmembraan verdwijnt 
o Schikking in evenaarsvlak 
o Chromosomenonderzoek gebeurt tijdens de late profase of vroege metafase. 

▪ De chromosomen zijn hier het kleinst en volledig gecondenseerd! 
 

• Anafase 
o Start wanner de zusterchromatiden uit elkaar wijken  
o Vormen aldus onafhankelijke dochterchromosomen die naar de 

tegengestelde polen bewegen. 
▪ Door contractie van de microtubili bewegen de 2 sets chromatiden 

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

o De microtubili verdwijnen. 

o Het nucleaire kernmembraan rond de beide dochterkernen wordt opnieuw 

aangemaakt. 

o De celmembraan snoert in. 

 

• Cytokinese (=celdeling) 

• Er worden 2 nieuwe cellen gevormd!! 

• De kernmembraan is volledig en omringt  de 

decondenserende chromosomen. 

(decondenseren = worden terug chromatine) 

• De nucleolus verschijnt opnieuw. 

• Het cytoplasma wordt verdeeld over de 2 

dochtercellen. 

•  ! De cel splitst zich in 2 dochtercellen ! 

 

 
Belangrijke gebeurtenissen tijdens mitose zijn: 



• vorming van de chromosomen door condensatie van chromatine (profase) 

• scheiding (segregatie) van zusterchromatiden naar de twee dochtercellen (anafase) 

• eindresultaat: twee dochtercellen ontstaan uit één cel waarbij het volledige erfelijk 
materiaal dat in de voorafgaande S-fase getrouw werd gekopieerd doorgegeven 
wordt aan de dochtercellen(telofase) (twee identieke 2n-cellen) 

 
Meiose 

Meiose: Meiose is de geslachtsdeling/reductiedeling waarbij uit 1 diploïde (2n) cel, 4 

haploïde (n) dochtercellen (gameten = geslachtscellen) gevormd worden. 

 

• geslachtsdeling; reductiedeling 

• vorming van geslachtscellen (=gameten: eicellen en spermacellen) 

• aantal chromosomen worden gehalveerd 
o diploïd (2n) →haploïd (n) 

• meiose I 
o  reductiedeling (scheiding van de homologe chromosomen) 

• meiose II 
o : cfr mitose (scheiding van de zusterchromatiden) 

 

• Het aantal chromosomen wordt gehalveerd 

• Dit is noodzakelijk voor het constant blijven van het aantal chromosomen generatie 

na generatie (2n naar  n) 

• = de celdeling VOOR de bevruchting, want meiose vormt de geslachtscellen of 

gameten 

• Vorming van de gameten of geslachtscellen (door meiose!!) 

• 1 diploide cel (46 chrom.) naar 4 haploide gameten (92 chrom.) 

 

We onderscheiden bij de meiose 2 onderdelen: 

 

• Meiose 1 = de reductiedeling ->scheiding homologe chromosomen 

o Profase 1: onderscheid in 5 opeenvolgende stadia 

▪ Leptoteen 

• De chromosomen condenseren (chromatine  chromosomen), 

en de 2 zusterchromatiden worden net zichtbaar. 

▪ Zygoteen 

• Er ontstaat een paring (= alignatie) van de homologe 

chromosomen. 

• De alignatie of paring wordt ook synapsis genoemd. 

• 2 homologe chromosmen naast elkaar noemt men bivalenten.  

▪ Pachyteen 

• De paring van de homologe chromosomen is voltooid. 

• De 2 homologe chromosomen bestaan elk uit 2 

zusterchromatiden. 



• Het lichtmicroscopisch beeld van ‘4’ zusterchromatiden naast 

elkaar wordt een ‘tetrade’ genoemd. 

• De zusterchromatiden die aan de binnenkant gelegen zijn 

kleven aan elkaar waardoor uitwisseling van genetisch 

materiaal tussen de 2 niet-zusterchromatiden optreedt. 

• Dit fenomeen is de ‘crossing over’ (= meiotische recombinatie). 

• Crossing over:We combineren het chromosoom dat we van 

ons vader kregen met het chromosoom dat we van ons 

moeder kregen en dit gecombineerde chromosoom geven we 

dan door aan onze kinderen. 

 

▪ Diploteen 

• De chromatiden zijn volledig zichtbaar! 

• De homologe chromosomen wijken uit elkaar, maar blijven op 

enkele plaatsen verbonden. 

• Deze X-vormige gebieden tussen de 2 niet-zusterchromatiden 

noemt men de chiasmata. 

• Een chiasma is dus de plaats waar de crossing-over plaats heeft 

gevonden. 

▪ Diakinese 

• Maximale condensatie! je ziet de chromosomen zeer goed! 

• De chromosomen verkorten en verdikken verder tot maximale 

contractie. 

• De kernmembraan en nucleolus verdwijnen. 

• De spoelfiguur wordt gevormd en de microtubili hechten zich 

aan de kinetochoren. 

• =>dit vormt de overgang naar metafase 1! 

 

o Metafase 1 

▪ De spoelfiguur is volledig. 

▪ De 2 homologe chromosomen (= een chromosomenpaar) bevinden 

zich in het evenaarsvlak => mooi boven elkaar gerangschikt. 

 

o Anafase 1 

▪ De 2 homologe chromosomen wijken uit elkaar en migreren nar de 

tegenovergestelde polen. 

 

o Telofase 1 

▪ Migratie van chromosomen (bestaande uit elk 2 zusterchromatiden) is 

volledig. 

▪ Er worden nieuwe kernmembranen gevormd. 

 



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

chromosomen) dochtercellen !!! 
 

µ 

Meiose 2 : Scheiding zusterchromatiden 

Vergelijkbaar met de mitose, MAAR er is geen voorafgaande S-fase. 

Tijdens meiose 2 worden de zusterchromatiden van de 23 chromosomen opgesplitst 

=> 2 haploïde dochtercellen (einde meiose 1) met 23 chromosomen, elk bestaande uit 2 

chromatiden worden 4 haploïde gameten met 23 chromosomen, bestaande uit slechts 1 

chromatide 

Meiose 2 heeft dezelfde fasen als meiose 1 !! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke gevolgen van meiose: 

• Het doorgeven van genetisch materiaal naar de nakomelingen 

• Het constant houden van het genetisch materiaal generatie na generatie 

• Het zorgen voor genetische diversiteit 

Segregatie: Segregatie is de willekeurige verdeling van de homologe chromosomen over de 

dochtercellen. 

 

De gametogenese bij de mens 

Gametogenese: Gametogenese is de vorming van geslachtscellen. 

 

Gametogenese bij de vrouw (= oögenese) 



 

• Rond week 8 gaan de primordiale geslachtscellen van het vrouwelijk embryo (2n) zich 

in het ovarium ontwikkelen tot oögenia (2n). 

De oögenia: ongedifferentieerde primitieve eicellen. 

• Rond zwangerschapsmaand 3 ontstaan, na DNA synthese en deling = mitose, uit de 

oögenia de primaire oöcyten (2n). 

• De primaire oöcyten zijn meer gespecialiseerde cellen die aan meiose 1 zullen 

beginnen. 

• Tijdens de zwangerschapsstart de meiose 1 al bij de primaire oöcyten, MAAR wordt 

stilgelegd in het diploteen stadium van de profase 1 (meiose 1). 

• Bij de geboorte zijn er dus enkele miljoenen primaire oöcyten in het diploteen 

(ruststadium) aanwezig in de ovaria. 

• Tussen de geboorte en de puberteit gaat het overgrote deel van de primaire oöcyten 

verloren. 

• Bij de puberteit (ongeveer 12 jaar) zal voor het eerst 1 van de primaire oöcyten (die 

er dan nog over zijn) de eerste meiotische deling voltooien. 

• De 2 dochtercellen die daarbij ontstaan zijn ongelijk van grootte. 

• 1 van beide dochtercellen (  de secundaire oöcyt) krijgt door asymmetrische klieving 

of splitsing bijna al het cytoplasma. 

• De andere (het 1ste poollichaampje), bevat nauwelijks meer dan een kern. 

• Dit proces speelt zich af in de follikel (in de eierstok of ovarium) die na het voltooien 

van de 1ste meiotische deling openbarst: de ovulatie of eisprong! 

o De 2de meitoische deling volgt ALLEEN wanneer de secundaire oöcyt 

bevrucht wordt. In dit geval wordt het cytoplasma opnieuw ongelijk verdeeld 

zodat het 2de poollichaampje ontstaat. 

o Als de secundaire oöcyt NIET bevrucht wordt, gaat deze verloren tijdens de 

daaropvolgende menstruatiebloeding. 

• Ongeveer 2 weken later zal een nieuwe ovulatie plaatsvinden. 

• Dit proces gaat door tot de menopauze, die bij de meeste vrouwen optreedt rond het 

50ste jaar. 

 

Gametogenese bij de man (= spermatogenese) 
In week 8 van de embryonale ontwikkeling zijn de primordiale geslachtscellen (2n) al in de 

testes aanwezig en ontwikkelen zich tot spermatogonia door mitotische deling. 

 

Ook na de puberteit, wanneer de spermatogenese begint, blijven de mitotische delingen 

continu doorgaan. 

Van de 2 dochtercellen die uit bepaalde spermatogonia ontstaan zal er 1 het cyclisch 

delingsproces in stand houden, terwijl de andere zich verder ontwikkelt tot primaire 

spermatocyt (2n). 

 

Bij aanvang van de puberteit beginnen deze primaire spermatocyten aan de meiose. 

=> Bij meiose 1 : 1 primaire spermatocyt   2 secundaire spermatocyten (n). 



Er is hierbij een gelijkmatige verdeling van het cytoplasma. 

=> Bij meiose 2: uit elke secundaire spermatocyt  2 spermatiden. 

Deze spermatiden ontwikkelen zich verder tot rijpe spermatozoa. 

 

DUS: uit 1 primaire spermatocyt  4 spermatozoa ! 

Dit hele proces duurt ongeveer 60 dagen. 

Per ejaculaat of zaadlozing zijn ongeveer 100-200 miljoen zaadcellen aanwezig. 

Man bepaalt het geslacht van de baby, want enkel hij kan Y-chromosomen doorgeven. 

 

Algemeen: 

De toename van het aantal kinderen met chromosomale afwijkingen ten gevolge van 

meiotische delingsstoornissen op oudere leeftijd van de vrouw kan worden toegeschreven 

aan de extreem lange duur van het diploteen stadium (meiose 1) bij de vorming van de 

eicellen. 

Bij de man daarentegen begint de meiose pas bij de puberteit en is dit een continu proces 

tot aan de andropauze (⬌ menopauze). 

Door dit continu proces is de spermatogenese echter gevoeliger voor omgevingsfactoren als 

radiatie en toxische stoffen. 
 

 
Algemeen samenvattening 

• Mitose is het strikt gereguleerd proces dat optreedt bij deling van somatische cellen 
waarbij het erfelijke materiaal (dat vooraf verdubbeld werd) verdeeld wordt over 2 
dochtercellen. 

• Meiose is het gecontroleerde proces dat optreedt tijdens de vorming van de 
voortplantingscellen waarbij de homologe chromosomen gescheiden worden. 

▪ Extra chromosomen: leefbaar! Zie down 
▪ Chromosomen te kort: niet leefbaar! 
▪ Cellen kleinste unit van het lichaam: chromosomen 
▪ Celcyclus bestaat uit interfase en celdeling 
▪ Twee belangrijke celdelingen: mitose en meiose 
▪ Begrippen diploïd en haploïd  

o Diploïd: somatische cellen 
o Haploïd: geslachtscellen 

▪ Spermatogenese en oögenese 
 



2. Chromosomale aandoeningen 
2.1 Chromosomale afwijkingen 
Chromosomale aandoeningen worden vaak veroorzaakt door fouten in de mitose of meiose. 

Wanneer een miskraam vaak voorkomt (meer dan 3x) kan dat komen door een 

chromosomale fout bij de moeder of vader. De afwijkingen kunnen in allerlei soorten 

voorkomen vb. afwijking van het hart, afwijking van de longen, chromosoomafwijking,.. 

 

Soms is er wel een reden voor een miskraam of voor een kindje die geboren wordt met een 

fysieke beperking: Het kan namelijk gebeuren dat de navelstreng van baby rond de hals te 

recht komt. Hierdoor ontstaat er een zuurstof te kort bij de baby waardoor de baby sterft of 

wordt geboren met een beperking ten gevolge van het zuurstof te kort. 

 

Als er geen reden is waardoor de miskraam is ontstaan of waarom het kind een afwijking 

heeft gaat men kijken of het kind een afwijking heeft van de chromosomen. 

 

Het fenotype: Het fenotype bepaald hoe iemand eruit ziet 

Het fenotype bepaald het genotype: het genotype heeft te maken met de genen van een 

persoon. 

 

Syndroom: Men spreekt pas over een syndroom als je meerder afwijkingen te gelijk hebt. 

 

Chromosomale afwijkingen kunnen voorkomen in volgende situaties: 

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

• Vroeggeboorte of doodgeboren kind met malformaties/afwijkingen  waar geen 

andere fysieke oorzaak voor te vinden is 

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

afwijking = afwijking aanwezig vanaf de geboorte ) 

• Vermoeden van chromosomaal syndroom door chromosomaal fenotype bv. hoofd, 

stand van de ogen niet normaal, clenched finger,…. 

• Abnormale geslachtelijke ontwikkeling en functie bv. meisjes die niet gaan 

menstrueren 

• Prenataal 

o leeftijd moeder is hoger dan 35 jaar 

o chromosomale afwijking bij vorig kind 

o 1 van de ouders is drager van een chromosoomafwijking 

o echografische afwijking (afwijking te zien op een echo) 

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

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

test is maar voor 85 % juist 

o nekoedeem (nekplooi) 

• maligniteiten (= kankercellen)  



o  in kankercellen vinden we heel veel chromosoomafwijkingen terug, die 

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

het lichaam 

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

zonder af te breken en te sterven. Hierdoor ontstaat er een tumor 

 

Er bestaan ook vals positieven, bijvoorbeeld tijdens een echografie zien we een nekoedeem 

bij het kind, maar dat nekoedeem verdwijnt en dan krijg je toch een gezond kind. 

 

• Chromosale afwijkingen zijn aanwezig in 

o Ongeveer 10% van de zaadcellen 

o Ongeveer 20% van de eicellen 

▪ Frequente oorzaak van een spontaan miskraam 

• ongeveer 50% van de spontane miskramen vertonen een 

chromosomale afwijking. En van een mentale of fysieke 

beperking. 0.5-1% van de levend pasgeborenen vertoont een 

chromosomale afwijking. 

 

2 soorten chromosoomafwijkingen 

• Numeriek: Wijziging in aantal chromosomen 

• Structureel: Wijziging in structuur chromosomen 

 

Numerieke chromosomale afwijkingen 

Een euploidie:  Een normaal chromosomenaantal = 46 chromosomen = diploïd 

Een aneuploidie: Een verlies of winst van chromosomen tegenover de diploïde set (dus geen 

veelvoud van 23) 

 

Aneuploidie: 

• Trisomie 

o 3  exemplaren van een bepaald chromosoom, bv. trisomie 21  3 

chromosomen 21 = 47 chromosomen in totaal  

o Dit is LEEFBAAR (bv. downsyndroom) 

o Trisomie 21 

▪ Incidentie bij de geboorte 

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

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

▪ Gynaecologen zijn voorstander van zo vroeg mogelijk beginnen aan 

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

chromosoom afwijking. 

• Monosomie 

o Slechts 1 exemplaar van een bepaald chromosoom, bv. monosomie 22  1 

chromosoom 22 = 45 chromosomen in totaal 

o Dit is NIET LEEFBAAR 



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

syndroom!) 

• Tetrasomie 

o 4 exemplaren van een bepaald chromosoom, bv. tetrasomie 16  4 

chromosomen 16 = 48 chromosomen in totaal 

o Dit is NIET LEEFBAAR 

• Met uitzondering van de geslachtschromosomen 

 

Een monosomie en tetrasomie is dus NIET LEEFBAAR, maar let op!  

Dit geldt enkel voor de autosomen, dus chromosoom 1-22.  

Een monosomie voor het X-chromosoom bestaat en is wél leefbaar = Turner syndroom. 

(en hoe meer X-chromosomen je hebt, hoe groter de verstandelijke beperking) 

 

Een polyploidie : Een toename van de chromosomen volgens een veelvoud van een haploïde 

set (23 chromosomen), dus 3n, 4n,… 

(= een afwijking aan alle chromosomen) 

 

• Triploidie (n = 69) 

 

o Triploide: 1  volledig extra set (n) aan chromosomen dus 3n of 46 + 23 = 69 

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

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

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

binnen de dag) 

o Meestal tgv bevruchting door 2 zaadcellen (= dispermie) 

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

gameet 

 

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

embryonale ontwikkeling gestoord verlopen. 

▪ Bij beiden wordt een abnormale foetus gevormd. 

• Wanneer een extra set paternele chromosomen aanwezig is, 

zal vooral de placenta sterk ontwikkeld zijn. 

• Terwijl bij een extra set maternele chromosomen vooral het 

embryo zal ontwikkelen. 

 

Komt voor bij 1 tot 3 % van alle bevruchtingen 

 

! Normaal gebeurt er geen dispermie, want de eicel gaat een mantel vormen nadat 1 

zaadcel is toegelaten !! 

Dispermie: 1 eicel bevrucht door 2 spermacellen 

 

 

 



• Tetraploidie (n = 92) 

 

o Tetraploidie: 2 extra sets aan chromosomen (2n), dus dan hebben we 4n of 

92 chromosomen (ipv 46 chromosomen) => 2 extra haploïde sets 

 kunnen levend geboren worden, maar sterven meestal in 1ste levensjaren 

 

o Ontstaan 

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

▪ Ten gevolge van fusie van 2 diploïde zygoten  

 

o bvb. 92,XXXX of 92,XXYY 

 

Een aneuploidie (= verlies of winst van een chromosoom tegenover diploïde set): 

• Meest voorkomende en klinisch significant type van chromosoomaandoening 

• Komt voor in 5% van alle herkende zwangerschappen 

• is het gevolg van 3 belangrijke mechanismen 

o non-disjunctie in meiose 1 ( MEEST) 

o non-disjunctie in meiose 2 

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

(non-disjunctie/foute segregatie = chromosomen worden niet gelijk gescheiden/verdeeld 

over de dochtercellen) 

 

Non disjunctie is het niet uit elkaar wijken van de 2 chromosomen van een 

chromosomenpaar tijdens de meiose (gewoonlijk meiose 1) 

 

Non-disjunctie in meiose 1 

 
Wat gebeurt hier? 

Hierboven is 1 cel getekend, met 1 paar homologe chromosomen.  

De non-disjunctie vindt hier al plaats tijdens de eerste meiose, wat betekent dat de 2 

homologe chromosomen (1 van de vader en 1 van de moeder) naar dezelfde dochtercel 

gaan. 

Daardoor krijg je dus een dochtercel met 1 paar homologe chromosomen en 1 dochtercel 

met geen chromosomen.  

Tijdens meiose 2 worden de zusterchromatiden dan gescheiden. 



Normaal: 

Tijdens meiose 1 krijg je langs elke kant 23 chromosomen. 

! Je hebt geen enkele normale gameet ! 

(enkel disomische of nullisomische) 

! een gameet = een geslachtscel ! 

 
Hierboven zien we een voorbeeldje van een non-disjunctie tijdens meiose 1. 

De moeder heeft dus een non-disjunctie, de vader heeft een normale meiose. 

Op basis hiervan kunnen we voorspellen dat het kind 1 van deze 2 afwijkingen zal hebben: 

• trisomie 21 (leefbaar – down) 

• monosomie 21 (niet leefbaar) 

 

Non-disjunctie in meiose 2 

 

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

moeder vader 

normale 

diploide 

lichaams- 

cellen 
normale meiose 

normale gameet 

nondisjunctie 

tijdens meiose I 

disomische	
gameet	

nullisomische	
gameet	

bevruchte	eicel	
of	zygote	

21	1	

trisomie 21 monosomie	21	

Non-disjunctie tijdens meiose I 



Je hebt dus 50% aan normale gameten tijdens meiose 2  
DUS: oorzaak van een monosomie/trisomie bij numerieke chromosoomafwijkingen

 
 

Dus: 

• Wanneer de non-disjunctie optreedt tijdens meiose 1 bevat de gameet met 24 
chromosomen zowel het maternele als het paternele chromosoom van dat paar. 

• Indien de non-disjunctie plaats vindt tijdens meiose 2 bevat de gameet met 24 
chromosomen beide kopijen van ofwel het maternele ofwel het paternele 
chromosoom. 

 

Oorzaken van een non-disjunctie: 
 

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

• Evidentie voor minder goede ‘kwaliteitscontrole’ voor oöcyten ivm spermatozoa 

• Evidentie voor ‘verouderingsprocessen’ in oöcyten die leiden tot verlies van de 
integriteit van de meiotische spoelfiguur 

• Verouderingseffect van de eicel 

• Het extra chromosoom bij een trisomie is vaak afkomstig van de moeder 
o Trisomie 13:  85 % van de moeder 
o Trisomie 18: 90 % van de moeder 
o Trisomie 21: 95 % van de moeder 

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

Numerieke chromosoomafwijkingen 

Oorzaak van monosomie/trisomie 

nullisomische gameet 
(22 chromosomen) 

MONOSOMIE 

normale gameet 
(23 chromosomen) 

+ 

disomische gameet 
(24 chromosomen) 

TRISOMIE 

normale gameet 
(23 chromosomen) 

+ 



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

 
Mosaïcisme: Wanneer je niet hetzelfde chromosomen aantal hebt in elk deel van het 

lichaam. 

Er is een non-disjunctie bij de verdeling van de zusterchromatiden. (NA DE BEVRUCHTING!) 

 

Bij post-zygotische non-disjunctie wijken de 2 (zuster)chromatiden niet uit elkaar, waardoor 

een cel met 45 en een cel met 47 chromosomen ontstaat. 

De cel met 45 chromosomen sterft meestal af, dit geeft aanleiding tot somatische 

mosaicisme. 

 

Mensen die mosaicisme hebben => het voorkomen, bij eenzelfde individu, van 2 of meer 

genetisch verschillende cellijnen afkomstig van éénzelfde zygote. 

 

Mosaïcisme kan ook het gevolg zijn van een anafase lag (de anafase is het laatste deel van 

de mitose waar de zusterchromatiden uit elkaar wijken). 

Het betekent dat er tijdens de anafase 1 chromosoom niet 

geincorporeerd wordt in de dochtercel en verloren 

gaat/achterblijft. 

 

Hier zie je een anafase lag. 

 

Aan de linkerkant blijft 1 chromatide achter, dit leidt dan 

tot een mosaïcisme (= een extra chromosoom, maar niet in 

alle cellen). 

 

MAAR dit kan je enkel krijgen als je vertrekt van een zygote die trisomisch is  (dus 3 

chromosomen heeft). 

Bv. (zie hierboven) Mosaicisme voor trisomie (46/47 chromosomen) kan dus ontstaan door 

anafaselag vertrekkende van een abnormale trisomische zygote (op zijn beurt ontstaan door 

meiosefout tijdens gametogenese). 

 

 

 

 

 



Het klinisch beeld of fenotype wordt bepaald door de graad + verdeling van het mosaisicme. 

Incidentie chromosoomafwijkingen in spontane miskramen 

 

Trisomie 13 -> 15% 

Andere trisomie -> 35% 

45,X (turner) -> 20% 

Triploidie ->20% 

Tetraploidie -> 5% 

Andere afwijkingen -> 5% 

 

Incidentie van de numerieke chromosoomafwijkingen op 1000 levendgeborenen, wanneer 

de leeftijd van de mama onder de 30 jaar ligt 

 

Trisomie 13 -> 1/20000 

Trisomie 18-> 1/10000 

Trisomie 21->  1/1000 

45,X -> 1/2000-5000 

47,XXY -> 1/1000 

47,XXX -> 1/1000 

47,XYY -> 1/1000 

 

Voorbeelden van numerieke chromosoomafwijkingen van de autosomen 

De belangrijkste numerieke chromosoomafwijkingen die voorkomen bij levend geborenen 
zijn trisomie 13-18-21 voor de autosomen en Turner syndroom (meestal 45,X), Klinefelter 
syndroom (47,XXY), 47,XYY en 47,XXX.  

Er zijn geen leefbare monosomieën van de autosomen. 

Ongeveer 15% van alle zwangerschappen leidt tot een spontaan (klinisch herkenbaar) 
miskraam.  

Bij ongeveer de helft van deze miskramen wordt een chromosoomafwijking teruggevonden.  

De meest frequente chromosoomafwijking in miskraamweefsel is monosomie X (20%) = 
Turner Syndroom. 

In ongeveer de helft van de gevallen betreft het een trisomie (meest frequent trisomie 
16~15%), 20% triploidie en 5% tetraploidie. 

Structurele chromosomale afwijkingen vormen slechts 5% van alle chromosoomafwijkingen 

in miskraamweefsel. 

Het  Down syndroom. 

Beschreven door Dr. Down in 1866 (ziektebeeld) 

Incidentie bij geboorte = 1/1000, MAAR incidentie is groter bij de conceptie (dit betekent dat 

een heel aantal downsyndromen geëlimineerd wordt door spontane miskramen) 

De chromosomale afwijking zelf werd pas gevonden in 1959 door Lejeune 

 



3 verschillende vormen: 

• 95%: vrije of losse trisomie 21 

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

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

maternele meiose)  ‘oud ei model’ 

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

paternele meiose) 

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

chromosomen 

o Klein herhalingsrisico (1%) 

• 4%: translocatie (Robertsoniaans) 

o Patiënten hebben 46 chromosomen, waarvan er 1 een Robertsoniaanse 

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

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

voor 21q) 

o translocatie = stukje van chromosoom 21 zit op een ander stukje 

chromosoom 

o robertsoniaans = wanneer je betrokkenheid krijgt van acrocentrische 

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

o Ouders kunnen drager zijn ! 

o Het karyotype van de ouder is in dit geval: 45,XX of XY,rob(14;21) of 

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

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

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

o Normale gameet 

▪ gameet met een gebalanceerde Robertsoniaanse translocatie 

▪ gameet met een ongebalanceerde Robertsoniaanse translocatie (= 

trisomie 21) 

 
Veronderstel dat de mama drager is van de robertsoniaanse translocatie 

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

robertsoniaanse translocatie 

o herhalingsrisico : slechts enkele percenten wanneer vader drager is van een 

robertsoniaanse translocatie (2,5%) 

 



• 1%: mosaïcisme 

o = je vindt chromosoom 21 niet in alle cellen terug 

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

cellen tijdens de embryonale ontwikkeling) 

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

downpatiënten 

o ! er zijn downpatiënten met een unief diploma ! 

o Ten gevolge van: 

▪ fout in mitose (na de bevruchting) 

▪ een postzygotische non-disjunctie 

▪ postzygotische anafase lag 

• geen herhalingsrisico 

▪  

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

translocatie chromosoom, ook een robertsoniaanse translocatie. 

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

met ofwel het translocatie chromosoom, ofwel geen enkel chromosoom 21. 

o Dergelijk individu kan dus enkel kinderen hebben met Down syndroom (of 

monosomie 21 wat niet levensvatbaar is). 

o Het is de meest gekende en frequente chromosomale aandoening 

• Het is de meest voorkomende genetische oorzaak van mentale retardatie 

 

Symptomen Down Syndroom: 
• Hypotonie (slappe spieren) bij de geboorte 

• Craniofaciaal dysmorfe kenmerken: 

o Korte, bolvormige schedel met vlak occiput (achterhoofd) 

o Vlak gelaat 

o Opwaarts gerichte oogspleten (= mongoloïde oogstand) 

o Epicantische vouwen 

o Ogen hebben Brushfield spots aan de rand van de iris 

o Oorschelpen zijn klein 

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

• Korte nek met overtollige nekplooien 

• Handen zijn kort en breed met vaak 1 enkele dwarsplooi 

• Pinken zijn kort en krom (= clinodactylie) 

• ½ heeft een congenitale (aangeboren) hartafwijking 

• Ook risico op afwijkingen van maag/darmstelsel (> duodenale atresie) 

• 15-voudig verhoogd risico op leukemie 

• Mentale retardatie met een IQ tussen 40 en 50 

• Verhoogd risico op vroegtijdige Alzheimer dementie 

 

Prenatale diagnose van Down syndroom 
• Gestoorde serumtest in 1ste trimester van zwangerschap 



• Verdikte nekplooi (12 weken) 

• Afwezigheid van neusbeentje 

 

Belang karyotypering verklaring 

Verklaring voor waargenomen fenotypische defecten bepaling 

Bepaling herhalingsrisico voor volgende zwangerschap programma 

Programma voor zorg en behandeling bv voor Down syndroom- hartonderzoeksyndroom: 

hartonderzoek, oogonderzoek, meting thyroidhormonen, mogelijke ruggenmergletsels 

vermijden, aangepast schoolprogramma 

onderzoek: identificatie van ziektegenen 

 

Het Pateau syndroom. 

• incidentie ongeveer 1/20.000 levend geboorten 

• ernstige aandoening met vaak overlijden bij of na de geboorte 

• In 20% van de gevallen is er een ongebalanceerde translocatie (de novo of 

overgeërfd) 

• Mosaicisme is zeldzaam 

• Herhalingsrisico is zeer laag (zelfs wanneer 1 van beide ouders drager is van een 

gebalanceerde translocatie) 

• Het empirisch risico dat een volgend kind met trisomie 13 levend geboren wordt is 

minder dan 2% 

 

Symptomen Pateau Syndroom: 

• vaak  

o afwijkingen van het centraal zenuwstelsel 

o malformaties van andere inwendige organen 

o groeiachterstand 

• typisch: 

o gespleten lip/verhemelte 

o huid- of botdefecten op schedel 

o extra vingers of tenen  

o holoprosencefalie 

o afwezigheid van ogen 

• chromosomale afwijking: 

o meestal ‘vrije’ trisomie 13 

o  zelden een Robertsoniaanse translocatie 

o  zelden mosaïcisme 

 

Het Edwards syndroom. 

• De meeste patiënten hebben een vrije trisomie 18 

• In 20% van de gevallen is er een translocatie (geen robertsoniaanse want chrom. 18 

is geen acrocentrisch chromosoom) 

o kan ‘de novo’ ontstaan 



o kan ook overgeërfd zijn van een drager van een gebalanceerde translocatie 

• Mosaicisme is weinig frequent 

• De incidentie = 1/10.000 levend pasgeborenen 

• de incidentie op het ogenblik vd conceptie is veel hoger, maar 95% van deze 

trisomieën 18 leiden tot een spontaan miskraam 

• De meeste kinderen overlijden kort na de geboorte (overleving van enkele maanden 

is zeldzaam) 

• 80% van de levend geboren patiënten zijn vrouwelijk 

 

Symptomen Edwards syndroom: 

• vaak:  

o  multipele congenitale afwijkingen 

o Groeiachterstand 

o bij overleven: ernstige mentale beperking 

• typisch: 

o  kort borstbeen  

o convexe voetzolen (rocker-bottom feet)  

o overlappende vingers  

• chromosomale afwijking: 

o meestal ‘vrije’ trisomie 18 

o zelden een translocatie 

o zelden mosaïcisme 

 

Voorbeelden van numerieke chromosoomafwijkingen van de geslachtschromosomen 

Klinefelter syndroom (47, XXY) 

(Extra X-chromosoom bij de mannen) 

• In 85% van alle mitosen: 47,XXY 

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

o cellen met 46 chromosomen en cellen met 47 chromosomen 

• Incidentie = 1/1000 levend geboren jongens 

• Vaak wordt deze aandoening pas gediagnosticeerd naar aanleiding van 

onvruchtbaarheid, omdat het Klinefelter syndroom relatief milde klinische tekenen 

heeft 

 

Symptomen Klinefelter Syndroom: 

• grote, slanke gestalte met relatief lange ledematen 

• rond de puberteit, treden tekenen van hypogonadisme op: 

o de testes (teelballen) blijven klein 

o de secundaire geslachtskenmerken zijn onderontwikkeld 

• onvruchtbaarheid 

• soms gynecomastie (= borstontwikkeling) 

• verhoogd risico op borstkanker of osteoporose (broze beenderen) 

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



• duidelijk verhoogd risico op leerproblemen 

• vaak gedragsproblemen op volwassen leeftijd 

 

De behandeling bestaat uit toedienen van testosteron rond de puberteit 

 

Triple X syndroom (47, XXX) 

• Het is meestal het gevolg van fouten in de maternele meiose (= meiose 1) 

• Mosaicisme is mogelijk 

• De incidentie = 1/1000 levend geboren meisjes 

 

Symptomen Triple X 

• geen abnormaal fenotype 

• wel een wat grotere gestalte 

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

chromosoomafwijkingen bij de kinderen 

• IQ is duidelijk onder het gemiddelde 

• meeste meisjes hebben leerproblemen 

• minder handig zijn + slechtere coördinatie 

 

Meestal is het onschuldig ! 

Naarmate nog meer X chromosomen aanwezig zijn (meer dan 3) is er een toenemende 

psychomotore achterstand (bewuste bewegingen) 

 

Op het X-chromosoom liggen genen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de 

hersenen, vandaar dat mentale retardatie en leerproblemen vaker voorkomen bij jongens 

 

47,XYY Syndroom = het Jacobssyndroom 

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

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

• Incidentie = 1/1000 levend geboren jongens  

• Meestal onschuldig ! 

 

Symptomen 47,XYY syndroom: 

• normale vruchtbaarheid 

• wat groter van gestalte 

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

• vaker leerproblemen 

• meer gedragsproblemen (crimineel & impulsief) 

• slechte psychosociale adaptatie 

 

Geen dysmorfe kenmerken, normale vruchtbaarheid zonder verhoogd risico op 

chromosoomafwijkingen bij hun kinderen 



chromosomale afwijking: wanneer geen mosaïcisme: steeds het gevolg van non-disjunctie in 

paternele meiose II 

 

Turner Syndroom 

X-chromosoomafwijking  meisjes ! 

 

• Voor het eerst beschreven dr Dr. Turner in 1938 

• De onderliggende chromosoomafwijking werd pas ontdekt in 1959 

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

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

 

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

• Mosaicisme (20%) is 46,XX/45,X 

• Cellen met 45 chromosomen en cellen met 46 chroosomen 

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

o deleties (Xp-, Xq-) 

o ringchromosoom (r(X)) 

o isochromosoom ( i(Xq), i(Xp) ) 

 

Een isochromosoom ontstaat door een breuk tegen over het centromeer waarbij de p-arm 

of q-arm verdubbeld wordt. 

Een isochromosoom is dus metacentrisch en bestaat uit een centromeer en 2 keer de korte 

of de lange arm. 

Bij breuken aan beide zijden van het centromeer, kunnen de terminale gedeelten verloren 

gaan en de uiteinden versmelten zodat een ringchromosoom ontstaat. 

 

Symptomen Turner Syndroom: 

• een veralgemeend oedeem (hydrops) of een nekoedeem (cystisch hygroma) voor de 

geboorte 

• oedeem van handen-en voetrug (dus: gezwollen handen en voeten) 

• brede hals 

• aangeboren afwijkingen 

o nierafwijkingen 

o cardiovasculaire afwijkingen (meestal coarctatio aortae = vernauwing van de 

grote slagader) 

• een ongewoon gelaat 

• webbed neck 

• lage posterieure haargrens 

• korte 4e metacarpaal (middenhandsbeen) 

• schildvormige borstkas met grote afstand tussen de tepels 

• uitstaande ellenbogen (cubitus valgus) 

• globaal IQ is rond of net boven het gemiddelde 



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

fijne motoriek) 

• kleine gestalte 

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

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

• onvruchtbaar (ten gevolge van gonadale dysgenese)  

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

zonder follikels, enkel bindweefsel. 

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

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

• de menstruatie blijft uit (overiële dysfunctie) 

• onderontwikkeling van de vrouwelijke geslachtskenmerken 

• vroegtijdige osteoporose 

 

Deze ovariële dysfunctie is vermoedelijk te wijten aan genen gelegen op de lange arm van 

het X-chromosoom 

De behandeling van Turner bestaat uit toediening van groeihormoon en oestrogenen 

 

Structurele chromosoomafwijkingen 

structurele: = afwijkingen in structuur  

Ze zijn minder frequent dan numerieke afwijkingen. 

Incidentie = 1/375 pasgeborenen 

 

We onderscheiden: 

deletie: verdwijnen van een chromosomaal fragment 

duplicatie: verdubbeling van een chromosomaal fragment 

inversie: omkering van een chromosomaal fragment 

insertie: invoegen van een chromosomaal fragment in een ander chromosoom 

translocatie: verplaatsing van een chromosoom fragment naar een ander chromosoom 

ring: 2 breuken in resp. korte en lange arm en herstel tegen over het  breukpunten 

 

Gebalanceerd of ongebalanceerd? 

Gebalanceerd: geen netto winst of verlies van het chromosomen materiaal. 

Ongebalanceerd: verlies of winst van chromosomen materiaal. 

 

Een gebalanceerde herschikking: er is geen winst of verlies van chromosoommateriaal 

Doorgaans niet geassocieerd met fenotypische afwijkingen omdat al het 

chromosoommateriaal aanwezig is. (zelfs als het op een andere wijze geordend is) 



BELANGRIJK: onderscheid maken tussen werkelijk gebalanceerde herschikkingen en 
herschikkingen die cytogenetisch gebalanceerd lijken, maar op moleculair niveau echter niet 
gebalanceerd zijn. 

Door een chromosoombreuk kan immers een gen getroffen zijn leidend tot verstoring van de 
expressie van het gen. (hierbij wel fenotype bij gebalanceerde afwijkingen) 

Dragers van een gebalanceerde herschikking kunnen echter ongebalanceerde gameten 
vormen en hebben dus een verhoogd risico op abormale nakomelingen ten gevolge van een 
ongebalanceerde herschikking, verhoogde kans op miskramen en onvruchtbaarheid. 

Afhankelijk van het type herschikking varieert dit risico van 1% – 20%. 

De meeste ongebalanceerde afwijkingen worden spontaan geaborteerd (85%), maar 
sommige zijn leefbaar. 

 

Deleties 

Een deletie is het verlies van een chromosomaal fragment. 

=> altijd ongebalanceerd 

Een drager van een deletie is monosoom voor dat deel van het genoom. 

Het klinisch gevolg is haploïnsufficientie en is sterk afhankelijk van de grootte van het 

gedeleteerde fragment én het aantal én de functie van de genen die het omvat. 

! Haploïnsufficientie = het onvermogen van 1 enkele kopij om de functie uit te oefenen die 

normaal gerealiseerd wordt door 2 kopijen. 

Regel: een deletie die meer dan 2% van het genoom omvat, leidt tot een spontaan 

miskraam. 

Deleties zijn vaak geassocieerd met mentale handicap. 

Op elk chromosoom moeten er dus genen liggen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van 

de hersenen. 

We onderscheiden: 

• Terminale deleties 

o Verlies van gedeelte van chromosoom op uiteinde 

• Interstitiële deleties 

o Verlies van gedeelte op gelijk welke plaats op het 

chromosoom 



We onderscheiden ook: 

• Cytogenetisch zichtbare deleties (microscopisch detecteerbaar) 

o Bij 1/7000 levend pasgeborenen 

o Wolf-Hirschhorn syndroom (deletie op 4p) 

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

• Submicroscopische/microdeleties 

o Kunnen gedetecteerd worden door FISH én hoge resolutie 

bandingstechnieken (min. 2000-3000kb) 

o Velocardiofaciaal syndroom (interstitiële deletie op 22q) 

o Angelman syndroom (interstitiële deletie op 15q) 

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

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

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

De grootte van de deletie speelt een rol 

voor het fenotype !! 

Deleties(/duplicaties) ontstaan ten 

gevolge van oneven crossing over tussen 

homologe sequenties van sementele 

duplicaties. 

 
Duplicaties 

Een duplicatie is de winst van een chromosomaal fragment. 

=> altijd ongebalanceerd. 

Een drager van een duplicatie is trisomisch voor dat deel van het genoom. 

Deleties en duplicaties worden vaak gemedieerd (bemiddeld) door voorkomen van 

repetitieve en homologe sequenties en ontstaan door oneven crossing over. 

Bv. zoals bij velocardiofaciaal syndroom 

 

Microduplicaties: 

• Charcot-Marie-Tooth (duplicatie) 

• Cat-eye syndroom (triplicatie) 

 

 

 

 

Isochromosoom 

Kan ontstaan gedurende de: 

• anafase van de mitose 

• anafase van meiose 2  

 

Microdeleties en microduplicaties 



Een isochromosoom ontstaat door een breuk tegen over het  centromeer, die loodrecht 

staat op de normale as en kan leiden tot 

ofwel 2 korte ofwel 2 lange armen. 

(tegen over het centromeer is dit 

chromosoom als het ware een 

spiegelbeeld) 

Bij een isochromosoom heb je dus 

zowel verlies als winst van chromosoom 

materiaal. 

 

Normaal gaan 

de 

zusterchromatiden tijdens de mitose naar de polen van elke cel, 

ze wijken dus uit elkaar naar links en rechts. 

Bij een isochromosoom gebeurt de scheiding niet naar links en rechts maar wel 

zoals op de foto, naar boven en naar onder. 

 er wordt niet verticaal, maar horizontaal gesplitst ! 

 

Problemen! 

Want, je verliest materiaal of je hebt er teveel. 

Dus: 

2x p, maar verlies van q 

of 

2x q en verlies van p 

 

Ringchromosoom 

Ringchromosoom: ontstaat wanneer er zowel een breuk optreedt in de korte als in de lange 

arm (telomeer verlies) en de stukken distaal (ver van) de breuk verloren gaan en de stukken 

ter hoogte van de breukpunten aan elkaar kleven. 

 

 

 

 

 

Inserties  

Een insertie is de integratie van een chromosoomsegment 

van het ene chromosoom in een ander chromosoom. 

Dragers van inserties hebben 50% kans op abnormale 

nakomelingen én productie van ongebalanceerde gameten. 

Er is hier geen verlies van chromosoommateriaal, het gaan 

alleen naar een ander chromosoom. 

alleen wanneer een belangrijk gen geraakt wordt heeft men een probleem. 

 

Structurele chromosoomafwijkingen: ringchromosoom 



Inversies 

Inversies: Ontstaan door het voorkomen van 2 breukpunten op éénzelfde chromosoom met 

inversie (omkering) van het chromosoomfragment tussen de breukpunten als gevolg. 

 

2 types: 

• Paracentrische inversie:  

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

betrokken 

• Pericentrische inversie:  

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

centromeer 

 
Inversies zijn meestal gebalanceerd en dus onschuldig voor de drager TENZIJ het 

breukpunt een gen treft. 

Dragers van inversies kunnen ongebalanceerde gameten vormen (winst of 

verlies) wanneer crossing-over binnen geïnverteerd segment tijdens meiose 1  

belangrijk voor het nageslacht! 

Voor de paring van de homologe chromosomen tijdens meiose 1 wordt er een 

lus/loop gevormd om een maximale alignatie van de homologe chromosomen te 

bekomen. 

(alignatie = zorgen dat ≠ onderdelen zich 

op de juiste manier verhouden t.o.v. elkaar) 

Crossing over binnen deze geïnverteerde 

loop leidt tot ongebalanceerde gameten. 

! Er kunnen dus zowel normale gameten, 

gameten met gebalanceerde inversie als 

gameten met ongebalanceerde inversie 

gevormd worden ! 

Bij een paracentrische inversie leidt 

crossing over binnen het geïnverteerde 

segment tot een acentrisch/dicentrisch 

chromosoom => niet levensvatbaar 

(miskraam) 

 

 

mogelijke gameten: 

• normaal (gezond!) 

• gebalanceerde inversie (gezond!) 

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

o ( miskraam!) 

Structurele afwijkingen-inversies 

§   2 types inversies: pericentrisch of paracentrisch 
  

 pericentrisch: centromeer betrokken in de inversie 

  

 paracentrisch: centromeer niet betrokken; enkel  

 p of q arm 
 

dicentrisch chr 

acentrisch 

Inversies 

paracentrische inversie 

CO tijdens meiose I 

mogelijke gameten 



Bij een pericentrische inversie leidt crossing over binnen het geïnverteerde segment tot 

gameten met duplicatie/deletie van de niet geïnverteerde chromosoomsegmenten. 

 

mogelijke gameten: 

• normaal (gezond!) 

• gebalanceerde inversie (gezond!) 

• duplicatie/deletie van niet-geïnverteerde 

segmenten 

 

miskraam (kleine inversie) of mentale/fysische 

handicap (grote inversie) 

Hoe kleiner het geïnverteerde segment, hoe groter de kans op miskraam. 

Hoe groter het geïnverteerde segment, hoe groter de kans op een levend geboren kind met 

mentale/fysische afwijkingen. 

Het gemiddeld risico van een drager van een pericentrische inversie op een kind met een 

ongebalanceerd karyotype bedraagt 5% - 10%. 

(! Een acentrisch chromosoom bevat geen centromeer, is dus niet betrokken bij de 

celdeling, en gaat dus verloren !) 

 

Reciproke translocatie 

Reciproke translocatie: ontstaat door een breuk op niet-homologe chromosomen met 

reciproke uitwisseling van de afgebroken chromosoomfragmenten. 

Meestal zijn er slechts 2 chromosomen betrokken en blijft het aantal chromosomen 

ongewijzigd. 

Complexe translocaties waarbij 3 of meer chromosomen betrokken zijn, zijn zeldzaam. 

• De novo 

• Familiaal 

 

Geen fenotypisch effect, want geen verlies van 

chromosoomstukken. 

Reciproke translocaties zijn relatief frequent en komen voor bij 

1/600 

levend geborenen. 

Reciproke translocaties zijn meestal onschuldig, maar worden toch vaker 

teruggevonden bij mentaal geretardeerde individuen die in instituten verblijven. 

 

Gebalanceerde translocaties (geen winst of verlies) komen aan het licht door: 

• prenatale diagnose 

• mannelijke infertiliteit 

• geboorte van een kind met afwijkingen 

• herhaalde miskramen 

 

Gebalanceerde translocaties zijn geassocieerd met een hoog risico op vorming 

van ongebalanceerde gameten en afwijkingen bij het nageslacht, door 

Inversies 

pericentrische  
inversie 

CO tijdens meiose I 

mogelijke gameten 

normaal 

geen A; 2xD en E 

geen D en E; 2x A 

inversie 



missegregatie bij de meiose. 

normaal: 2 homologen liggen netjes naast elkaa 

reciproke translocatie: kruisfiguur vormen om crossing-over te kunnen doen 

Wanneer de chromosomen van een drager van een gebalanceerde translocatie 

paren tijdens de meiose wordt een quadrivalente figuur gevormd. 

(om paring van de homologe stukken mogelijk te maken) 

 

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

chromosomen tot een optimale synapsis te komen 

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

 

Tijdens de anafase wijken de chromosomen uitgaande van deze configuratie uit 

elkaar in 1 van volgende 3 richtingen: 

• alternerend 

• nabuur 1 segregatie 

• nabuur 2 segregatie 

 

Alternerende segregatie: 

! Meest frequent ! (50%) 

 

Er worden gebalanceerde gameten gevormd die ofwel 

beide normale ofwel beide 

getransloceerde chromosomen bevatten. 

 

 

 

 

 

 

Nabuur 1 segregatie: 

 

 

De homologe centromeren gaan naar verschillende 

dochtercellen. 

 

Alles boven de stippellijn in de ene dochtercel, alles 

onder de stippellijn in de 

andere dochtercel. 

 

 

 

 

 

 

alternerend 

reciproke translocaties: segregatie 

nabuur 1 

reciproke translocaties: segregatie 



 

Nabuur 2 segregatie: 

De homologe centromeren gaan naar dezelfde 

dochtercellen. 

 

! Zowel bij nabuur 1 als nabuur 2 segregatie 

ontstaan er ongebalanceerde 

Gameten ! 

 

Samenvattende figuur ‘reciproke translocaties’: 

 

Overerving bij translocatiedragers: 

• Gereduceerde fertiliteit 

• Repetitief miskraam 

• Levend geboren kinderen met MR/CA 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld reciproke translocatie. 

-> 

 

 

 

 

 

 

 

Robertsoniaanse translocatie 

Een robertsoniaanse translocatie is een translocatie tussen 2 acrocentrische chromosomen 

met fusie nabij het centromeer en verlies van de korte armen. 

 

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

robertsoniaanse translocatie 

! 

robertsoniaanse translocaties: segregatie 



Waaronder het translocatiechromosoom opgebouwd uit de lange armen van 2 

chomosomen. 

Aangezien de korte armen van de 5 acrocentrische chromosomen dezelfde genen 

bevatten is het verlies van de 2 korte armen geen probleem. 

Robertsoniaanse translocaties zijn monocentrisch of pseudocentrisch, afhankelijk van het 

breukpunt van de translocatie. 

=> over het algemeen dicentrische chromosomen 

 

Incidentie = 1/1000 pasgeborenen 

 

De meest frequente translocaties: 13q14q en 14q21q 

Dragers zijn gezond, met soms fertiliteitsproblemen. 

Er is een verhoogd risico op het vormen van ongebalanceerde gameten en dus een verhoogd 

risico op miskramen of levend geboren kinderen met afwijkingen. 

Er kunnen 6 mogelijke gameten gevormd worden. 

(slechts 2 gameten geven aanleiding tot normale of gebalanceerde zygote) 

 

Voorbeeld Robertsoniaanse translocatie. 

 

 
Voorbeelden van structurele chromosoomafwijkingen 

 

Cri du chat syndroom. 

 

Deletie op chromosoom 5. 

De novo (85-90%) 

Parentale translocatie (10-15%) 

gevolg van een ongebalanceerde translocatie bij de ouders op chromosoom 5 

 

Symptomen Cri du chat syndroom: 

• ernstige mentale retardatie 

• miauwen 

• hartafwijkingen 

• dismorfe kenmerken: 

o microcefalie (te kleine schedelomvang) 

o epicantische vouwen 



o oren staan te laag 

o preauriculaire aanhangsels 

o onderontwikkelde kin 

o hypertelorism 

 

Velocardiofaciaal syndroom. 

 

= DiGeorge syndroom 

= Sprintzen syndroom 

= catch 22 

(VCFS) 

 

Incidentie = 1/4000 levend geborenen 

Er is gen haploinsufficientie (er schiet maar 1 kopij over, en 1 gen is niet voldoende om de 

functie uit te oefenen) 

Klinisch variabel mét onvolledige penetrantie 

 

Symptomen VCFS 

• mentale retardatie 

• nasale spraak 

• kleine mond 

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

• microcefalie (te kleine schedelomvang) 

• typische hartdefecten 

 

Les 2: Take Home Messages 
• Oorzaken van chromosoom afwijkingen 

• Numerieke vs structurele afwijkingen 

• Gevolgen voor nakomelingen van dragers van chromosoom afwijkingen 

 

3. Chromosomenonderzoek 
3 soorten chromosomenonderzoek 

• klassieke cytogenetica-karyotypering 

• fluorescentie in situ hybridisatie (FISH) 

• ondiepe genoom sequenering (sWGS) 

 

3.1 klassieke cytogenetica-karyotypering 
Conventionele cytogenetica - karyotypering 

Tellen van chromosomen: gemakkelijker gezegd dan gedaan..... 

1923: Painter – aantal humane chromosomen: 48 

1956: Tijo and Levan - correct aantal chromosomen : 46 

i.e.: 3 jaar later dan de beschrijving van het dubbel helix model van 

Watson and Crick ! 



 

indicaties: constitutioneel 

=afwijking zou aanwezig zijn in ALLE lichaamscellen 

• onverklaarde mentale beperking 

• aangeboren afwijkingen, dysmorfieën 

• herhaalde miskramen, prenataal of kort na de geboorte overlijden 

• zwangerschap – maternele leeftijd 

o spoelfiguur wordt niet goed gevormd in de meiose 

• verminderde fertiliteit: vermindering vruchtbaarheid 

• segregatie van een gebalanceerde translocatie in de familie 

o (= geen netto winst/verlies van chromosomenmateriaal) translocatie in de 

familie = familiale anamnese 

• verstoorde puberteitsontwikkeling 

o vb. Klinefelter 

 

indicaties: maligniteiten 

kankers = somatische afwijking = enkel in kankercellen ≠ constitutioneel 

(wel in alle lichaamscellen aanwezig bij erfelijke kanker) 

• hematologische ziekten (leukemie, lymfoom, ...) 

• vaste tumoren 

 

Welk weefsel ?? 
Criteria waaraan weefsel moet voldoen: 

• gemakkelijk te verkrijgen 

o (dus niet iemand opereren om weefsel te verkrijgen) = niet-invasief 

• in staat zijn om te groeien en delen in cultuur, ofwel spontaan ofwel door stimulatie 

met externe producten 

Celletjes hechten zich vast aan het plastieken proefbuisje en zo delen ze zich.  

Je kan de celletjes letterlijk zien delen, want dan worden ze zilverachtig wit. 

En daarna moet de onderzoekers die celletjes oogsten. 

 

Cytogenetisch onderzoek 

Type van weefsel voor analyse 
Postnataal (na geboorte) 

• Perifeer bloed 

• Huidfibroblasten  

• Maligne cellen: bloed, beenmerg, lymfeklier, tumor 

Het perifeer bloed stoppen we in een proefbuisje met een groene stop, dat betekent dat er 

anti-stollingsmiddel inzit belangrijk! Want als ze stollen kunnen ze niet meer delen! Wij 

hebben delende cellen nodig!! 

Perifeer bloed en huidfibroblasten worden allebei genomen wanneer men mosaïsicme 

verwacht. 

Bij maligne cellen is WEL een operatie nodig om het weefsel te verkrijgen. 



Prenataal (voor geboorte) 

• Vruchtwatercellen (amniocyten – week 15-16) 

• Vlokken (chorion villi – week 10-12) 

• Navelstrengbloed 

Om vruchtwatercellen van de foetus te bekomen prikt men doorheen de buikwand van de 

moeder. Er is een hele kleine kans (0.5 à 1 %) op miskraam door het uitvoeren van de test 

zelf. 

Nadeel! De test wordt pas afgenomen in week 15/16 van de zwangerschap, dan moeten de 

vruchtwatercelletjes nog 3 weken delen voor wanneer men een besluit kan nemen. Dus 

uiteindelijk zit men als op 19 weken zwangerschap dat is al heel ver gevorderd! 

Bij de vlokkentest neemt men vlokjes van de placenta (buiten de foetus), DUS men moet 

opletten want er zitten ook stukjes van de moeder bij. 

Voordeel! Deze test wordt vroeg uitgevoerd (op 10/12 weken) én men kan direct de uitslag 

weten want de cellen moeten niet meer 3 weken groeien (zoals hierboven). 

! Elke cel met een kern die een kerndeling kan ondergaan, kan gebruikt worden voor het 

opstellen van een chromosomenkaart ! 

 

De gemakkelijksy beschikbare cellen zijn witte bloedcellen (lymfocyten). 

Karyotypering 

Karyotypering: onderzoek van het aantal en de structuur van de chromosomen 

• Aanleg van een karyotype (chromosomenkaart) 

• Geen onderzoek van de individuele genen ! 

• Beperkt resolutievermogen  

o  onderscheidend vermogen ->betekent ‘hoeveel je in detail kan zien’. 

Dus alles wat kleiner is dan een chromosoom is NIET zichtbaar! 

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

• NEE!! 

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

Geschiedenis – het tellen van chromosomen is gemakkelijker gezegd dan gedaan 

- 1923: Painter: aantal humane chromosomen: 48 (chrom. op een hoop) 

- 1956: Tijo and Levan: correct aantal chromosomen: 46 

- RAAR want pas 3 jaar later (in 1959) kwam er de beschrijving van het dubbel helix 

model van Watson and Crick 

 

 

 

 

 

 



Karyotypering: procedure 

 
1.We nemen een bloedstaal! 

Wat hebben we nodig? Leukocyten of witte bloedcellen, want in rode bloedcellen of 

bloedplaatjes zit er geen kern of DNA. 

Die witte bloedcellen steken we in een speciaal buisje met groene dop.  

In die buis zit heparine (anti-stollingsmodel), zorgt dat bloed niet stolt en dus blijft delen. 

2.Korte termijncultuur – PHA-stimulatie (37°C, 48-72 hr) 

De mitose (= celdeling) duurt maar 1 à 2 uur dus we steken onze cellen in een omgeving van 

37°C, hetzelfde als onze lichaamstemp., om beter te kunnen delen. 

Als extra stimulatie voegen we een stof toe (PHA en fytohemagglutinine), en die vloeistof 

bevat voeding om cellen te laten delen (want zonder deling zijn chromosomen onzichtbaar). 

deze stof wordt gehaald uit witte en rode bonen en stimuleren de deling van T-cellen. Deze 

stof mag dus niet gebruikt worden bij leukemie!!  

Vervolgens laat men de cellen gedurende nekel dagen groeien. 

3.De deling wordt dan gestopt in de mitose (precieser de metafase) door colchicine en een 

hypotonische behandeling. 

Colchicine haalt men uit een paarse plant, en deze stof wordt ook gebruikt als 

chemotherapie (het stopt de deling van kankercellen). 

Deze vloeistof zal de celcyclus doen stoppen en zorgt ervoor dat de spoeldraden niet goed 

gevormd worden, dus dat de deling gestopt wordt. 

Je bevriest je cellen in de metafase van de celcylcus! 

 De hypotonische behandeling (KCl)= de cel gaat Kaliumchloride opnemen en gaat zwellen 

(maar niet barsten) en zo zullen de chromosomen goed gespreid worden. 

4. De fixatie 

De chromosomen worden nu gefixeerd met methanol-azijnzuur en gespreid op een 

draagglaasje of preparaat. 

Fixatie = rode bloedcellen/eiwitten worden vernietigd & witte bloedcellen worden gefixeerd. 

5. Bandering 

Afhankelijk van de diagnostische procedure wordt een specifieke kleuring uitgevoerd. 

Chromosomen hebben op zich geen kleur! 

Er wordt dus een soort kleurstof aangebracht zodat er een soort barcode ontstaat; 

afwisselend lichte en donkere banden. 

6. Microscopiche analyse 

Eerst kijken of er wel 46 chromosomen zijn. 

Daarna gaan kijken per koppel. 

 



Chromosoom bandering 

pas ontdekt in de jaren 1970 

ganse variëteit aan banderingstechnieken 

Chromosomen hebben op zich weinig kleur of contrast ! 

bandering reflecteert de base samenstelling van een bepaalde regio (DNA) en de mate van 

condensering (= het letterlijk korter worden van een chromosoom). 

Karyotypering-bandering 

banderings technieken: 

• G-banding: Giemsa bandering 

• Q-banding: quinacrine bandering 

• R-banding: reverse bandering 

• C-banding: centromeer bandering 

 

G-bandering 
• Het is de meest gebruikte banderingsmethode 

• Chromosomen worden eerst behandeld met trypsine om 

chromosomale eiwitten af te breken die aanwezig zijn rond het 

DNA 

• Daarna worden de chromosomen gekleurd met Giemsa, een 

paarse kleurstof 

• Elk chromosomenpaar verandert in een soort barcode met lichte en donkere banden 

• Donker gekleurde banden met G-bandering zijn AT rijk en arm aan genen 

• Licht gekleurde banden met G-bandering zijn GC rijk en rijk aan genen 

• Chromosoompreparaten kunnen nu bekeken worden met lichtmicroscopie 

Q-bandering 
• Voor deze techniek heeft men een fluorescentiemicroscoop nodig! 

• Én deze is duurder dan een gewone microscoop! 

• Je ziet niet zoveel details (wordt in labo van onze prof 

niet gebruikt) 

• De kleurstof die gebruikt wordt is Quinacrine = een 

fluorescerende kleurstof 

• Er onstaat een patroon van heldere en doffe banden 

• heldere banden (= sterke fluorescentie) = hetzelfde als donkere G-banden 

R-bandering 
• Reverse! (van de G-bandering) 

• Chromosomen worden speciaal behandeld (  verhit) vooraleer ze gekleurd 

worden, want men wil eerst de eiwitmantel rond het chromosoom 

kapotmaken/verhitten 

• Daarna worden ze (net zoals met de G-bandering) 

gekleurd met Giemsa 

• Je krijgt een patroon met lichte en donkere banden die 

het omgekeerde zijn van de G en Q-banden 



• Wordt gebruikt voor onderzoek van regio’s die moeilijk kleuren met G of Q 

banding 

C-bandering 
• Voornamelijk aankleuring van het centromerisch 

heterochromatine 

• Heterochromatine blijft in gecondenseerde toestand en kleurt 

donker aan in niet-delende (interfase) cellen 
 

Banderingstechnieken 

Resolutie: 

(= onderscheidend vermogen - hoe klein mag een afwijking zijn zodat 

ze zichtbaar is) 

klassieke bandering 

• 450 banden (~5Mb) 

hoge resolutie (pro(meta)fase chromosomen) 

• 550-850 banden (~1Mb)  

• (wanneer een subtiele structurele chromosoomafwijking verwacht wordt) 

Deze slaat alle plaatsen op waar hij chromosomen is tegengekomen en dan zullen we die 

wierwar van chromosomen ontrafelen en ze leggen zoals rechtsboven. 

arbeidsintensief! 

Chromosomen die over elkaar liggen vermijden! 

Chromosoom nomenclatuur 

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

Indelen in zones!! 

Dit is overal ter wereld hetzelfde!! 

Overal ter wereld weet men wat je bv. bedoelt met Xp22 

De chromosoom formule 

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

structurele afwijkingen 

fra = stukje chromosoom dat er voor de helft afhangt 

der = bij een ongebalanceerde translocatie 

Chromosoom polymorfismen 

Een polymorfisme betekent dat het ene chromosoom iets groter is dan het andere, maar dat 

er geen fenotypisch effect is. 

(ze coderen niet voor eiwitten maar voor ribosomaal DNA) 

Karyotypering kort 

in praktijk: 



• evaluatie van ~20 metafasen (2 onafh laboranten) 

• resultaat: ~1 maand, in dringende gevallen: ~3 dagen 

voordelen 

• ‘volledig genoom’ 

• Goedkoop 

• detectie van gebalanceerde chromosoom afwijkingen 

• ‘enkel cel’ detectie, belangrijk in geval van mosaïcisme 

nadelen 

• delende cellen zijn vereist 

• beperkte resolutie (5-10Mb) 

• veel training nodig 

1 haploid genoom bestaat uit 23 chromosomen, ~22.000 genen (= 3000 cM). 

1 chromosoom bevat ~ 1000-2500 genen. 

1 band op een chromosoom bevat 25-75 genen. 

1 Morgan (M) = de lengte van een chromosoom waarbinnen gemiddeld 1 recombinatie (= 

crossing-over) plaatsvindt per meiose. 

1 centiMorgan (cM) = de genetische afstand waarbinnen in 1% van de gevallen recombinatie 

plaatsvindt per meiose. 

DUS: 1 cM = 1 Mb = 1x10^6 bp 

DUS: per miljoen baseparen gebeurt er in 1% van de gevallen een crossing-over. 

  

 
1 cM = 1 centiMorgan 

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

 

3.2 Fluorescentie in-situ hybridisatie (FISH) 

 

 

 

 

 

*cM: 1 Morgan (M) = lengte (genetische afstand) van een  
        chromosoom waarbinnen gemiddeld 1 recombinatie  

       (crossing over) plaatsvindt per meiose 

          

       1 cM = de genetische afstand waarbinnen recombinatie  

       in 1% van de gevallen (meiose) wordt vastgesteld;  
      1cM = 1Mb (1 x 106 bp) 

        

 per chromosoom gemiddeld 1 à 2 recombinaties  

          per meiose 

karyotypering 



Met de FISH techniek kunnen we de aan-of afwezigheid van een specifieke DNA sequentie 

nagaan én dus het aantal of de organisatie van een chromosoom of een deel van een 

chromosoom evalueren. 

DNA-probes kunnen specifiek zijn voor: 

- een chromosoom 

- een chromosomale regio 

- een gen 

 

De absolute voorwaarde is dat de DNA squentie van 

het te onderzoeken DNA fragment gekend is, zodat 

een complementair DNA fragment (probe) aangemaakt 

kan worden 

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

Een probe = een complementair DNA fragment van het te onderzoeken DNA fragment 

Absolute voorwaarde  op voorhand weten waar we juist op zoek naar zijn (zodat een probe 

aangemaakt kan worden). 

B. Op je preparaat heb je chromosomen en kernen (=interfasekernen), en die zijn 

belangrijk want daar moeten we straks onze signalen op vinden. 

De chromosomen worden gefixeerd op een draagglas in de interfase of metafase  geen 

delende cellen meer nodig!! (je kan bv. werken met bevroren materiaal) 

2.Denaturatie 

= het kapotmaken/uiteenhalen van 2 DNA-strengen (van de probe!) door ze in een 

warmwaterbad te steken (chemisch of verhitting). 

Hierdoor wordt het DNA enkelstrengig en kan het hybridiseren met het chromosomale DNA. 

3.Incubatie met DNA probe (= In Situ Hybridisatie) 

1 DNA streng van de probe gaat paren met 1 DNA streng van het chromosoom => vormt een 

hybride 

4.Wassen en tegenkleuren 

Na de hybridisatie gaan we de strengen die niet gepaard zijn weghalen 

5.Detectie van probe dankzij het fluoresecentiesignaal. 

De probes (gebruikt voor in situ hybridisatie) worden meestal gekleurd/gelabeld met een 

fluorescente stof (vandaar benaming Fluorescente ISH). 

De gehybridiseerde probe fluoresceert dan wanneer bekeken onder een welbepaalde 

golflengte van het licht onder de microscoop. 

FISH analyse 

Fixatie van cellen in metafase of interfase op draagglasgeen delende cel meer nodig! 

denaturatie van het DNA in de chromosomen 

incubatie met DNA probe (in situ hybridisatie) 

detectie van probe dankzij fluorescentiesignaal 

 

Eigenschappen FISH 

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

gen. 

Voordeel: onderzoek kan gebeuren op niet-delende cellen in de interfase 



• Grootte probe = 1 kilobase tot 200 kilobase 

• Hoe groter de probe, hoe sterker het signaal ! 

FISH-probes 

 
FISH-soorten probes 

 
• centromeer specifieke probes  

 

• telomeer probe  

 

 

 

 

 

 

 

FISH-soorten FISH 

• 1-kleur FISH  

• 2-kleur FISH 

• multi-kleur FISH 

• fiber FISH  
 

 

 

Fiber Fish 

Chromosomen worden gelyseerd (= het laten uiteenvallen van 

cellen om DNA te extraheren/eruit te halen) op het preparaat 

en het DNA wordt uitgerokken. 

Na de FISH zal de probe hybridiseren op het DNA in een 

parelsnoervormig patroon. 

Fiber FISH wordt vaak gebruikt voor het localiseren van 

welbepaalde genen. 

Multikleur FISH of spectrale karyotypering 



multikleur-FISH 

• probe set: differentieel gelabelde chromosoom bank 
M-FISH karyotype 

Voorbeeld van een M-FISH karyotype. 

bij chromosoom 13 & chromosoom 15 zie je een mix van kleurtjes. 

Deze persoon heeft kanker, want er worden ≠ chromosoomstukken 

gecombineerd. 

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

MULTIKLEUREN-BANDING FISH 

Voorbeeld van een multikleuren-banding FISH. 

Elke chromosoomband krijgt een ander kleurtje, en zo kan je 

kijken of er geen kleuren gewisseld zijn. 

 

FISH analyse-toepassingen 

• Diagnose van aandoeningen veroorzaakt door 
een microdeletie 

o vb. velocardiofaciaal syndroom (VCF 
syndroom)  

• opsporen van subtelomerische deleties bij 
mentale beperking 

• karakterisatie van structurele chromosoomafwijkingen 
o vb. multicolour FISH (verschillende probes) 

• cytogenetisch onderzoek op niet-delende cellen 
(interfasekernen) 

o vb. snelle diagnose bij prenataal onderzoek 

• kankeronderzoek: opsporen van translocaties 
 

Zo’n microdeletie is niet zichtbaar op een karyotype. 

 
Eerst zoeken naar het rode signaal, daarna naar het groene signaal. 

Foto 1: 

• We zien een rood signaal én een groen signaal  normaal! 

Foto 2: 

• We zien vanonder enkel een groen signaal microdeletie  VCF-syndroom! 

Het opsporen van subtelomerische deleties bij personen met mentale handicap 

Telomeren bevatten veel genen. 

Vooral bij onverklaarbare mentale handicap en positieve familiale anamnese is opsporen van 

subtelormerische deleties zinvol. 

 

Karakterisatie van structurele chromosoomafwijkingen 



Bv. multicolour FISH verschillende probes gebruiken 

Vb. van een M-FISH karyotype 

Hier zien we een constitutionele afwijking! 

(= in alle lichaamscellen) 

Het is een ernstige mentale handicap. 

Chrom. 4,7,14  

Niet mogelijk voor alle patiënten duur !  

 

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

diagnose!!) 

Bv. snelle diagnose bij prenataal onderzoek 

Bv. FISH op interfasekern 

Rode probe gebruiken voor chromosoom 13 OK!  

Roze probe voor chromosoom 18 ->2 signalen OK! 

Gele probe voor het geslacht X-> 1 signaal  

                                                      Y ->1 signaal 

Jongen! 

Groene probe voor chromosoom 21->3 signalen!  

DOWN-syndroom! 

 

 

Kankeronderzoek: opsporen van translocaties 

Bv. dit is een kindje met een zenuwtumor 

In heel veel kankers worden translocaties 

aangetroffen, die kunnen makkelijk opgespoord 

worden met FISH. 

FISH- voordelen en beperkingen 

Voordelen 

• Hogere resolutie: detectie van deleties van < 500kb 

• Interfase detectie mogelijk (prenatale, tumoren,...!!) 

• Multipele doelwitten (multi-kleur-FISH) 

• Snelheid: ~48 hr 

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

• Gericht onderzoek, niet genoomwijd 

• Kostprijs commerciële probes (250 euro!!) 
Je kan hier geen submicroscopische deleties met opsporen (microdeletie ≠ 
submicroscopische deletie) 

3.3 ondiepe genoom sequenering (sWGS) 

FISH analyse-toepassingen 

bank 1 
bank 17 

metafase van kanker cellijn met  
translocatie tussen chromosoom 1 en 17 

t(1;17) 



 
 

  
= Shallow whole genome sequencing 
Deze techniek wordt gebruikt om deleties en duplicaties in patiënten op te sporen. 
Wordt soms ook moleculaire karyotypering of kopie nummer sequenering genoemd 

 
Bij deze techniek wordt in een eerste stap DNA uit het bloedvan   de   patiënt   geïsoleerd.   
Dit   DNA   wordt   daarna   in   stukken   gebroken(gefragmenteerd).   Daarna   worden   deze   
stukjes   DNA   gekoppeld   aan   een   stukjegekend   DNA   (library preparation)   en   
vermeerderd   (amplification).   Het   resulterendproduct   wordt   dan   in   een   toestel   
gestoken,   een   zogenaamd  next generation sequeneringstoestel  die   het   toelaat   om   
de   volledige   volgorde   van   het   DNA   af   telezen. Het toestel heeft de capaciteit om het 
volledige DNA van een cel (het genoom)tot 15 miljoen keer te lezen, maar wel op een zeer 
ondiepe manier (<1x coverage).Het DNA van de patiënt wordt daarna vergeleken met een 
referentie DNA (van eengezond individu) en op die manier kunnen deleties in duplicaties die 
aanwezig zijn inhet   materiaal   van   de   patiënt   worden   opgespoord.   Ondiepe   genoom   
sequenering(sWGS) kan worden toegepast in het kader van de constitutionele cytogenetica, 
voorhet opsporen van micro-deleties en microduplicaties. In kankergenetica kan 
sWGSworden gebruikt voor opsporen van genamplificaties en opsporen van chromosoomof 
chromosoom segment winsten of verliezen. 
 
sWGS-toepassingen 
constitutionele genetica 

• detectie van submicroscopische deleties 

• detectie van submicroscopische duplicaties 
kankergenetica 

• detectie van genamplificatie 

• detectie van chromosoom winsten of verliezen 
 



sWGS-microdeleties 

1 maand: karyotypering omwille van slapheid, gezichtsafwijkingen met 

kleine, diep ingeplante neus en korte ledematen 

 

5 jr: verwezen naar kliniek omwille van korte gestalte, 

zwaarlijvigheid en mentale beperking (IQ 58) -  

botafwijkingen - karyotype normaal  
 

Links: we zien hier het ziektebeeld van een jongetje. Er werd 

2x een karyotype aangemaakt (1x op 1 maand en 1x op 5 

jaar) en het karyotype was telkens normaal, dus de diagnose 

was onzeker. 

 

Rechts: na heel lang zoeken werd er een array-CGH genomen en daarop zagen we dat er een 

submicroscopische deletie was op chromosoom 12. 

We zien dat hier het een deletie was op een belangrijk gen , namelijk ‘LEMD3’ 

WGS-microduplicatie 

Op basis van het karyotype kunnen we hier geen diagnose stellen. 

Dus we kijken naar de array (linksonder) en stellen vast dat extra materiaal van chromosoom 

16 geïnsereerd is met chromosoom 22. 

(dus een extra stukje van 16 zit op 22) 

de novo ontstaan! 

DUS de ouders zijn allebei normaal en er is maar een zéér klein 

herhalingsrisico. 

sWGS-genamplificatie 
 

 

 Er zijn tot 100 kopijen van een gen, en dat is slecht. 

(hier zien we DNA geïsoleerd van een maagtumor) 

 

Hier zien we: 

- verlies van chromosomen 14,20 & Y 

- een extra X chromosoom 

- een rustiger profiel dan hierboven (ook maagtumor) 

 

 

 

 

 

sWGS-toepassingen 

Screening 900 patienten met congenitale afwijkingen en mentale beperking : 167 (~20%) 

chromosoom afwijking (2007) 

Bij 167 patiënten van de 900 ( ~20%) met congenitale afwijkingen en mentale retardatie die 

een array-CGH laten doen hebben is er een chromosoomafwijking gevonden, terwijl die 

mensen wel een normaal karyotype hadden. 



 

Alle gevonden afwijkingen bleken verspreid over 

het gehele genoom. 

Deleties kwamen het vaakst voor. 

 

¾ de novo-> toevallig ontstaan en enkel aanwezig 

bij het onderzochte individu 

¼ familaal-> ook bij familie van de patiënt terug te 

vinden 

! hoe groter de deletie/duplicatie, hoe erger het 

fenotype ! 

 

->voorbeeld van het feit dat deleties of winsten 

op gelijk welk chromosoom kunnen voorkomen 

 

 

 

 

sWGS-conclusies 

Bij patienten met mentale beperking zou sWGS deel moeten uitmaken van de routine 

diagnostische testen. 

Algemeen: 

• bij patiënten met mentale retardatie zou array CGH deel moeten uitmaken van de 

routine diagnostische testen 

• welke afwijkingen zijn causaal voor een fenotype? 

 

Recurrente afwijkingen met hetzelfde fenotype zijn causaal 

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

Kopie nummer varianten die ook worden teruggevonden in de populatie zijn niet causaal 

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

 

 om de causaliteit (dus of ze een fenotype veroorzaken) van de gevonden afwijkingen 

gemakkelijk te kunnen bepalen weren er 2 databanken opgericht waarin onderzoekers hun 

array CGH bevindingen kunnen deponeren gekoppeld aan de klinische afwijkingen. 

=> ecaruca & decipher 

 

Voordelen: 

• geen delende cellen nodig (je werkt met DNA, niet met chromosomen) 

• snel (3 dagen!) 

• hoge resolutie 

 

Nadelen: 

• geen detectie van gebalanceerde afwijkingen (want geen winst of verlies) 



• oppikken van genomische varianten (kan voor moeilijkheden zorgen bij interpratie 

resultaten 

Kopie nummer variatie 

Kopie nummer variatie geschat op 12% van genoom=400 Mb 

Ieder van ons is drager van duplicaties en deleties zonder dat er fenotypysche kenmerken 

aanwezig zijn. 

Deze afwijkingen noemt men ‘kopie nummer veranderingen’. 

Hoe weten we wat een normale kopienummervariant is? 

Kijken naar de databank! 

WGS-conclusies 

Uitdaging: welke afwijkingen zijn causaal voor fenotype ? 

• recurrente afwijkingen met zelfde fenotype zijn causaal 

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

• kopie nummer varianten die ook worden teruggevonden in de populatie zijn niet 

causaal 

• overerfbare afwijkingen zijn goedaardig terwijl de novo afwijkingen meestal causaal 

zijns 

 

Humane kopie nummer afwijkingen 

 

 

 

 

Identificatie recurrente afwijkingen en fenotypes 

 

sWGS 

voordelen: 

• geen delende cellen nodig 

• snel 

• hoge resolutie 

nadelen: 

• geen detectie van gebalanceerde afwijkingen 

• oppikken van 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 

 

1.Het menselijk genoom 
Het genoom beschrijft de combinatie van alle erfelijke factoren, het legt het genotype voor 

alle eigenschappen vast. 

Omvat 1 complete set van chromosomen 



 De  celkern  van  een humane somatische cel bevat 23 paarchromosomen (diploïd genoom). 

Elk chromosoom is opgebouwd uit sterk opgewonden strengen DNA (= 

deoxyribonucleïnezuur).  

DNA is een nucleïnezuur, net als RNA.   

Nucleïnezuur: moleculen hebben een zuur karakter en zijn in de kern (de nucleus) ontdekt. 

➔ Grootste moleculen die aangetroffen worden in een levende cel 

➔ Complexe biochemische macromoleculen waarin een groot aantal 

bouwstenen, de nucleotiden aan elkaar geschakeld zijn 

➔ Universele moleculen 

 

RNA en DNA moleculen kunnen ook buiten de kern voorkomen 

• rRNA (ribosomaal RNA) 

• tRNA (transfer RNA)  

• mRNA (messenger RNA)  

• mtDNA (mitochondriaal DNA) 

o dit komt voorin de mitochondriën, die buiten de celkern liggen en die alleen   

via de moeder overerven 

Elke levend organisme gebruikt dit systeem om erfelijke informatie op te slaan, uit te 

drukken en over te dragen op de volgende generatie. 

 

2. DNA, drager van erfelijke informatie 
Inleiding 

De vorige lessen hebben we telkens chromosomen onderzocht, nu gaan we het DNA 

onderzoeken. 

Het menselijk genoom is kleiner dan een chromosoom, afwijkingen zijn moeilijker te 

detecteren.  

Men kan het niet meer detecteren met een microscoop, maar met speciale technieken 

 

 

DNA is opgebouwd uit nucleïnezuren. 

Nucleïnezuur: polymeer van nucleotiden: een polynucleotide 

Nucleotiden opgebouwd uit 3 onderling covalent gebonden moleculen 

• Een stikstofhoudende base 

• Een pentose of een suiker 

• Een fosforzuurmolecule(PO4³-) 

 

Basen: 

2 Soorten 

• Pyrimidinebasen 

o Een zesring bestaande uit 4C-

atomen(C=koolstof) en 2N-atomen 

(N=stikstof)) 

o thymine   (T) 

Nucleotiden kunnen paren vormen via hun basen 

  pyrimidine   +    purine 

 purine         +      pyrimidine 



o uracil   (U)   

o encytosine (C) 

• Purinebasen 

o gecondenseerde 5-en 6 ring, elk   met   twee   N-atomen 

o adenine (A)  

o  guanine (G)  

Het zal zo zijn dat een purine altijd met een pyrimidine paart. 

 

Pentosen: deoxyribose en ribose 

2 pentosen in nucleotiden 

• Deoxyribose 

• Ribose 

Opbouw DNA: deoxyribonucleotiden 

Basen 

• A 

• C 

• G 

• T 

Opbouw RNA: ribonucleotiden 

Basen 

• A 

• U 

• G 

• C 

DNA en RNA verschillen in de aard 

van pentose en in 1 van de basen 

nucleotide =  

• Pentose suiker (5C) 

(deoxyribose) 

• N-bevattende basen 

o Cytosine (C) en Thymine (T) => Pyrimidines 

o Adenine (A) en Guanine (G)  => Purines 

• Fosfaatgroep 

 

Een base + een ribose/deoxyribose = een nucleoside 

Een nucleoside + een fosfaatgroep = een nucleotide 

Nucleotide + nucleotide + nucleotide,.. = een polymeer 

Een polymeer + een polymeer + een polymeer = DNA 

2.1 bindingen tussen de bouwstenen 
Verschillende nucleotiden worden aan elkaar gebonden door waterafsplitsingen tussen de 

OH groep. 

De ruggengraat van een nucleïnezuur bestaat uit een afwisseling van pentose en een 

fosforzuurmolecule. Waarbij pentose van het 5’ en 3’ C-atoom gebonden is aan 2 



fosforzuurresten. Het overblijvende H-atoom wordt in waterigmilieu afgesplitst. De 2 

uiteinden van een enkelstrengige DNA-streng zijn asymmetrisch en worden aangeduid met 

5’ en 3’. 

RNA-molecule: polymeer van 100 tot een paar honderdduizend nucleotiden. 

DNA-molecule: polymeer van 10000 tot meer dan 1000000000 nucleotiden. 

De verschillende moleculen onderscheiden zich van elkaar door het verschild aantal 

nucleotiden en de volgorde ervan. Dit omdat nucleotiden enkel verschillen in de gebonden 

basen, bepaalt de volgorde van de basen de specificiteit van het nucleïnezuur . Nucleotiden 

worden vaak voorgesteld door gebonden basen. 

Haploïde humane genoom: Bestaat uit 23 

chromosomen en +/- 3 miljard basenparen of dus 6 

miljard nucleotiden. 

Genen: De DNA segmenten die de genetische 

informatie overdragen. Het zijn de eenheden van 

het erfelijk materiaal en kunnen eigenschappen van 

een individu bepalen.(haarkleur,..) 

Het menselijk genoom bevat zo’n 22000 genen 

Exonen: coderende stukjes DNA 

Intronen: niet-coderende stukken DNA 

 

2.2 DNA-structuur 
1953 Watson J en Crick F: Stelden dat het DNA in de kern aanwezig is als een dubbele helix 

opgebouwd uit 2, in tegenovergestelde richting georiënteerde (=antiparallel) 

polynucleotideketens die als een spiraal om elkaar heen gewonden zijn. 

op deze dubbele helix liggen genen.  

DNA zit in de celkern (= nucleus) in de vorm van chromosomen. 

Lange polynucleotidenketens ontstaan door polymerisatie van de nucleotiden via 3’-5’ 

fosfodiësterbindingen tussen aanpalende deoxyribose-eenheden. De ruggengraat van elke 

keten bevind zich aan de buitenkant en wordt gevormd door: fosfaatgroepen en koolstof 

bevattende suikers. Beide spiralen worden samengehouden door de vorming van 

waterstofbruggen tussen de N-bevattende bassen. Deze bevinden zich aan de binnenkant 

van de keten. 

 

Er staat altijd een purinebase ten 

opzichte van een pyrimidine base gericht 

• A tegenover T 

• G tegenover C 

De complementaire basen 

 

Wanneer de sequentie van de nucleotide-

basen op de ene streng gekend zijn 

kunnen deze voor de andere streng 

automatisch worden afgeleid. 

Basencomplementariteit is belangrijk voor 

Het	menselijke	genoom	leest	als	een	boek	

Handleiding	van	de	cel	

23	hoofdstukken	

~22.000	verhalen/
recepten	

Paragrafen	 adverten es	

Woorden	

codon	=	3	nucleo den	(le ers)	

Menselijke	
genoom	

23	paar	
chromosomen	

gen	 gen	

DNA,	de	molecule	van	het	leven	

Nucleus	=	celkern	

Chromosoom	100 biljoen cellen in een 
menselijk lichaam 



• Replicatie 

• Herstel van fouten (mutaties) 

 

Lengte polynucleotidenketens van 50 miljoen baseparen voor de kleinste tot 250 miljoen 

baseparen voor de grootste chromosomen. 

 

! Het menselijk genoom of DNA zit in de celkern ! 

 

DNA in de mitochondrieën (prokaryotisch?) 

mtDNA: gelokaliseerd in de mitochondrieën (= energiestructuren, structuren/organellen in 

eukaryotische cellen die energie uit voedsel omzetten in een vorm die door cellen kan 

gebruikt worden) 

 

DNA in de celkern (nucleair genoom) 

• 23 paar chromosomen 

o 22 paar autosomen 

o 2 geslachtschromosomen 

• ~22.000 genen 

• 3 miljard basenparen of 6 miljard nucleotiden (=> dubbele helix) 

 

Het DNA 

Het nucleair genoom is opgebouwd uit DNA en daar zit erfelijk materiaal in. 

DNA = deoxyribonucleïnezuur 

DNA = een polymeer van nucleotiden 

2.3 Structuur van een chromosoom 
Ongeveer 2 meter DNA in menselijke cel. Het DNA is zeer compact. 

• Helix 2,2-2,6nm breed 

• 10 Baseparen per wending (360°) 

• Grote en kleinere groeve 

Chromosoom: gecondenseerd chromatine. Bijzonder strek opgewonden dubbelstrenginge 

DNA-molecule rond een eiwitencomplex. 

De eiwitten spellen een cruciale rol in het samenplakken van het DNA 

• 1 chromosoom zonder eiwit 15cm 

• 1 chromosoom met eiwit 1,5cm 

 

Basische eiwitten of histonen 

• H2A 

• H2B 

• H3 

• H4 

2 kopijen van elk van deze 4 histonen vormen samen een octameer, Het DNA windt zich 

hierrond. 

Zure eiwitten of niet-histonen 



Per octameer (eiwitkern) zijn er 2 DNA-windingen of 140 basisch paren. 

 

DNA opgewonden tot chromosoom 
 

 
De verhouding is de volgende: het DNA heeft dezelfde 

lengte als een draad van hier naar de maan en die draad 

moet opgerold worden in een tennisbal (en moet dus zéér 

sterk opgewonden worden om daarin te passen!). 

Om al het DNA toch in de kleine celkern te krijgen, wordt 

het 50.000 keer verkleind! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een complex bestaat uit 

• Histonkern 

• DNA 

• DNA interval=nucleosoom (omvat 200bp) 

 

Nucleosoomvezel: De opeenvolging van de nucleosomen. Vergelijkbaar met een parelsnoer. 

30 nm 

30 nm 

Chromatin 
    loops 

Metaphase 
chromosome 

scaffold 

Chromatin 
   fiber 

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

 van zijn oorspronkelijke lengte 

Chromatine structuur 



Deze rolt zich verder op tot een chromatinevezel. Elke wending hiervan telt ong. 6 

nucleosomen. Er ontstaan een reductie van 1/5 van de lengte. De lussen worden gevormd 

door dat de chromatinevezel zich vasthecht aan een centrale steiger of scaffold. Deze is 

opgebouwd voor niet-histone eiwitten dei een affiniteit vertonen voor AT- rijke DNA 

sequenties. Tenslotte is er een verdere condensatie tot het metafasechromosoom. 

 

2.3 De structuur van een gen 
 

5’ UTR = untranslated region 

promotor regio = belangrijk 

om transcriptie in gang te 

zetten 

Polyadenylatiesignaal = 

belangrijk om prematuur 

mRNA te stabiliseren 

Oranje stukjes = worden niet 

gebruikt om een eiwit te 

maken 

Eiwit = bevat geen intronen 

meer 

3. Het centrale dopma van de moleculaire  

Biologie 
DNA dirigeert de synthese en  sequentie van RNA, RNA dirigeert de synthese en sequentie 

van de polypeptiden en van specifieke eiwitten betrokken in de synthese van DNA en RNA. 

= Centrale dogma van de moleculaire biologie 

 

DNA omvat genetisch informatie, deze wordt gebundeld in de chromosomen die in de 

celkern liggen. DNA is gescheiden van het cytoplasma door kernmembraan. Dit onderscheid 

mens als Eukaryoot van de Prokaryoot waarbij DNA niet in de celkern ligt. 

Eiwitsynthese gebeurd in het cytoplasma.  

Transfer van informatie van de celkern naar het cytoplasma gebeurd via een complex 

mechanisme. De moleculaire link tussen deze 2 types van informatie is het RNA of 

ribonucleïnezuur. 

 

Verschillen RNA en DNA 

RNA DNA 
Ribonucleïnezuur deoxyribonucleïnezuur 

suiker: ribose suiker: deoxyribose 
Enkelstrengig dubbelstrengig 

purines: adenine; guanine purines: adenine; guanine 

pyrimidines: uracil; cytosine pyrimidines: thymine; cytosine 

 

Structuur van een gen Overzicht: structuur van een gen - sequenties belangrijk 
voor transcriptie en translatie 



Transcriptie: De synthese van RNA uitgaande van de DNA 

Messenger RNA (mRNA): RNA die de erfelijke informatie overbrengt van de celkern naar het 

cytoplasma. 

Vormt de schakel tussen het DNA in de kern en de eiwitsynthese. Het is complementaire 

kopie van het coderend DNA. 

Translatie: RNA sequentie van het mRNA wordt vertaald naar de aminozuur sequentie van 

het betrokken eiwit. Heeft plaats op de ribosomen, cytoplasmatische organellen met 

bindingsplaatsen voor al de interagerende moleculen. 

Ribosomaal RNA (rRNA): De ribosomen zijn opgebouwd uit verschillende structuureiwitten 

in associatie met een speciaal type RNA 

Transfer RNA (tRNA): Vormt moleculaire link tussen de base sequentie van het mRNA en de 

AZ sequentie van het eiwit 

 

3.1 DNA replicatie 

Proces waarin het DNA verdubbeld wordt. 

Gebeurd tijden de S-fase: er wordt een exacte kopie gemaakt van het DNA dat in iedere 

chromosoom aanwezig is. 

 

Wat gebeurt er juist? 

 

1.De helicase zorgt dat het DNA/de dubbele streng uit elkaar wijkt en zo gaat men een 

stemvork vormen 

• Helicase breekt de waterstofbruggen tussen de twee strengen van de dubbele helix, 

zodat de strengen elkaar loslaten door hydrofobe interacties  

• Elke enkele streng vormt nu een sjabloon/template voor een nieuw te maken streng, 

doordat elke base alleen met de complementaire base kan paren. 

 
Je krijgt 2 aparte strengen  3’ -> 5’ &  5’ -> 3’ 

 

2.Met de hulp van DNA polymerase worden nieuwe ketens gemaakt 

• DNA-polymerase: een enzymcomplex dat DNA verdubbelt door aan elke base de 

complementerende base te plakken. 

DNA mRNA Eiwit 

Replicatie 

Transcriptie Translatie 

Het centrale dogma van de moleculaire biologie 



• Op de plek waar de replicatie moet beginnen (“origin of replication”-ORI), hecht zich 

een klein stukje RNA-primer  

• DNA-polymerase beweegt vanaf de primer langs de sjabloonstreng, en leest de 

streng af van de 3’-kant naar de 5’-kant van die streng, en koppelt nucleotiden aan 

elkaar tot een nieuwe streng 

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

telkens nieuwe nucleotiden toe aan de 3’-kant van de nieuwe streng 

• De DNA replicatie verloopt op beide strengen op verschillende wijze 

• Deze 2 strengen worden op een verschillende manier aangemaakt! 

• 3’ -> 5’ : er wordt gebruik gemaakt van een polymerase: leading strand 

• 5’ ->3’: voor deze streng gaat de polymerase korte fragmentjes maken (= Okazaki-

fragmenten), en deze fragmentjes worden dan aan elkaar geligeerd door een ligase -

> lagging strand 

 
De stukjes worden aan elkaar gekoppeld door het enzym DNA-ligase 



Samenvatting DNA-replicatie 

• Gedurende de S-fase 

van de celcylus wordt 

het DNA gekopieerd 

en als chromosomen 

verdeeld over 2 

dochtercellen 

• De complementaire 

DNA strengen gaan 

op de origins of 

replication uit elkaar 

onder invloed van 

DNA helicase 

• DNA polymerase zorgt voor aanmaak nieuwe streng 

• DNA polymerase werkt in een 5’  3’ richting 

o Op 1 streng: continu proces => leading strand 

o Op andere streng: Okazaki fragmenten => lagging strand 

• dit systeem werkt zeer goed! 

• DNA ligase verbindt de Okazaki fragmenten (heel efficiënt proces!) 

• DNA replicatie is semiconservatief: van elke 1O tot de 9e gekopieerde base is er 

gemiddeld slechts 1 fout  

(DUS: slechts enkele foutjes, maar die kunnen ook hersteld worden) 

 

3.2  Transcriptie 
Transcriptie in een notendop: DNA         ->RNA. 

In deze fase wordt het DNA omgezet in mRNA (= messengerRNA) 
 

1.Binding van transcriptiefactoren in de promoter regio 

 

 

De promoter  

• Het stukje dat signaal geeft nu moet het 

gen overgaan tot transcriptie’ 

• Wordt niet vertaald naar een eiwit en 

wordt dus niet afgelezen bij transcriptie 

• Bevat specifieke DNA-sequenties 

voor regulatie/initiatie van transcriptie 

 

2.Binding van RNA polymerase met de 
start van de transcriptie 

Van DNA naar RNA: transcriptie 

Zie ook: http://www.youtube.com/watch?v=WsofH466lqk 



 
3.De enkelvoudige DNA-streng (“anti-sense streng”) wordt afgelezen in 3’ -> 5’ richting. 
De complementaire, niet-overgeschreven DNA streng wordt “sense streng” genoemd omdat 
ze gelijkenissen vertoont met de mRNA streng 
 
4.De RNA streng wordt in 5’ -> 3’ richting aangemaakt 
 
(DNA zit in de kern & eiwitten zitten in het cytoplasma) 
 

Wat is een gen? 

GEN = afgebakend stuk DNA op een chromosoom dat informatie bevat voor één of 

meerdere specifieke eiwitten; maw een gen codeert voor een eiwit. Elk gen heeft een vaste 

plaats op een chromosoom (locus). Op die plaats kunnen van hetzelfde gen verschillende 

varianten voorkomen (allelen). 

 

EIWIT =  genproduct dat een erfelijke eigenschap tot uiting kan brengen; bijv, bloedgroep, 

kleur ogen. 

 

Product:  

• structurele eiwit van de extracellulaire matrix (huid is opgebouwd uit structurele 

eiwitten) 

• membraaneiwit (poortjes waar ionen doorgaan) 

• transportermolecule 

• enzym (bv. polymerase, helicase,..) 

• transcriptiefactoren (geven het signaal dat de transcriptie gestart moet worden) 

 

Regulatie van - embryogenese 

• ontwikkeling en groei 

• stofwisseling 

• reproductie (= voortplanting) 

 

Tijdens de transcriptie gaan we dus van DNA -> (m)RNA. 

 

Posttranscriptionele modificaties van mRNA (-> mRNA stabiliseren) 

1.Capping (5’): 

Dubbelstrengig ->  enkelstrengig. 

Blokkeren van het 5’ uiteinde (kop) van het mRNA transcript door toevoeging van 7-

methylguanosine aan de eerste nucleotide. 

 

2.Polyadenylatie (3’): (een modificatie) 

Aan de 5’ en 3’ kant iets aanhangen. 

Het toevoegen van een poly-A staart aan het 3’ uiteinde (staart) van het mRNA transcript 

 

3.RNA splicing (een modificatie) 



Alle intronen (advertenties) eruit knippen, dan krijg je ‘mature RNA’ = RNA waar alle 

intronen uitgesplitst worden. 

 

3.3 Van RNA naar eiwit: translatie en de genetische code 
We gaan van mRNA naar een eiwit => translatie. 

DNA bevat alle info die nodig is om een eiwit te maken. 

De volgorde van 3 nucleotiden (= een codon) in DNA, bepaalt hoe een eiwit er zal uitzien. 

De translatie gebeurt in het cytoplasma (buiten de celkern). 

 

Fasen van de translatie: 

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

De ribosomen brengen trouwens ook de juiste aminozuren aan. 

 

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

uiteinde van de groeiende eiwitketen. 

(Eiwit wordt opgebouwd uit aminozuren!) 

 

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

 

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

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

=> “the genetic code is degenerate” -> verschillende  codons kunnen coderen voor hetzelfde 

aminozuur aan te maken. 

 

5. 3 stopcodons (TAA, TAG, TGA) 

 

6. 1 startcodon (ATG = methionine) 

 

7. Slechts 1 codon voor tryptofaan en methionine  

 

De ribosomale unit schuift telkens 1tje op, er worden telkens andere aminozuren 

aangebracht. 

Ze blijven doorschuiven tot we een polypeptideketen gevormd hebben. 

DUS: op een bepaald moment wordt er een stopcodon gevormd in het DNA, wanneer het 

ribosoom dat tegen komt wordt het aminozuur vrijgesteld => polypeptideketen 

 

 

 

3.4 Posttranslationele modificaties van het eiwit 
• Vorming van een driedimensionele structuur 

• Associatie met andere polypeptideketens 

• Toevoegen van suikers 

• Klieving van het eiwit (zodanig dat het niet te groot is) 



4. Organisatie van het humane genoom 
Organisatie in het genoom betreft een 

complexe functionele organisatie. 

Sommige chromosomen zijn rijk aan 

genen anderen zijn dan weer gen-arm. 

Minder dan 10% van het genomisch DNA 

codeert voor genen. 

De helft tot ¾ van het DNA is single copy. 

Dit wilt zeggen dat de nucleotide 

sequentie slechts 1 of hoogstens enkele 

keren voorkomt in het haploide genoom. De meeste genen komen slechts 1 keer voor in het 

genoom. 

Er zijn ook niet coderende genverwante sequenties, vb. pseudogenen. Pseudogenen   zijn   

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

Vermoedelijk   zijn   het   genen   die   ooit   functioneel   actief   waren   maar doorheen   de   

evolutie   ten   gevolge   van   mutaties   in   coderende   of   regulatorische sequenties 

inactief geworden zijn. De   rest   (1/4   tot   ½)   van   het   genoom   is  repetitief  DNA,  dwz.   

de   nucleotide   sequentie(identisch of met enige variatie) komt honderden tot miljoenen 

keer voor in het genoom. Repetitieve sequenties kunnen ofwel  geclusterd  op één of enkele 

plaatsen voorkomen ofwel verspreid zijn tussen de ‘single copy’ sequenties (interspersed). 

 

5. Voorbeelden van repetitieve sequenties 

Microsatellieten: Bestaat uit korte stukjes niet coderend (niet voor eiwitsynthese zorgend) 

DNA, die echter soms wel een duidelijke functie hebben. Zo'n kort stukje wordt in het Engels 

een repeat genoemd. Deze is dikwijls minder dan 150 baseparen lang en wordt vele malen 

binnen het genoom van een organisme herhaald. De microsatellieten hebben de neiging om 

vaak op dezelfde plaats van het genoom voor te komen. De samenstelling van het stukje 

DNA, bestaat uit 2, 3 of 4 nucleotiden. 

Triplet repeats 

Het zijn tandem repeats van 3 basenparen, meestal CGG, CAG en CTG. Het kan toenemen in 

aantal (‘expand’) en veroorzaken zo ziektes die anticipatie vertonen. 

=> spelen een rol bij vroegtijdige dementie of mentale retardatie. 

5.1 Het menselijke genoom: evolutionair perspectief 

Variaties in het genoom 

Variaties in het genoom bepalen normale 

kenmerken! 

Maar: variaties in genomen kunnen ook ziektes 

veroorzaken. 

organisme genoom aantal genen overeenkomst 

bacterie 4,6 miljoen bp ~4.500 - 

fruitvlieg 165 miljoen bp ~13.600 50% 

mens 3 miljard bp ~22.000 100% 

muis 3 miljard bp ~30.000 ~90% 

plant 125 miljoen bp ~25.000 - 

platworm 97 miljoen bp 19.099 40% 

gist 12 miljoen bp ~6.000 31% 

Het menselijke genoom: evolutionair perspectief 

Beperkt aantal genen! 

x-dictionary:r:'Prote%C3%AFne?lang=nl&signature=com.apple.DictionaryApp.Wikipedia'
x-dictionary:r:'Desoxyribonucle%C3%AFnezuur?lang=nl&signature=com.apple.DictionaryApp.Wikipedia'
x-dictionary:r:'Basepaar?lang=nl&signature=com.apple.DictionaryApp.Wikipedia'
x-dictionary:r:'Genoom?lang=nl&signature=com.apple.DictionaryApp.Wikipedia'


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

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

organisme? 

o Welke informatie zit vervat in ons genoom? 

• 2.Verschil tussen DNA en RNA 

• 3.Hoe verloopt DNA replicatie? 

• 4.Transcriptie – posttranscriptionele modificaties 

• 5.Translatie – posttranslationele modificaties 

• 6.Structuur van een gen: gebieden belangrijk voor regulatie van 

transcriptie/translatie 

 

5. Varianten in het humane genoom en hun functionele effecten 
Er zijn 2 soorten varianten: 

• Varianten die ziekte veroorzakend zijn 

• Varianten die niet- ziekte veroorzakend zijn 

 

Basisbegrippen 
We spreken niet meer over mutatie of polymorfisme omdat dit niet duidelijk is door grote 

grijze zone. 

Pathogene mutatie variant 

• Verandering in het DNA die bijdraagt aan het ontstaan van een ziekte (pathogenese) 

• Verandering in het DNA leidt tot een veranderd (of geen) eiwit met een andere (of 

geen) functie 

o Als we een verandering hebben in het DNA, een variatie hebben in het DNA 

gaat dat normaal gepaard met de aanmaak van een nieuw eiwit 

• Als het een cruciaal eiwit is die niet meer kan worden aan gemaakt kan dat een ziekte 

veroorzaken. 

• Germinaal (constitutioneel) vs. Somatisch 

o Germinaal: in de kiemmembraan -> kunnen doorgegeven worden aan de 

volgende generatie 

▪ Er is een variant, een variatie aanwezig in alle cellen van je lichaam 

inclusief dus de voorplantingscellen 

▪ =Constutionele variant 

o Somatisch: komen voor in een beperkt aantal cellen bv. Tumor; kanker, hier 

bevinden de cellen zich enkel in de tumor. Deze zijn dus niet erfelijk en 

kunnen dus niet worden doorgegeven aan de volgende generatie 

Polymorfisme niet-ziekte veroorzakende variant 

• Niet geassocieerd met een fenotype 

 

5.1 Varianten 
De genetische basis van ziekte 

cytogenetische afwijkingen 



• chromosomale herschikkingen 

• ~10Mb: Je kan via de microscoop deleties van minimum 10 megabases detecteren 

o 10miljoen baseparen 

• Karyotypering: met deze techniek kan je cytogenetische afwijkingen opsporen en 

chromosomale herschikkingen 

 

moleculair cytogenetische afwijkingen 

• submicroscopische chromosomale herschikkingen 

o Niet detecteerbaar met de microscoop 

• ~100Kb 

o Moeten minimum 100.000 basesparen groot zijn 

• FISH, sWG: Laat toe om moleculaire afwijkingen te detecteren 

 

moleculaire veranderingen 

• ‘pathogene varianten’ 

• ~1bp  

o Zijn 1 basepaar groot 

• mutatie analyse 

• Er bestaan techniek om te detecteren als er maar 1 basespaar verschilt 

 

Classificatie van varianten – in de exonen 

Basepaarsubstituties: vervanging van één nucleotide door een ander nucleotide 

Nucleotide niveau 

2 soorten 

• Transitie (pu-pu; pyr-pyr)   

o Van purine naar purine en van pyrimidine naar pyrimidine 

o Voorbeeld cytosine en tymine 

o C naar T pyrimidine naar pyrimidine verandering 

 

• transversie (pu-pyr; pyr-pu) 

o Van purine naar pyrimidine en van pyrimidine naar purine 

o Voorbeeld cytosine en tymine 

o C naar A 

o Pyrimidine naar purine 

Eiwitniveau 

• Indeling afhankelijk van hun effect op eiwitniveau: 

o Missense  

o Nonsense 

o Silent 

o Inserties 

o Deleties 

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

generatie. 



Er zijn ook varianten die niet stabiel zijn, die dus eigenlijk kunnen verergeren bij het 

doorgeven naar de volgende generatie. 

 

Varianten ~ spellingsfouten 
Substitutie: silent 

• Op die plaats gebeurd er weinig door dat enen lettertje dat veranderd 

Produkt 

Product 

 

Substitutie: missense 

• Er wordt op dezelfde plaats een ander aminozuur ingebouwd 

Koek 

Roek 

 

Deletie: frameshift  

• Als we een deletie hebben van een aantal nucleotiden dat geen veelvoud is van 3, 

dus als er niet netjes 1codon uit gehaald wordt dan ontstaat er een leesraam 

verschuiving 

Loop naar de maan 

Loon aard em aan 

 

Deletie: in frameloop  

• Een deletie van exact 1 codon of 2 codons of 3 codons. 

Loop naar de maan 

Loop naar maan 

 

Substitutie in de coderende regio (exonen) 

Missense 
1 nucleotide wijzigt naar andere nucleotide 

 

Normaal TAT TGG CGA ATG ACC 

    tyr trp arg met thr 

 

Mutant CAT TGG CGA ATG ACC 

   his trp arg met thr 

Effect: Het aminozuur dat ingebouwd wordt, wordt 
gewoon een ander aminozuur. Dat kan een groot 
effect hebben op bv. Kleur. 
Het kan zijn dat je eiwit op een heel andere manier 
opvouwt waardoor een aminozuur bv. Plots aan de 
buitenkant van een eiwit terecht komt. Hierdoor kan 
er een ander aminozuur er niet meer op gaan binden. 
Heel groot effect in sommige gevallen en kan dus een 
ziekte veroorzaken 

 



Nonsense 
Er gebeurd opnieuw een substitutie dus 1 nucleotide dat veranderd in een andere 

nucleotide. 

Effect op eiwitniveau: 1 aminozuur dat wijzigt naar een stopcodon. Dat beteknd dat de 

translatie stopt, dus we krijgen een verkort eiwit. Een verkort eiwit zal zijn functie niet naar 

behoren kunnen uitoefenen. Door de natuur worden de eiwitten die te veel te vroeg worden 

afgebroken vaak niet aangemaakt omdat dat herkent wordt als een slecht eiwit. 

Normaal TAT TGG CGA ATG ACC 

     tyr trp arg met thr 

 

Mutant TAT TGG TGA ATG ACC 

   tyr trp  *   -   - 
 

Effect : ons eiwit 

wordt korter en wordt heel 

vaak helemaal niet aangemaakt 

en dus afgebroken door de 

natuur 

 

 

 

 

Silent 
Normaal TAT TGG CGA ATG ACC 

                 tyr trp arg met thr 

 

Variant TAC TGG CGA ATG ACC 

  tyr trp arg met thr 

 

Effect: De verandering heeft nog steeds hetzlefde aminozuur dus netto is er niets veranderd. 

Vandaar de naar silent. 

Splice site variant: genetische verandering in overgangen tussen intronen en 

exonen 
• Verschillende effecten – meest frequent: exon skipping 

 

Tijdens de transcriptie belangrijk proces: 

het uitsplitsen van de intronen. Dit is 

belangrijk om dan vervolgens naar de 

translatie te kunnen over gaan. De 

posities vlak aan het begin en einde van 

elke intron zijn heel belangrijk om te 

zorgen dat de splicing correct verloopt. 

Dus wanneer er bv. Een substitutie plaats vindt vlak voor een exon. Dan gaat het 



gene  wat nodig is om de splicing correct te laten verlopen de plaats niet herkennen 

waardoor hij gewoon naar de volgende plaats gaat door er 1 over te slaan. Hierdoor 

wordt niet alleen het intron maar ook het exon eruit gelaten. We krijgen in de plaats 

van exon 123 een ander transcript dat bestaat uit exon 13. Er wordt een heel groot 

stuk van je eiwit dus niet aangemaakt.  

Dit kan verschillende effecten hebben 

• Vervroegd stop codon-> eiwit wordt niet aangemaakt 

• Eiwit met een heel stuk eruit effect hier van kan afhankelijk zijn 

 

Belang van sequenties splice donor (5’° & splice acceptor (‘3) voor correcte 

splicing 
 

 

 

 

 

 

Het frequenties aan het begin en aan het eind van elke intron zijn dus heel belangrijk. We 

zeggen ook dat die heel sterk geconserveerd zijn. 

Bij de mens zijn de eerste 2 letters van je intron bijna al tijd GT (ook bij planten en dieren) 

De laaste 2 letters zijn bijna altijd een AG 

Niet alleen deze letters zijn belangrijk ok de eerste en laatste letter van je exon spellen een 

belangrijke rol. 

Als er dus een variantie zou zijn in 1 van de begin of eind letters dan zal dit een effect 

hebben op het correct uit splitsen. 

 

Deletie/insertie 
“Frame shift” = “out of frame”:  

deletie/insertie van een aantal nucleotiden dat geen veelvoud is van 3 waardoor een 

verschuiving van het leesraam optreedt. Dit leidt (bijna) altijd tot een vervroegd stop 

codon. 

 

Normaal  TAT TGG CGA ATG ACC 

     tyr trp arg met thr 

 

Mutant TAT TGG CGA TGA CCT 

   tyr trp arg  *   -  - 

 

Je krijgt een leesraam verschuivingen waardoor je vanaf een bepaald moment andere 

aminozuren krijgt. Ook ontstaat er een vervorming van het stopcodon. 

 
 



 

Afbeelding links: je krijgt een deletie van de G. Dus de A en de T gaan paren met de eerste A 

van het volgende aminozuur. Dit vormt ATA. Dus in de plaast van een asparagine krijgen we 

een isolusine. Dan krijgen we een volgend aminozuur ATT en een GTG. We krijgen een 

leesraam verschuiving, veel aminozuren worden veranderd. 

Waneer er een insersie op treed. Er wordt dus een extra nucleotide toegevoegd. Stel dat er 

op het 3 codon een A wordt toegevoed dan krijgen we AGA het aminozuur wordt veranderd 

van een asparagine naar een argadine. Als vervolg krijgen we TAA wat een stopcodon is 

 

Effect op eiwit niveau:  Bij deletie onstaat er een heel andere vorm van het eiwit. Dit heeft te 

maken met de verschillende lagen die de aminozuren hebben waardoor ze zich op een heel 

andere manier gaan opvouwen en dan krijg je dus een heel andere vorm van eiwitstructuur 

waardoor er heel moeilijk interacties met de interactie partners kunnen worden 

doorgevoerd. 

Bij insertie lijden deze tot een vervroegd stopcodon en dan krijgen we dus een korter eiwit. 

 

Afbeelding rechts:  Deleties en inserties van 3 nucleotiden zal dat effect minder groot zij. 

Bij deletie Als de GAT verdwijnt dan verdwijnt asparagine uit de aminozuur frequnetie, maar 

de andere aminozuren blijven bestaan, dus krijgen we een eiwit waar 1 aminozuur uit 

verdwenen is. 

Bij een insertie worden er 3 basisparen toegevoed, in het voorbeeld CCA. Waardoor je een 

extra aminozuur kriijgt. In het voorbeeld pronine. 

 

Effecten op eiwitniveau: niet altijd eenvoudig te bepalen. Soms kan het geen kwaad als het 

op niet zo cruciale plaatsen plaatsvindt. Maar in andere gevallen kan dit toch wel een groot 

effect hebben. 

 

Deletie en insertie zijn voorbeelden van stabiele mutaties. Als in van je ouders dus een 

deletie of insertie heeft wordt deze op exact dezelfde manier doorgegeven aan de kinderen. 

 

Triplet repeat expansies 
(Triplet) repeat expansies zijn vaak dynamische mutaties 



• triplet repeats  

o (CAG)n, (CGG) n, (CTG) n, ... 

o Triplet repeats zijn herhalingen die opgebouwd zijn uit triplets of 2 

nucleotiden.  

o Deze bevinden zich heel vaak buiten de coderende sequentie. 

▪ Ze kunnen aan de 5’ liggen aan de 3’ of ze kunnen ook ergens in een 

intron liggen. 

• dynamische mutaties: unstabiel (meiotisch en/mitotisch) 

o Dit betekend dat ze bij het doorgeven aan de volgende generatie een bepaald 

effect kunnen ondergaan 

• anticipatie: ernst neemt toe en aanvangsleeftijd af in opeenvolgende generatie 

o bv. Je vader heeft de eerste tekenen van een bepaalde aandoening heeft 

gekregen op zijn 45ste  dan kan het goed zijn als dit doorgegeven is aan jou en 

de repeat is geëxpandeerd dat jij bijvoorbeeld al vanaf je 20 jaar symptomen 

hebt. 

▪ Bij heel grote repeats expansies zien we al dat het soms bij geboorte al 

tot uiting komt. 

 

Als we meer dan 35 triplets repeats hebben dan gaat dat gepaard met een aandoening. 

FRM1 gen is een gen dat 

betrokken is bij het fragile X-

syndroom 

Het fragile X-syndroom is een 

vorm van mentale retardatie die 

voornamelijk bij jongens optreed.  

Wordt meestal doorgegeven door 

de moeder. 

 

 

Voorbeelden van aandoeningen veroorzaakt door triplet repeat expansies en gekenmerkt 

door anticipatie 

 
 

 

 

 

Benoemen van mutaties 

We kunnen varianten benoemen op 2 niveau’s:  

• ‘c’: cDNA, referentie transcript A van 

ATG= 1 

• ‘p’: proteïne 

 

 

 



Benoemen van varianten (nomenclatuur) 

 
Voor uitleg live les 5 bekijken en boek. 
 

-> voorbeelden 

5.2 Functionele effecten van varianten 
Functionele consequenties van varianten 

’loss of function’: meest frequent 

• inactiverende mutatie: het genprodukt heeft geen of verminderde functie; vaak 

(maar niet altijd) mutaties die leiden tot een vervroegd stop codon. 

o kwantitatief of kwalitatief 

o Haploinsufficiëntie :wanneer verlies van 50% van het eiwit niet meer 

voldoende is voor normale functie en leidt tot ziekte 

 

 ‘gain of function’ 



• activerende mutatie: het genprodukt leidt tot een toename van de normale eiwit 

functie/activiteit; vaak missense mutaties, triplet repeat expansies 

o e.g. Huntington’s chorea, oncogenen die kanker veroorzaken 

 

Dominant negatief effect: 

• Het mutante gen product/eiwit, afkomstig van een heterozygote mutatie, blokkeert 

de werking van het normale eiwit, afgeschreven van het andere allel. Vooral bij 

eiwitten die multimeren vormen. 

o We hebben 2 Allelen. In het ene allel zit er een variant die pathogeen is en 

die zorgt ervoor dat het genen dat nog afgeschreven wordt van het normale 

multiple allel dat dat niet meer zijn werking kan doen omdat deze dat zal 

verhinderen. 

 

Gain of function varianten 

Haploinsufficiëntie versus dominant negatief effect 
• In een normale situatie 

hebben we 2 normale kopijen 

die we nodig hebben om de 

functies uit te voeren. 

• Bij 2 mutante kopijen 

maken we in het geval van 

haploinsufficiency geen eiwitten 

meer aan en heb we dat ewit 

dus helemaal niet meer tot 

beschikking. 

In geval van dominant negatief 

effect. Dus 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. 

• Als we maar 1 wilt type hebben en 1 mutante kopij is dit bij haploinsufficiency 

eenvoudig: In de plaats van 2 dosissen hebben we maar 1 dosis en dat is niet 

voldoende. Bij een dominant negatief effect zullen 1 krom eiwit en 1 recht eiwit. 

Hierdoor kunnen deze niet goed binden met elkaar waardoor dat ze hun functie ook 

niet goed kunnen uitvoeren. 

Dominant negatief effect 
We hebben een DNA structuur je krijgt 
transcriptie/translatie. We hebben het ene allel 
draagt een pathogene variant dus we krijgen een 
gemuteerd eiwit dat normaal een interactie moet 
ondergaan met een normaal eiwt, maar door dat 
de ene helft gemuteerd is gaat dat dus de activiteit 
van een ander wild type eiwit blokeren en krijgen 
we dus geen normale functie. 



5.3 Monogenische aandoeningen en mendeliaanse overerving 
Haploinsufficiëntie vs. dominant negatief effect : osteogenesis imperfecta (OI) 

osteogenesis imperfecta: ‘brittle bone disease’ 

In de kinderziekenhuizen wordt men vaak geconfronteerd met deze aandoening. Op zich is 

het wel een zeldzame aandoening, maar soms worden kindjes binnen gebracht met 

gebroken botten of veel blauwe plekken en dan moet men in het ziekenhuis uitmaken of het 

over mishandeling gaat of over het brittle bone disease. 

classificatie: 

• type I: mild 

• type II: lethal 

o Je kan er aan sterven 

o Overleden soms al in de baarmoeder door botbreuken 

• type III: ernstig 

• type IV: matig 

 

genen: COL1A1 and COL1A2 

type 1 collagen:   

• 2 α1 chains (COL1A1) 

• 1 α2 chain (COL1A2) 

 

 
In een normaal bot krijg je een stevige muur die gebouwd wordt met behulp van de 

collagenen.  

Bij een quantitative defect wordt effect wordt er een beetje te weinig structuur 

aangemaakt. We hebben dus een beetje type1 collageen te weinig. Er kan dus wel nog altijd 

een muur gebouwd worden alleen zullen er wat minder stenen zijn om de muur te bouwen. 

Het effect is wel dat je een minder stevige structuur hebt, maar je hebt nog altijd een muur 

je hebt nog altijd botten alleen zijn die een beetje broser. 



Qualitative defect : Je hebt nog altijd evenveel stenen maar hier passen de stenen niet goed 

op elkaar. Je krijgt dus een muur die scheef gaat staan, deze muur zal omvallen bij het 

kleinste stootje. 

Zorgen voor de ergste vormen van de aandoening juist omdat de steentjes niet goed in 

elkaar passen. 

 

Pleiotropisme/allelisme bij OI 

Pleiotropisme/allelisme bij OI: verschillende allelen van een gen leiden tot verschillende 

fenotype. 

 
Type 1: 

• Milde vorm van de aandoening 

• Goede groei 

• Ondervinden weinig hinder 

Type 4: 

• Heel ernstig aangetast 

• Klein gestalte 

• Botstructuren nauwelijks goed gevormd 

• Veel breuken 

Type 3: 

• Klein gestalte 

• Kunnen niet goed groeien 

• Heel wat bot breuken 

 

Voorbeeld examen vraag – vraag 1 

In  een  bepaalde  vorm  van  geïsoleerde  groeihormoon  deficiëntie  veroorzaakt door  een  

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

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

op  chromosoom  17,  waardoor  de  normale groeihormoon molecule geïnactiveerd wordt. 

Dit wordt best beschreven als een voorbeeld van: 

a) Dominant negatief effect 

Het wild eiwit kan zen functie niet uitvoeren 

b) Haploinsufficiëntie 

c) “gain of function” mutatie 



d) pleiotropismee) geen van bovenstaande 

Voorbeeld examen vraag – vraag 2 

Bestudeer onderstaande DNA sequentie (sense DNA streng) van 18 nucleotiden: 1   

ATGCCTAGGTGCAGGTAC   18 

Het eerste codon betreft het start codon.  

Hiernaast vind je de genetische codes voor alle aminozuren: 

Evalueer het effect van volgende veranderingen: 

1) c.8G>A 

2) c.18C>G 

3) c.12C>A 

4) c.4C>A 

Welke veranderingen geven aanleiding tot een nonsense mutatie? 

a) 1, 2, 3 en 4 

b) 3, 4 

c) 2, 3 

d) 1, 4 

e) 2,4V 

luister ook nog les 7 voor meer uitleg bij deze oefening 

Historiek 

 
De mendeliaanse 

overerving is afkomstig 

van Gregor mendel. 

Wordt vader van de 

genetica genoemd omdat 

hij heel veel van de 

principes die we nu nog 

steeds gebruiken 

vastgesteld heeft. Hij heeft deze principes afgeleid uit experimenten die hij voerde met 

erwten 
 



 
Monogenische aandoening 

Monogenische aandoening: genetische aandoening als gevolg van een defect (mutatie) in 

één gen 

lijst van aandoeningen online te raadplegen: http://www3.ncbi.nlm.nih.gov/Omim/ 

 

deze aandoeningen kennen in de regel een Mendeliaanse overerving: 

• autosomaal dominant 

• autosomaal recessief 

• X-gebonden dominant 

• X-gebonden recessief 

• Y-gebonden 

 

Iternationale databank voor monogenische aandoeningen 

 



Man die databank heeft gemaakt voor humane genomen en genetische aandoeningen. 

 

we beperken ons voor deze les tot Mendeliaanse overervingspatronen 

 

>6.000 monogenetische aandoeningen 

• autosomaal: ~5.500 

• X-linked: ~500  

• Y-linked: ~31  

o 31: niet zoveel aandoeningen mee gelinkt dus 

 

aantal gekende loci en aandoeningen sterk toegenomen de laatste jaren! 

• Het is zo belangrijk om de genetische oorzaken te kunnen achter halen omdat dat de 

meeste mensen iets willen weten over de medische toekomst van hun zelf of van hun 

kinderen 

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

 

Stambomen tekenen 

Betekenis symbolen kennen 

 
Vertaling symbolen van boven naar onder 

Man 

Vrouw 

Geslacht niet geweten 

Dood 

Mensen die gezond zijn open figuur 

Mensen die de ziekte draken vlekje in figuur 

Mensen die ziek zijn ingekleurd figuur 

Verwanten die een huwelijk met elkaar gaan: 2dubbele streep 

Zygote tweelingen 

Monozygote tweelingen 



Informatie 

Verwantschappen 

• eerstegraadsverwant: ouder/kind (parent/offspring), broer/zus (sibling) 

• tweedegraadsverwant: gescheiden door 2 stappen 

• derdegraadsverwant: gescheiden door 3 stappen 

 

aangetast/ niet aangetast 

• Zijn de personen ongezond of gezond 

 

proband/ indexpatiënt/ propositus (-a) 

 

Als we een stamboom tekenen vertrekken we altijd van uit de persoon die bij ons op 

consultatie komt. 

 

Eerstegraadsverwantendelen 50% van het 

genetisch materiaal 
 

Aan pijltje man die naar de consulatie komt. 

Zijn eerste graadsverwanten: 

• Zijn kinderen 

• Zijn broers 

• Zijn vader en moeder (moerder niet 

getekend op afbeelding) 

 

Tweedegraadsverwanten delen 25% van het genetisch materiaal 

 
• Kinderen van zijn broers 

• De broers en zussen van zijn vader en moeder 

• Zijn oma en opa 

Derdegraadsverwanten delen 12.5% van het genetisch materiaal 

• Neven en nichten 

• Overgrootouders (deze info meestal niet meer geweten) 



 
Homozygoot VS Heterozygoot 

Voor elk gen op een autosoom heeft elk individu twee exemplaren (allelen) 

De twee allelen van een gen op chromosoom 3 

De 2 homologe chromosomen van een chromosomenpaar vb. chromosoom 3 

 

homozygoot: de 2 allelen zijn identiek 

heterozygoot: de 2 allelen zijn verschillend  

 

 

Bij een hetrozygote mutatie zit er op 1 

allel een variant terwijl het ander 

chromosoom normaal is. 

Bij een homozygote mutatie zijn er op 

beide allelen dezelfde variant aanwezig op 

proteïne niveau lijd dit tot een vervroegd 

stopcodon 

Compound heterozygoot voor 2 

verschillende mutaties: 2verschillende 

mutaties/variaties 

X-chromosoom 

• Een man heeft slechts 1 allel voor een gen op het X-chromosoom (46, XY)Hij is 

hemizygoot voor genen op het X chromosoom. 

o We zeggen hemizygoot omdat er maar 1 X-chromosoom is 

• Een vrouw heeft 2 allelen voor een gen op het X-chromosoom (46, XX); in elke cel is 

echter één X-chromosoom geïnactiveerd (Lyon hypothese) (Dr Mary Lyon, 1961) 

 

Lyon hypothese (lyonisatie) 

1) Het gecondenseerde X chromosoom is genetisch inactief; in somatische cellen van de 

vrouw is slechts één X chromosoom actief; het tweede X chromosoom is 

geïnactiveerd (Barr lichaampje in interfase cellen) 

 

2)  De X-inactivatie vindt vroegtijdig plaats in de embryogenese: start +/-4 dagen na de 

bevruchting  

• Het embryo bestaat uit een 100-tal cellen; voltooid +/-7 dagen na de bevruchting 

wanneer de implantatie in de baarmoeder plaatsvindt (blastocyst) 

 



3) X inactivatie gebeurt at random (in 50% van de cellen het vaderlijk en in 50% van de 

cellen het moederlijk X chromosoom) en is irreversibel naar de dochtercellen toe 

• soms ook non-random of skewed (verdeling niet 50/50): kan verklaring zijn voor 

manifeste heterozygoten: vrouwelijke draagsters die mild fenotype vertonen 

door skewed X-inactivatie vb. draagsters van DMD mutatie 
 

We starten met een bevruchte eicel waarbij 

we een x-chromosoom van vader krijgen en 

een x-chromosoom van moeder (paternieel 

en maternieel) In het begin delen dezen 

chromosomen gewoon. Op een bepaald 

moment ontstaat er een condesatie op het x-

chromosoom. Dit blijft zo naar alle 

dochtercellen toe waardoor we dus een 

vrouw krijgen die mozaisch is voor de genen 

op het X-chromosoom. 

 

X-inactivatieinactief 

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

kleurende massa chromatine-tijdens mitose: inactief X chromosoom repliceert later 

 

 
 

 Mendeliaanse overervingspatronen 

frequent: 

• autosomaal dominant 

• autosomaal recessief 

• X-linked recessief 

zeldzaam: 

• X-linked dominant 

• Y-linked 

 

Autosomaal of niet-geslachtsgebonden 

Autosomaal dominant vs. autosomaal recessief 

Een aandoening is dominant wanneer het ziektebeeld tot uiting komt van zodra één van 

beide allelen afwijkend is. Expressie bij de heterozygoten van het afwijkend allel.  

 

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

allelen afwijkend zijn. Enkel expressie bij de homozygoten of compound heterozygoten van 

het afwijkend allel. 

 



Autosomaal dominante overerving 
• geeft een fenotype in heterozygote vorm, i.e. in een persoon die zowel een 

abnormaal als een normaal allel draagt 

• ziektebeeld komt tot uiting van zodra één van beide allelen afwijkend is 

• sex ratio: gelijk aantal mannelijke en vrouwelijke aangedane verwanten 

• vertikale transmissie: aandoening aanwezig in alle generaties 

o autosomaal dominante aandoeningen: Neurofibromatose type 1, ziekte van 

Marfan, 

achondroplasie, 

ziekte van 

Huntington, ziekte 

van Steinert 

(myotone 

dystrofie) 

 

herhalingsrisico: 

50% 

 

Autosomaal recessieve overerving 
• geeft alleen een fenotype in homozygote vorm (i.e. 2 identieke kopijen van het 

mutante allel) of compound heterozygote vorm (i.e. 2 verschillende kopieën van het 

mutante allel) 

• homozygoot mutanten/compound heterozygoten vertonen de ziekte;  heterozygoten 

voor een recessief mutant allel vertonen geen ziekte, maar zijn dragers van de 

aandoening 

• sex ratio: gelijk aantal mannelijke en vrouwelijke aangedane verwanten 

• Stamboom met “horizontale presentatie”: kenmerk kan aanwezig zijn in siblings maar 

meestal niet in vroegere generaties 

• consanguïniteit (homozygosity by descent) 

• autosomaal recessieve aandoeningen: 

o hereditaire hemochromatose, mucoviscidose, aangeboren metabole 

afwijkingen 

• herhalingsrisico: 25% 
 



  
 

Geslachtsgebonden overerving 

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

Y-chromosoom: 70 Mb, ~49 genen 
 

X-linked recessief 
• recessief: fenotype gewoonlijk enkel in mannen 

• vrouwen: fenotype sterk variabel (afhankelijk van de lyonisatie)  

• sex ratio: gewoonlijk enkel mannen met de aandoening 

• maternale transmissie: aangedane mannen zijn verwanten via vrouwelijke lijn 

• aangedane vader: transmissie naar alle dochters (dragers), geen aangedane zonen 

• moeder drager: ½ zonen aangedaan, ½ dochters drager 

• voorbeelden: 

o hemofilie 
o  fragiele X syndroom 
o ziekte van Fabry 

• herhalingsrisico: afhankelijk van het ouderlijke genotypeVader aangedaan: enkel 

dochters at risk – fenotype afhankelijk van de lyonisatie 

Moeder aangedaan: 50% risico voor zonen 

 



 

X-linked dominant 

• sex ratio: meer vrouwen dan mannen aangedaan 

• aangedane moeders: transmissie naar ½ zonen en dochters 

• aangedane vaders: transmissie enkel naar de dochters 

• zeldzaam 

• X-linked dominante condities: 

o X-linked hypophosphatemia 

o  X-linked chondrodysplasia punctata 

 

Y-linked 

• dominant: fenotype in hemizygoot 

• sex ratio: enkel aangedane mannen 

• paternele transmissie 

• zeldzaam 

• condities: mannelijke infertiliteit (frequent veroorzaakt 
door interstitiële deleties op het Y chromosoom)  

o wordt nu een erfelijke aandoening door IVF 
procedures 

 

Voorbeelden van monogenische aandoeningen die 

een mendeliaans overervingspatroon volgen 
Autosomaal recessief: mucoviscidose 

mucus: slijm viscidosis: kleverig (taaislijmziekte) 

• multisystemische aandoening van de exocriene klieren leidend tot insufficiëntie van 

ademhalings- en verteringsfuncties 

o pancreas, gastro-intestinaal stelsel, zweetklieren, longen, vas deferens 

o diagnose zweettest: overdreven zoutverlies in de secreties zweetklieren 

o excessief taaie slijmen door onvoldoende hydratatie van de secreties van de 

exocriene klieren («taaislijmziekte») 

o Heel ernsitige ziekte wel behandelbaar 

▪ Vaak hebben deze mensen longtranspantaties nodig 

▪ Vroeger nog geen behandeling vaak sterfte rond de leeftijd van 20j 

 



• overerving AR, ziektefrequentie populatie-afhankelijk 

o Caucasische origine: ~1/2500 

o Afrikaanse origine: ~1/17000 

o Aziatische origine: ~1/70000 

 

• veroorzaakt door mutaties in CFTR gen 

o genlocus 7q (1985) 

o genidentificatie (1990): 250 kb, 27 exonen 

o codeert voor CFTR: «cystic fibrosis transmembrane regulator» 

o transmembranair chloride en natrium ion kanaal, in epitheliale cellen van 

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 kunnen je better zijn dat ze mozaic zijn dan bij mensen. Dit kan je zien aan de 

kleur. Katten met vlekjes zijn mozaic. Kan niet voorkomen bij kater alleen bij kattinen. 

X-inactivatie 

• Normaal gezien randommaar alle dochtercellen: behouden inactivatie van hetzelfde 

X chromosoom 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 



 
X-gebonden recessief 

Rood-groen kleurenblindheid  

een persoon kan geen onderscheid maken tussen rood en groen (blauwgroen). Hun visuele 

scherpte is echter normaal. 1% mannen: rood-groen kleurenblind 2% mannen: groen 8% 

mannen: moeite om rood en groen te onderscheiden Mannen zijn ongeveer 16X meer 

getroffen door deze aandoening dan vrouwen – verklaar. 

 

 

 

 

Hemofilie B 

 
Bloed bevat verschillende stollingsfactoren 

• = eiwitten die belangrijk zijn voor een goede bloedstolling  

Bij hemofilie B ontbreekt het eiwit factor IX (9) volledig of gedeeltelijk 

• De bloedklonter die bij een bloeding wordt gevormd is minder stabiel bij personen 

met hemofilie B 

• Personen met hemofilie B bloeden niet sneller, maar wel lange 



 
Duchenne musculaire dystrofie (DMD) 

• Duchenne en Becker musculaire dystrofie (DMD/BMD): progressieve spierziekten:  

o DMD: aanvang vroege kinderleeftijd, snel progressief, patiënten 

rolstoelgebonden rond 12 j, 1/3500 mannen 

o BMD: latere aanvang van spierzwakte 

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

mRNA 

• Genotype-fenotype correlatie: afhankelijk van expressie genproduct dystrofine: 

o DMD: frameshift of nonsense mutaties >  ernstig getrunceerd dystrofine 

proteïne, ondergaat nonsense mediated decay 

o BMD: in-frame mutaties, resulterend in een korter dystrofine en residuele 

productie van het DMD proteïne 
 

 
X-gebonden dominant 



 
• 1/10.000-1/15.000 vrouwen (en mannen)één van de frequentste oorzaken van MR 

bij vrouwen 

• Progressieve neurologische ontwikkelings-aandoening: autistiforme kenmerken, MR, 

epilepsie, ataxia, stereotiepe handbewegingen 

• Moleculaire oorzaak: mutaties in MECP2 gen 

 

Voorbeeldvraag 3: 
Wat is de meest waarschijnlijke overervingsvorm in deze 

familie? Neem aan dat dragerschap voor een mutatie in het 

betrokken gen in de algemene populatie ontzettend laag is. 

a)Autosomaal dominant 

b)Autosomaal recessief 

c)X-gebonden dominant 

d)X-gebonden recessief 

e)Y-gebonden  

 

Voorbeeldvraag 4: 
Wat is de meest waarschijnlijke overervingsvorm in deze familie? Neem aan dat dragerschap 

voor een mutatie in het betrokken gen in de algemene populatie ontzettend laag is. 

a)Autosomaal dominant 

b)Autosomaal recessief 

c)X-gebonden dominant 

d)X-gebonden recessief 

• Het zijn mannen die aangetast zijn 

en de aangetaste mannen zijn 

verwant met elkaar via vrouwen 

e)Y-gebonden  

 

Voorbeeldvraag 5: 
Welke mogelijke overervingsvormen herken je in deze familie? Neem aan dat dragerschap 

voor een mutatie in het betrokken gen in de algemene populatie ontzettend laag is. 



a)Autosomaal dominant 

• wordt doorgegeven via de verschillende 

generaties 

b)Autosomaal recessief  

c)X-gebonden dominant 

d)X-gebonden recessief 

e)Y-gebonden 

• Overerving vader op zoon altijd y-gebonden  

  

Op het examen zelf altijd maar 1 antwoord mogelijk 

Voorbeeldvraag 6: 
Wat is de kans dat de kinderen van 2 ouders met achondroplasie (autosomaal dominante 

aandoening) te wijten aan een heterozygote mutatie eveneens achondroplasie hebben? 

1) 25% 

2) 50% 

3) 75% 

4) 100% 

5) geen van deze 

 

Om aan deze oefening te beginnen moet je eerst een stamboom maken.  

 
Van de 4 genotype zijn er 3 genotype die gaan lijden tot achondroplasie 

Voorbeeldvraag 7: 
Vraag 7 Een vrouw met een normale pigmentatie van de huid heeft 2 zussen met 

oculocutaan albinisme, een volledige penetrante autosomaal recessieve aandoening. Wat is 

de kans dat deze vrouw een heterozygote draagster is voor de aandoening, indien beide 

ouders heterozygote dragers zijn?  

1) ½ 

2) ¼ 

3) 2/3 

• Want ze heeft normale pigmentatie 

4) ¾ 

5) 100% 

 

Maak een stamboom om aan deze oefening te beginnen  



 

 
 

Les 5: Take home messages  
1.Genetische variatie: verschil tussen pathogene en niet-ziekteveroorzakende varianten 

2.Variant classificatie:  

Substituties 

a)In exonen: missense, nonsense, silent 

b)In overgang tussen intronen/exonen: splice site mutaties 

Deleties/Inserties: 

 a.In exonen: in frame ↔ out of frame 

Triplet repeat expansies 

3.Benoemen van varianten 

4.Functionele effecten van varianten: 

Loss of function 

a)Haploinsufficiëntie 

b)Dominant negatief effect  

Gain of function 

5.Vijf mendeliaanse overervingsvormen voor monogenische aandoeningen 

 

BEKIJK OOK DE BERGIPPENLIJST IN DE SYLABUS  

 

Hoofdstuk 6: Mitochondriale aandoeningen, genetica en kanker 

6.1 Mitochondrium 

Als we een mitochondrion opsnijden dan 

zie je dat dat bestaat uit een buitenste 

membraan en een binnenste membraan 

die heel strek opgevouwen ligt. 

Het voordeel dat het heel sterk 

opgevouwen is, is dat het zorgt dat de 

oppervlakte ervan heel groot wordt. In 

het binnenste membraan zit er een 



vloeibare substantie: de matrix. De microscopische foto is een doorsnede van het 

mitochondriën. 

 

Functie mitochondriën: 

Je kan ze het beste vergelijken met de energiecentrales van onze cel. De mitochondriën 

zorgen ervoor dat voedsel die wordt opgenomen wordt omgezet naar een vorm die voor de 

cel bruikbaar is.  

Het is zo dat er per cel meer 1 kern aanwezig is maar in 1 cel heb je meerdere 

mitochondriën, maar dit aantal verschilt sterk van celtype tot celtype. Zie hieronder. 

 

Aantal mitochondria per cel 

• meeste lichaamscellen 100-10,000 

• witte bloedcellen 1000 

o De witte bloedcellen verdedigen ons lichaam tegen infecties 

• eicellen 100,000 

o Dit is de grootste cel van ons lichaam 

• sperma enkele 100-en 

• geen mitochondria in rode bloedcellen en enkele terminaal gedifferentieerde 

huidcellen. Rode bloedcellen hebben trouwens ook geen kern of geen nucleus.  

enkele terminaal gedifferentieerde huidcellen: dit zijn huidcellen die hun functie 

volledig bereikt hebben en niet meer gaan delen. Ze zijn volledig gedifferentieerd. 

 

6.2 Mitochondriaal DNA 
Mitochondriën hebben een eigen DNA 

• volledige sequentie (welke letters die zich in het mitochondriaal DNA bevinden) werd 

bepaald in 1981 

• ongeveer 16,5 kb groot 

o Heel wat kleiner dan het nucleair DNA dus 

• mtDNA molecule (ds) is een circulaire structuur 

• bevindt zich in het cytoplasma van de mitochondriën 

• bevat 37 genen. Deze worden gecodeerd door het DNA die aanwezig is in de 

mitochondriën 

o twee vormen van rRNA- 

▪ 22 tRNA’s 

▪  13 eiwitten (onderdelen van enzymenbelangrijk in de 

celademhaling=oxidatieve fosforylatie) Bij deze celademhaling wordt 

er brandstof gevormd die de cel kan gebruiken 

 



Structuur mitochondriaal DNA: 

• Cirkel vormig 

• Dubbel strengig(vandaar de 2 cirkelvormige lijnen)  

• En dan zie je alle vakjes die met geel aangeduid zijn, 

deze coderen voor de tRNA. Deze liggen verspreid en 

tussen andere genen in op de mitochondriale DNA 

molecule. 

• 12 srRNA en 16 srRNA deze coderen voor de grote 

subunit van de ribosomen 

• In het groen heb je dan nog de 13 genen die bijdragen tot de producten van 

enzymen die betrokken zijn in de celademhaling. De celademhaling gebeurd door 

een proces die dat men oxidatieve fosforylatie noemt. 
 

Oxidatieve fosforylatie 

Deze processen worden niet alleen gestuurd door de genen in het mitochondriaal DNA, 

maar er zijn natuurlijk ook nog genen nodig die in het nucleair DNA zitten. 

 

belangrijkste mechanisme van energieproductie in de cel 

speelt een rol in geprogrammeerde celdood (apoptose) 

 
1glucose (voeding) voor 32 ATP molecules 

 

Uitleg tekening: De lijnen met zwarte bolletjes stelt de intracellulaire membraan voor. Je ziet 

dat vele enzymen (de gekleurde vlekken) aan die membraan gekleefd zitten. Wat gebeurd er 

nu? De cel neemt 1 glucose molecule op die hij uit de voeding haalt, dat is een suiker dat in 

veel voedselproducten aanwezig is. Maar dit kan de cel nog niet rechtstreeks gebruiken dus 

dat moet omgezet worden door die oxidatieve fosforylatie naar een molecule die men ATP 

noemt (adonisinetryforfosfaat) en deze vorm kan de cel wel gebruiken als brandstof. 

Dit wordt oxidatieve fosforylatie genoemd omdat er een zuurstof molecule bij gebruikt 

wordt en er wordt ook water geproduceerd. 

 

Opbouw mitochondriaal DNA 



 
• verschillende genetische code 

• hogere mutatiefrequentie dan nucleair DNA (x10) 

o Hoe komt dit? 

o Door het proces dat van die oxidatieve fosforylatie ontstaan wat we noemen 

vrije zuurstof radicalen. Deze zijn vrij agressief en maken eigenlijk fouten in 

het DNA. 

o Het mitochondriaal DNA is niet omringt door eiwitten. Vandaar ook dat 

externe invloeden gemakkelijker schade kunnen toebrengen aan dat DNA. 

Vandaar dus de verhoogde mutatie frequentie 

• meer dan 1000 mtDNA moleculen per cel(elke cel bevat honderden mitochondriën 

en er zijn ook nog eens meerder DNA moleculen per mitochondriën) 

 

3 fenomenen die typisch zijn voor mitochondriaal DNA: 

• replicatieve segregatie  

• fenomeen van homoplasmie en heteroplasmie 

• mtDNA is afkomstig van moeder 

o Dit komt omdat de eicel meer mitochondria met zich meebrengt dan de 

zaadcel bij de bevruchting 

 

replicatieve segregatie  

Bij celdeling gaan de multipele kopieën van mtDNA 

repliceren, en zich wille-keurig verdelen over de 

mitochondria, die zich op hun beurt willekeurig 

gaanverdelen over de dochtercellen 

 

Uitleg afbeelding: Je ziet vanboven 1 cel met daarin de nucleus (kleine gele) bol. Ook zie je 

daarin de verschillende mitochondriën (rode en groene). De rode en groene dragen een 

verschillende DNA molecule.  



Wat gebeurd er nu? De cel gaat gaan delen door het proces van mitose en bij de celdeling 

gaan de multiple kopeien van het mitochondrinaal DNA zich ook gaan repliceren. Deze gaan 

zich willekeurig gaan verdelen over de mitochondria. Die mitochondria gaan zich op hun 

beurd ook nog eens willekeurig gaan verdelen over de dochtercellen. Dit betekend dat je 

nakommelingen dus zeker niet dezelfde samenstelling zullen hebben dan je moeder cel.  

 

Homoplasmie 

Alle mitochondriën bevatten dezelfde mtDNA 

molecule 

De blauwe bolletjes zijn het wilt type van het 

mitochondrinaal DNA. Ze ondergaan gaan 

mutaties. 

De rechter cel daar in tegen bevat enkel DNA die 

een mutant mitochondrinaal DNA hebben. Van beide cellen kunnen  we zeggen dat ze 

homoplastisch zijn want alle mitochondriën bevatten dezelfde mitchondrinale DNA 

molecule.  

 

Hetroplasmie 

De mitochondreinen bevatten verschillende 

mtDNA moleculen. 

Weerslag op cellulaire functie zal afhangen 

van de aard van de mutatie en de 

hoeveelheid mutante mtDNA moleculen per 

cel. Want als dat aantal een zekere grens niet 

gaat overschrijden dan gaat iemand geen 

enkele weerslag hebben en gaat hij dus niet aangetast zijn door een mitochondriale DNA 

aandoening. 

Dit fenomeen is het tegengestelde van homoplasmie.  Bij hetroplasmie kunnen ze de 

verschillende soorten DNA bevatten. 

Hoe een patiënt een mitochondriale aandoening zal hebben of juist niet zal hebben hangt af 

van het aantal en de distributie in de weefsels van die mitochondriale mutante DNA 

moleculen.   

6.3 Mitochondriale aandoeningen 
• voornamelijk organen die veel energie nodig hebben zijn getroffen. Het kan zijn dat 1 

of meerdere organen kunnen getroffen worden 

o hersenen 

o dwarsgestreepte spieren 

o ogen (netvlies)/ oren (binnenoor) 

o nieren 

o hartspier 

• graad en weefseldistributie van heteroplasmie bepaalt fenotypische variabiliteit 

o Dat wil zeggen dat er verschillende mensen kunnen zijn met een zelfde 

mutatie in het mitochondriaal DNA kunnen zijn die symptomen hebben of wel 



tot geen symptomen of wel zeer ernstige symptomen. Dit is afhankelijk van 

hoeveel mutante DNA-moleculen dat ze eigenlijk hebben per cel. 

 

Op de figuur kan je nog eens zien welke organen er betrokken kunnen zijn. 
 

• Meer dan 40 types bekend 

• Betrokkenheid van ofwel 1 

orgaan of meerdere systemen 

• Mitochondriale ziekten zijn 

moeilijke ziekten om te 

identificeren, omdat het veel 

verschillende vormen kan 

aannemen, gaande van vrij 

mild tot zware aantasting 

• Symptomen kunnen aanwezig 

zijn van bij de geboorte of op 

volwassen leeftijd 

o De symptomen 

kunnen je plots 

overvallen omdat er 

plots op een moment de mitochondriale mutante DNA molecules 

overschreden wordt. 

• Incidentie 1/5000 

• Moeilijke behandeling of zelfs geen genezing mogelijk 

o Het is zo moeilijk omdat er verschillende zijn per cel en ook nog eens 

verschillende DNA moleculen per cel en je mag ze ook niet gaan uitschakelen 

want ze zijn nodig voor de energie productie. 

 

Variabele expressie 

Je zit de cel van de 

mama en de moeder 

heeft hier geen of 

milde symptomen. 

De cel van de moeder 

bevat Ongeveer 20% 

van mutante 

mitochondria.  

Bottleneck effect: de 

mitochondriën maar 

ook de mitochondriale 

DNA moleculen gaan 

random willekeurig 

geselecteerd worden 

en komen terecht in de eicellen. De mitochondriën 



Gaan repliceren en dan krijg je uiteindelijk een rijpe eicel waarbij het aantal mitochondriën is 

toegenomen. In de eerst eicel van de 3de rij is ongeveer 80% mutant (uitkomst vermoedelijk 

een kind met een zeer ernstige ziekte), bij de 3de ongeveer 50% mutant (kind met milde 

symptomen van een ziekte) en bij de 3de ongeveer 20% mutant (kind zonder symptomen van 

de ziekte). 

Als de moeder zelf geen symptomen ondervindt is het heel erg moeilijk om te voorspellen of 

haar nakomelingen een aandoening zullen hebben. Als ze een aandoening hebben gaat dat 

mild of zwaar zijn. 

 

Mitochondriale defecten 

3 verschillende types van defecten 

• deleties of duplicaties 

• missense mutaties in genen van oxfos 

o Hier wordt 1 AZ vervangen door een ander AZ waardoor het eiwit een andere 

functie krijgt. 

• puntmutaties in tRNA of rRNA genen 

o 1 lettertje die wordt vervangen door een ander lettertje 

> 100 verschillende herschikkingen en > 100 puntmutaties 

 

Deleties 

Mitochondriale aandoeningen 

95% van deze aandoening is zonder overefing ontstaan. 

• Kearns-Sayre syndroom: progressieve myopathie (= een steeds verdergaande 

spierzwakte), progressieve oftalmoplegie (het naar beneden blijven gaan van de 

oogleden zie foto), cardiomyopathie, ataxie, diabetes (heteroplasmisch) 

• Pearson syndroom:  ( dit 

gebeurd als de deletie 

groter wordt (meer dan 

5000 bp) insufficiëntie van 

pancreas, pancytopenie (= 

een te kort van alle 

mogelijk bloedcellen), 

melkzuuropstapeling 

(heteroplasmisch) 

 

 
 

 

 

 



 

Missense mutaties 

Mitochondriale defecten 

• Kan in verschillende genen 

voorkomen die coderen voor 

enzymen van oxidatieve 

fosforlyatie  

• plotse blindheid op volwassen 

leeftijd 

• incidentie: ~12/100.000 

• 3 hotspot mutaties (95%): 

m.11778G>A (ND4), m.3460G>A (ND1) of m.14484T>C (ND6) 

Hoe lezen: mutatie 11778 letter G wordt vervangen door leter A,… 

Hotspot mutatie: een mutatie die je aantreft bij verschillende mensen die dezelfde 

ziekte hebben 

• meerderheid is homoplasmisch 

Als je het DNA van de mitochondriën dus zou onderzoeken dan zou dat allemaal die 

mutatie gaan dragen 

• meer mannen dan vrouwen aangetast 

• onvolledige penetrantie: 50% mannen aangetast en 10% vrouwen 

Als het dus overgaat van de ene generatie naar de andere zijn meer mannen 

aangetast dan vrouwen. 

 

Puntmutaties 

Mitochondriale defecten 

MELAS-myopathie (spierzwakte), 

encefalopathie (problemen met de hersenen), 

lactaat acidose (melkzuur opstappeling in het 

bloed), stroke-like episodes(beroertes) 

• mutatie in tRNA coderend voor leucine, 

hotspot mutatie 3243 A>G 

• heteroplasmisch, maternele transmissie 

( wordt dus doorgegeven via de moeder) 

• variabele expressie: indien mutatie aanwezig is in 10-30% van WBC, heeft patiënt 

type 2 suikerziekte al dan niet in associatie met doofheidindien zelfde mutatie 

aanwezig is in >70% van mtDNA, dan MELAS 

 

Mitochondriale defecten 

MERFF-myoclone epilepsie met ragged red fibers, 

myopathie, ataxie, doofheid, dementie 

• mutatie in tRNA coderend voor lysine, hotspot 

mutatie 8344 A>G 



• heteroplasmisch, maternele transmissie  

 

Ragged red fibers: Dit zijn namelijk, als men een spierbiopt gaat nemen van een persoon en 

met gaat dat kleuren met een bepaalde kleurstof dan gaat mens zien dat er daar een 

opstapeling is. Rode vlek in de afbeelding. Om deze manier wordt deze diagnose vaak 

gesteld. 

 

Mitochondriale defecten 

Doofheid: progressieve sensorineuraal, niet-syndromisch sensorineurale doofheid ( er is 

dus enkel en alleen doofheid en geen andere symptomen.) 

• mutatie in 12sRNA gen (1555A>G of 7445A>G) 

• homoplasmisch 

• maternele overerving (via de moeder) 

 

6.4 Mitochondriale overerving 
• vertikale transmissie 

o Het gaat over van generatie naar generatie 

• zowel mannen als vrouwen aangetast 

o Belangrijk ! 

• geen man op kind transmissie ! 

o Aandoening wordt alleen via de mama doorgegeven 

• de aandoening wordt alleen in vrouwelijke lijn 

doorgegeven 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Mitochondriale aandoening behandeling: 

Die is bijna onmogelijk om te doen vermist er zoveel 

mitochondriën aanwezig zijn in alle cellen en omdat ze ook 

zo een belangrijke functie hebben namelijk de energie 

productie. Daarom heeft men gedacht kunnen we niet maken voor de geboorte dat iemand 

die ene risico loopt bv. Een mama die deze mitochondriale moleculen heeft, maar zelf geen 

effecten heeft maar ze kan het wel doorgeven aan haar kinderen. Kunnen we niet iets doen 

omdat te gaan vermijden. 

 

2012: in het onderzoek tijdschrift nature. Towards germline gene therapy of inhered 

mitochondrial diseases.  Wordt ook 3 parents baby’s genoemd.  Aan de hand van deze 

techniek wil men mitochondriale overlevering vermijden. 



Zie filmpje 

De eerste baby met deze techniek is geboren in Mexico. Het was een persoon waarbij 

eigenlijk de ziekte van Leigh aanwezig was 

In America is er nog altijd een ethisch debat rond deze techniek want daar zien ze het als 

genetische modificatie. Het is daar door de overheidsorganisatie FDA nog altijd niet 

toegelaten. 

 

Een paar vraagjes: 
Wat heeft van 9 september 2001 van de Twin Towers te maken met deze les? 

• Vele van de slachtoffers zijn geïdentificeerd aan de hand van mitochondriaal DNA 

Mitochondriale aandoening kunnen voorkomen worden door het toepassen van 3 ouder ivf-

procedure wat is correct? 

• Men plaatst de kern van de biologische mama in een bevruchte eicel van een 

draagmoeder 

 

6.5 Genetica en kanker 
Kanker is een belangrijk gezondheidsprobleem 

• Kanker staat na hart- en vaatziekten op de 2de plaats wat betreft overlijdens. 

• bij ¼ mensen zal in de loop van zijn/haar leven kanker gediagnosticeerd worden 

• doorgaans boven de leeftijd van 60 jaar, maar niet zelden ook op jongere leeftijd en 
zelfs bij kinderen 

o Hoe ouder dat je wordt hoe meer kans dat je hebt op het krijgen van kanker 
o Leukemie is de meest voorkomende vorm van kanker bij kinderen 

▪ De overlevingskans voor die kinderen is door onderzoeken de laaste 
jaren sterk gestegen. 

• veroudering van de bevolking zal leiden tot verdere toename van het aantal mensen 
die kanker ontwikkelen 

 

Deze afbeelding toont aan dat kanker ook deels beïnvloed wordt door de omgeving. 

Denken aan de voedingen die mensen gebruiken 

Meest voorkomende vormen kanker bij man en vrouw zie afbeelding 



 

Wat is kanker- hoe ontstaan kanker? 

• Cellen in ons organisme werken samen, gecontroleerde groei van cellen wordt door 

meerdere genetische mechanismen gereguleerd 

• Wanneer deze mechanismen wegvallen (bv door een genetisch defect) kan kanker 

ontstaan. Meestal zijn hiervoor verschillende genetische afwijkingen nodig 

(meerstapproces) 

 

Kanker: het gevolg van accumulatie van meerdere gendefecten 

Afbeelding: Bij darmkanker heeft men heel goed kunnen voorstellen dat kanker een 
meerstapproces is. 
Een carcinoom is een kwaadaardige vorm van darmkanker. Wanneer deze zich verspreid 
door het bloed spreken we over een uitzaaiing. 
 
Een kanker of gezwel is het gevolg van een snelle en 
ongecontroleerd groei van abnormale cellen: 

• vorming van een lokaal gezwel 

• invasie van het omliggende gezonde weefsel 

• uitzaaiing naar andere weefsels op afstand 
(metastase) 

o Zo gaan bijvoorbeeld heel veel longtumoren of 
huidkanker gaan uitzaaiing vertonen naar de 
hersenen waar ze heel veel schade kunnen brokken. 

Dit leidt tot verstoring van verschillende lichaamsfuncties 
Classificatie van kanker (volgens celtype): 

• vaste tumoren (gezwellen): carcinomen, sarcomen (= defect in spierweefsel), ... 

o Deze worden vaak teruggevonden in longen en darmen 

• bloedkankers: leukemieën, lymfomen( zitten in de lymfe klieren) 

o Deze cellen bevinden zich in heel het lichaam 



Classificatie van kanker (volgens orgaantype): 

• Borstkanker 

• huidkanker: melanoom 

• botkanker: osteosarcoom, Ewing sarcoom (bij jong- volwassenen) 

• testis: seminoom 

 
Hoe treden veranderingen/mutaties in genen op ? 

• omgevingsfactoren: roken, voeding (vb setrk gekruid eten kan aanleiding geven voor 

maagkanker), omgevingspolluent (vb. asbest)  en ioniserende en Uv-straling, virussen 

(humane papiloma virussen zijn gelinkt met baarmoederkanker) 

• spontane DNA schade in de cel (1/1 miljoen  bp/gen/cel) 

 

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

Die minderheid wordt overgeërfd De meeste kankers 

zijn sporadisch. 

 

Bij een erfelijke vorm spreken we over het optreden 

van kiembaan mutaties. Dit zijn mutaties die aanwezig 

gaat zijn in een eicel of een spermacel. Deze kunnen 

aanleiding geven tot familiale kankers. 

 

Sporadische kankers: we spreken over somatische mutaties. Hier treedt er een mutatie op 

in je DNA in een welbepaald weefsel. In afbeelding bv. In het borstweefsel. Omdat de 

mutatie hier niet plaatst vindt in kiembaanweefsel zijn deze niet erfelijk. 

Wat is kanker – Hoe ontstaan kanker? 

6 essentiële veranderingen in kankercellen  

• Cel voorziet zichzelf van groeisignalen 

• Ontsnappen aan geprogrammeerde celdood 

o De cel gaat niet meer sterven 

• Ongevoelig voor de groei remmende signalen 

• Weefselinvasie en uitzaaiingen 

• Onbeperkt celdelingspotentieel 

o De cel gaat gaan delen en kan niet 

meer stoppen met delen 

• Continue bloedvatvorming 

 

Welke soort genen ? 

• proto-oncogenen 

• tumorsuppressor genen 

• DNA herstelgenen 

 

Tumorsuppressor genen versus proto-oncogenen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proto-oncogenen 

1. Groeistimulerende factoren 

2. Celmembraan receptoren 

3-4. Intracellulaire groeisignalen 

5. celdeling stimulatoren 

 

Activatie van één van deze genen in deze signaalcascade 

kan leiden tot ongecontroleerde groei  

 

Welke soort genen-proto-oncogenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

activatie van proto-oncogenen 



 
De eerste fout kan een deletie of punt mutatie zijn in het coderende deel 

• In het DNA de wordt omgezet naar het RNA krijg je een hyperactief proteïne, maar 

deze wordt wel nog gemaakt in normale hoeveel heden. 

Een twee de fout is het optreden van gen amplificatie 

• Nu krijg je meerdere kopieën in de plaatst van 2. Je krijgt dus wel nog een normaal 

proteïne, maar deze wordt overgeproduceerd. 

Een chromosoom herschikking 

• Translocaties kunnen leiden tot een activatie van een proto-oncogen. Ze kunnen daar 

toe lijden als bijvoorbeeld de groene sequentie is bijvoorbeeld afkomst van 1 

chromosoom en gaat zich plaatsen in de nabijheid van het rode, een stukje van een 

andere chromosoom. Dit heeft een heel sterke alteratie. Het zal ervoor zorgen dat 

het rode stukje tot overproductie komt, er worden meerdere RNA kopieën van 

gevormd en ook eiwitten. 

• Of het stukje van een oranje chromosoom wordt letterlijk geplakt aan een stukje van 

een rood chromosoom en dan krijg je wat we noemen een fusie eiwit. Dit fusie eiwit 

krijgt eigenlijk een nieuwe functie of dat fusie eiwit is hyperactief. Het bekendste 

voorbeeld van een pro actief fusie eiwit treft men aan in chronische myeloide 

leukemie. 

 

activatie van oncogen door translocatie en vorming van nieuw fusie-gen 

 

Deze ziekte komt vooral voor 

bij ouderen mensen en is niet 

zo frequent. 

Maar deze ziekte is 1 van de 

eerste voorbeelden waarbij 

men medicatie heeft kunnen 

ontwikkelen op basis van de 

genetische fout in de 

kankercellen. 

Wat gebeurd er precies? In de chronische myeloide leukemie komt een translocatie voor 

tussen chromosoom 9 en chromosoom 22. Op 9 bevindt zich het ABL gen en op 22 het BCR 

gen 



 

Tumorsuppressor genen 

Genen die de celdeling afremmen 

Deze genen hebben vaak een belangrijke functie in de celcyslus 

inactivatie van één van deze genen kan leiden tot ongecontroleerde groei 

 

Welke soort gene-tumorsuppresor genen 

Ontdekking van eerste tumorsuppressor gen (RB1) mede dankzij studie van zeldzame 

erfelijke vorm van oogkanker bij kinderen (retinoblastoom, RB) 

 

Knudson’s ‘two hit’ hypothese 

• observatie: onderscheid tussen sporadische en familiale 

vormen van RB 

 

Sporadisch  RB 

geen familiale voorgeschiedenis 

• oudere kinderen 

• unifocaal (meestal maar in 1 oog) 

 

Familiaal  RB 

familiale voorgeschiedenis 

• jongere kinderen 

• multifocaal  - bilateraal  

o Meedere tumoren per oog 

en vaak ook in beide ogen 

 
Ontdekking van eerste tumorsuppressorgenen mede dankzij studie van zeldzame erfelijke 

vormen oogkanker bij kinderen (retinoblastoom, RB) 

 

Knudson’s ‘two hit’ hypothese 

observatie: onderscheid tussen sporadische en 
familiale vormen van RB- 

• bij familiale vormen treden tumoren op 
jongere leeftijd op 

• bij familiale vormen zijn RB vaak 
multifocaal en/of bilateraal 

hypothese: RB ontstaat door twee genetische 
defecten waarvan één reeds overgeërfd is bij 
familiale vormen van RB 
 

1986: ontdekking van het RB1 gen gelegen op chromosoom 13 
 
RB1 gen blokkeert de overgang van G1 naar S-fase 
 
Andere voorbeelden: APC gen(familiale adenomateuze polyposis coli) 



• Erfelijke vorm van darmkanker met op jonge 
leeftijd groot aantal poliepen die later ontaarden 
tot darmkanker 

• APC gen controleert celdeling van 
darmepitheelcellen 

 

 

Welke soort genen-DNA hersel genen 

Andere voorbeelden: 

HNPCC  genen hereditary 

non polyposis colon 

cancerLynch syndroom 

• In deze vorm van kanker bevinden er zich fouten in de 

zogenamde DNA herstel genen 

• Erfelijke vorm van darmkanker zonder verhoogd aantal 

darmpoliepen 

• Wordt veroorzaakt door inactiverende mutaties in DNA 

herstelgenen  

 

 

 

Andere voorbeelden: BRCA1, BRCA2 genen  

• Erfelijke vorm van borstkanker 

• Genproduct speelt ook een rol in DNA herstel 

 

Les 6: Take Home Messages 
• Mitochondriën bevatten ook DNA, andere structuur 

• Mutaties in mitochondriaal DNA 

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

Tumorsuppressorgenen, oncogenen en DNA herstelgenen 

 

Les 7: Niet-mendeliaanse overerving bij monogenische 

aandoeningen 
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: hepatomegalie, gezwollen gewrichten en verschillende 

tattoos 

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

▪ Te veel ijzer in het bloed 



▪ Persoon krijgt diagnose hereditaire hemochromatose  

 

Hereditaire hemochromatose (HH) 

• De belangrijkste vorm van HH (HH type 1) wordt veroorzaakt door mutaties in het 

HFE gen 

• Meest frequente AR genetische ziekte in Caucasische populatie:  ziektefrequentie 

1/200-1/400 in Noord-Europese populatie; dragerschapsfrequentie België ~ 1/10 

• Chronische ijzeropstapeling: 

o Latentie fase: geen symptomen 

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

saturatie 

o Klinische expressie (40-50j): vermoeidheid, arthritis, hepatomegalie 

(opgezwollen lever), huidpigmentatie, cardiomyopathie, diabetes met 

evolutie naar levercirrose en carcinoma 

o Deze aandoening is goed behandelbaar en komt niet altijd tot uiting 

 

Pathogenese 

 
Normaal wordt er door de lever een aantal hepcidinnes op een gecontroleerde manier 

vrijgesteld. Deze zorgen ervoor dat het macrofagen niet te veel ijzer vrijstelt in de 

bloedbaan. Maar (zie rechts) als je HFE mutant is gaan er te weinig hepcidinnes aangemaakt 

worden waardoor er te veel ijzer in je bloed komt. Dit kan zorgen voor verschillende 

problemen in de organen.  

 

 Genetica hereditaire hemochromatose (HH) 

• HFE gen verklaart >90% van alle hereditaire hemochromatose 

• Autosomaal recessieve overerving 

• Twee meest frequente mutaties: 



o p.Cys282Tyr 

o p.His63Asp 

• Maar.... 

 

7.1 Non- penetrantie en onvolledige penetrantie 
Ook mensen die homozygoot zijn voor de meeste ernstige mutatie die  kunnen een diagnose 

van hereditaire hemochromatose krijgen, maar er zijn heel veel variabelen: 

 

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

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

▪ Dit komt omdat ijzeropstapeling in het bloed bij vrouwen minder rap 

zal voorkomen omdat ze menstrueren. 

▪ De behandeling van mannen is op het menstrueren van vrouwen 

gebaseerd. Bij mannen met deze aandoening zal men om de zoveel 

tijd eens een halve liter bloed afnemen om de ijzer concentratie laag 

te houden. 

o 90% van alle HH type 1 patienten 

• p.[Cys282Tyr];[His63Asp]: mild, niet-progressieve vorm (deze zeikte wordt niet 

ernstiger met de jaren en zal dus ook niet evalueren naar levercirrose) (HH: 5% - 

populatie:2%) 

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

o Associatie met aandoening onduidelijk. Laag gezondheidsrisico. Deze mensen 

moeten gewoon regelmatig hun bloed laten controleren op de hoge 

ijzerwaarden. 

• Dragerschap: geen klinisch gevolg 

 

Omgevingsfactoren 

Aggraverende factoren: (= factoren die het fenotype gaan ernstiger maken) 

• Hoog ijzer dieet, vitamine C 

• Excessief alcoholgebruik 

Beschermende factoren: 

• Bloeddonatie 

• Bloedverlies (menses) 

o menstruatie 

 

Penetrantie 

Penetrantie: statistisch begrip dat weergeeft hoe vaak het afwijkend fenotype wordt 

vastgesteld bij individuen met het afwijkend genotype 

fenotype: het ziektebeeld; de uitwendige verschijnselen als resultaat van de interactie 

tussen het genotype en de omgeving. 

Je bent meer dan je genen alleen er is voor heel wat zaken een grote interactie tussen je 

genotype en fenotype. 

genotype: het erfelijke materiaal (waarmee je geboren wordt) 



• volledige penetrantie versus verminderde of incomplete penetrantie vb. penetrantie 

is volledig of 100% wanneer alle individuen met het afwijkend genotype 

ziekteverschijnselen vertonen 

• penetrantie is 90% wanneer slechts 90% van de individuen met het afwijkend 

genotype ziekteverschijnselen vertonen 

• non-penetrantie is geen voorbeeld van variabele expressie ! 

 

Voorbeeld van non-penetrantie 

 

Bij non-penetratie zie je dat in elke generatie wel 

1 of meerdere individuen aangetast zijn. 

Dit is een autosomale aandoening met 

onvolledige penetrantie. Een aantal individuen 

hebben het genotype maar ontwikkelen geen 

symptomen omdat ze het fenotype niet hebben 

(de bolletjes met np) 

 

 

 

Non-penetrantie ≠ Variabele expressie 

2 broers met dezelfde genetische aandoening veroorzaakt 

door dezelfde mutatie in het NF1 gen 

Voor verdere info zie boek 

 
 

ander voorbeeld: 

Adam and Neil Pearson, 31, are identical twins but are 

radically different in appearance. They both suffer from the 

genetic condition neurofibromatosis - but it affects them in 

different ways 
De links man heeft onderhuidse neurofibromen omder zijn 

gezicht waardoor zijn gezicht misvormd wordt. Meestal is het IQ 

van mensen met deze aandoening ook wat lager dan het IQ van de andere identieke tweeling. 

 

Een genotype die zich uit in een fenotype is dus heel complex omdat het bij iedereen wat 

anders tot uiting kan komen. 

 

7.2. Mosaïcisme 



Wat Mendel niet wist...(2) 

mosaïcisme: verwijst naar het fenomeen waar bij één 

individu tenminste twee genetisch verschillende 

celpopulaties aanwezig zijn. Deze twee cellijnen zijn 

nochtans afkomstig van dezelfde zygote. 

Deze zygote is dan beginnen delen en in een paar van 

die delende cellen heeft er een mutatie plaatsgevonden.  

 

• Chromosomaal (grote veranderening op de 

chromosomen) of DNA(kleine supsitutie) 

• somatisch versus gonadaal/germinaal- 

o somatisch mosaïcisme: wanneer aanwezig in de 

somatische cellen, dus aanwezig in alle cellen behalve 

geslachtscellen. 

o gonadaal/germinaal mosaïcisme: wanneer 

aanwezig in de geslachtscellen 

o Verschil tussen beide: somatisch is niet aanwezig in de voorplantingscellen en 

kan dus niet doorgegeven worden aan de volgende generatie terwijl gonadaal 

wel kan doorgegeven worden aan de volgende generatie. 

 

Gonadaal/ germinaal mosaïcisme: OI 

• Gezonde 35-jarige man 

• Vorige relatie: doodgeboren dochter met lethale vorm van osteogenesis imperfecta 

• Vraag: herhalingsrisico in huidige zwangerschap met nieuwe partner 

 
Osteogenesis imperfecta 

• Verschillende vormen 

o Types: variërend van mild tot lethaal 

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

o De genen die instaan voor botstructuren  

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

o 1 van beide ouders draagt de mutatie in de geslachtscellen waardoor er een 

risico is ook voor de volgende generatie ook al is het individu zelf niet 

aangetast. 

• Belangrijk voor counseling: 7% herhalingsrisico ! 

 

Gonadaal/ germinaal mosaïcisme: OI = aanwezigheid van meer dan 1 cellijn in de gonaden 

(niet in rest van lichaam) 



• ontdekt als meer dan 1 kind met autosomaal dominante 

aandoening zonder familiale voorgeschiedenis 

• empirisch risico (bijv. OI 7-10%) 

o Schatting op basis van natuurstudies die gedaan zijn 

o 7-10% sprake van germinaal mosaïcisme als er 2 gezonde 

ouders zijn 

• onmogelijk om zaadcellen of eicellen te testen, dus prenataal 

onderzoek in alle volgende zwangerschappen 
 

  

 

 

 

 

 

Autosomaal dominante aandoening 

bij halfbroer en halfzus. Beide kinderen hebben dezelfde mutatie. Vader is 

niet getroffen door de aandoening. De causale mutatie wordt niet 

teruggevonden in bloed- en huidcellen van de vader  

 

 

“A normal man may well produce the whole catalogue of human genetic disease in every 

ejaculate” 

Prof. John Edwards 1928-2007 

Edwards syndrome = trisomie 18 

 

In de praktijk hebben we hier ook al voorbeelden van: 5 baby’s van spermadonor lijden aan 

zenuwziekte. Deze man had al 45 kinderen over heel de wereld via zijn donorschap, maar 5 

van deze kinderen hadden dezelfde zenuwziekte.  De doner had een mutatie in de 

geslachtscellen waarvan hij zelf niets wist. Toen is er een wet gekomen dat het sperma van 1 

man maar voor max 12 bevruchtingen mag gebruikt worden. 

Nu wordt het sperma in de spermabanken eerst getest op aandoeningen. 

 

Somatisch mosaïcisme kan voorkomen bij FAP 

• FAMILIAL : FAMILIES, ERFELIJKE ZIEKTE 

• ADENOMATOSIS : `CHAMPIGNON` / POLIEPEN 

• POLYPOSIS : > 100 POLIEPEN IN DIKKE DARM 

o JONGE LEEFTIJD 

o TOTAAL VERSCHILLEND VAN `SPORADISCHE 

ADENOMEN 
 



  
Dit kunnen we verklaren aan de hand van principes uit de embryogenese: 

 
Hoe verklaren dat er soms maar een beperkt aantal cellen besmet zijn met die mutatie? 

Week 1: vorming enoderm 1ste laag (vertegenwoordigd cellen aan de binnenkant) en 2de laag 

(vertegenwoordigd de zaken aan de buitenkant) 

Week 2: er komen steeds extra cellen erbij. Het kan gebeuren dat er in 1 van de lagen een 

mutatie gaat optreden die dan wordt doorgegeven aan de dochtercellen. 

Week 3: Als er zich in 1 cel van het endoderm een mutie zit dan gaat dat voorkomen in alle 

dochtercellen van het endoderm. Dus deze mutatie gaat alleen in bepaalde delen van die 

endoderm aanwezig zijn. 

Op deze manier kan je dus redeneren als er op een bepaald moment tijdens de embryonale 

ontwikkeling een eencellige mutatie ontstaat dan gaat die zich beperken tot de 

dochtercellen en als dat dochtercellen zijn die wel enkel in het endoderm terugvinden dan 

zullen we deze mutatie enkel kunnen terug vinden in het colon. 

 

Somatisch mosaïcisme: FAP 

Mutatie niet aanwezig in germinale cellen -> wordt niet doorgegeven aan de kinderen 
 

De grijze persoon het de typische klinische diagnose van FAP. 

Geen van zijn 4 kinderen veroont symptomen en we vinden bij 

hen ook geen mutatie terug. Maar bij de persoon zelf vinden 

we ook geen mutatie als we DNA uit het bloed gaan issoleren. 

Wat we dan kunnen doen is in de tumor gaan kijken of we daar 

de mutatie vinden. Als we dan de muatie vinden die aanlijding heeft tot 

het fenotype dan kunnen we zeggen dat hij somatisch mosaïcisme heeft 

voor FAP. 

 

7.3 Anticipatie 
Wat Mendel niet wist...(3) 

Sommige aandoeningen worden erger wanneer ze doorgegeven worden aan de volgende 

generatie. 

• De leeftijd bij diagnose kan jonger worden 



• De manier van uiting kan ernstiger worden 

Casus 3 

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

 

ANTICIPATIE: tendens in sommige genetische aandoeningen om bij individuen in 

opeenvolgende generaties een vroegere aanvangsleeftijd (age of onset) te hebben én 

ernstiger manifestaties te vertonen 

 
REPEAT EXPANSIE: anticipatie wordt vaak geobserveerd in genetische ziekten veroorzaakt 

door een trinucleotide repeat mutatie (triplet repeat disorder). Deze mutaties zijn vaak 

dynamisch of onstabiel tijdens meiose, dwz. ze kunnen toenemen in grootte en een 

ernstiger fenotype veroorzaken in opeenvolgende generaties 

Hoe langer de repeat hoe ernstiger de aandoening en hoe vroeger ze kan ontstaan. 

 

CORRELATIE tussen repeat lengte en ernst van de aandoening 

 

PREMUTATIE: toegenomen aantal repeats in asymptomatisch individu, maar wel instabiel 

tijdens meiose 

 

Ziekte van Steinert: AD myotone spierdystrofie 

 



 
 

Vanaf 50 repeats zal je symptomen ervaren (aritmie = hartritmestoornissen) 

Vanaf 100-1500 repeats myotonie: er ontbreken spieren in het gezicht, deze mensen kunnen 

veel moeilijker tot lachen komen. 

Boven de 1000 repeats: symptomen zie schema (ook vaak magere beentjes). Kan op 

overlijden 

 

Casus 3: moleculaire resultaten 

wordt erger per generaties 

zie rode cijfers die de repeats voorstellen 

 

Genetische anticipatie: het feit dat de aandoening 

erger wordt en op jonger leeftijd tot uiting komt. 

 

 

 

 

 

 

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 expansies tijdens spermatogenese 

• verklaring voor maternele transmissie van congenitale MD 

o De ernstige vorm van de ziekte van Steiner komt meestal via de vrouwen 

 

Fragiele X-syndroom 

• fysische kenmerken 

o langwerpig gelaat 

o grote oren  

o ogivaal verhemeltegrote  

o teelballen 

o  lakse vingergewrichten 

o platvoeten  

o liesbreuken 

• frequentie: 1/4000 mannelijke geboortes 

• één van de meest frequente vorm van matige mentale 

beperking bij jongens (na Down syndroom) 

 

X-gebonden aandoening, enkele eigenaardigheden: 

• 30% van de draagsters vertonen milde tot matige mentale beperking 

• normaal begaafde mannen als schakel tussen aangetaste familieleden 

 



De vrouwen hebben de aandoening doorgegeven aan de 

mannen, maar omdat het heir gaat om een x-gebonden 

aandoening zullen zij geen symptomen ondervinden. 

Maar in de stamboom is er ook 1 man die geen symptomen 

had die vader, broer van de 2 vrouwen die de ziekte dan 

hebben overgedragen naar andere mannen. 
 

Het fragiele X-syndroom bevindt zich in 5’ 

UTR 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Als je opnieuw naar de stamboom kijkt zie je dat 

de vader en de broer van de 2 vrouwen ook de 

ziekte had maar nog geen symptomen vertoonde 

omdat hij maar 90 repeats had (=normal 

transmitting). 

 

 

 

Fragiele X-syndroom DNA onderzoek 

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

• onderscheid tussen normaal-premutatie-mutatie 

• postnataal of prenataal onderzoek 

 

Waarom is het belangrijk de diagnose te stellen? 

• verklaring van de mentale beperking 

• genetisch advies aan ouders 

• opsporen van “at-risk” verwanten 

• mogelijkheden tot prenataal onderzoek 

• speciale therapeutische maatregelen 

 

7.4 Novo mutatie 
Wat Mendel niet wist…(4) 

Het feit dat er op een bepaald moment een nieuwe mutatie moet ontstaan. Deze nieuwe 

mutatie komt in bepaalde aandoeningen frequenter voor dan in anderen. 

• Negatieve familiale voorgeschiedenis 

o Niemand anders in de familie heeft de 

muatie 

• vooral bij AD aandoeningen 

o vb. Achondroplasie (dwerggroei) 7/8 de 

novo mutaties 

• mutatie ontstaan tijdens meiose in germinale cel 

van 1 ouder  

• andere germinale cellen normaal -> 

herhalingsrisico niet gestegen !  

• aangetaste nakomeling: wél verhoogd risico op 

transmissie 
 



 
 

7.5 Genomische imprinting 
Wat Mendel niet wist…(5) 

MR (mentale retardatie) 

Hypotonie (spierzwakte) 

Hyperfagie (grote wil om te eten) 

 

Hypertonie (samen trekken spieren) 

Microcefalie (kleine hoofdomtrek) 

 

Deze beide kinderen zien er heel anders 

uit maar hebben wel dezelfde 

chromosomale aandoening 

Exacte deletie, maar andere uiting 

 

 

Genomische imprinting= verschillen in genexpressie tussen het allel afkomstig van de 

moeder en het allel afkomstig van de vader.  

• Sommige genen krijgen tijdens de gametogenese een “imprint” (“epigenetische 

tag”/label) afhankelijk van het geslacht van het individu. 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. Imprinting is dus een reversibel 

fenomeen, maar enkel in de voortplantingscellen 

• Imprinting wordt gereguleerd vanuit het imprintingscentrum (IC) 

o Zorgt ervoor dat de juiste allen een tag krijgen 
 



 
Bij 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 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. 

 



 
Welke diagnose kunnen we nu stellen bij de kinderen van bovenstaande casussen (casus 4 

en 5). 

Jongen: Prader-Willi syndroom 

Meisje: Angelman syndroom 

Deze beide syndromen zijn te wijten aan de deletie op chromosoom 15. 

Op de afbeelding hierboven zie je hoe de regio op 15q eruitziet. 

• We hebben in die regio een aantal genen die engel tot expressie komen als ze van de 

vader afkomstig zijn Prader-willi syndroom gen 

• We hebben in die regio ook een groot gen het UBE3A gen dat geassocieerd is met het 

Angelman syndroom en dat enkel tot expressie komt wanneer het van de moeder 

afkomstig is. 

• Tussen deze 2 ligt het inprentingscentrer (de controlekamer) 

 
Wat is er nu gebeurd bij die 2 kinderen? 

Bij allebei is er een deletie opgetreden in dezelfde regio. Bij de jongen ging dit over een 

deletie op het paternele allel waardoor je dus het Prader-Willi syndroom krijgt. Dit is een 



autosomale aandoening, maar te wijten aan een deletie op het paternele allel. Dus meisjes 

kunnen ook het Prader-Willi syndroom krijgen. 

Dus een deletie op het paternele allel heeft altijd aanleiding tot het Prader-Willi syndroom. 

Gaat het om een deletie op het maternel allel dan spreken we over het Angelman syndroom. 

 

Verschil tussen beide 

Een deletie van het paternele chromosoom lijdt er toe dat er geen expressie is van de 

blauwe genen wat zorgt voor het Prader-Willi syndroom. Hier krijg je enkel nog expansie van 

de UBE3A. De blauwe genen zijn op het materneel allel niet actief. 

Bij het Angelman syndroom is er een deletie op het maternele allel dus we krijgen enkel 

expansie van de paternele genen, maar geen expressie van het UBE3A gen dat afkkomstig is 

van de vader, dit is een paterneel geinprent gen. 

We hebben dus een deletie waardoor dat er bepaalde genen niet tot expressie komen. 

 

7.5.1 Uniparentale disomie 

• Is een ander fenomeen die zorgt dat er ook geen expressie is van een bepaald allel 

• Aanwezigheid van twee homologe chromosomen afkomstig van één ouder 

o Meestal niet erg 

• Klinisch belangrijk wanneer chromosomen met geïmprinte genen betrokken zijn 

(genen waarvan expressie preferentieel materneel of paterneel is) 

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

 

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 

Dit is de tegenhanger van heterodisomie. 

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. 

 
Het omschreven fenomeen zie je dus bij de 2 aandoeningen optreden. Dus bij beide 

aandoening is de meest frequente oorzaak een deletie, maar deze aandoening heeft ook nog 

andere oorzaken zoals uniparentale disomie of problemen in het imprintingscenter (IC 

mutatie). Bij Angelman kunnen we nog een 3de oorzaak hebben namelijk wanneer er een 

mutatie plaatsvindt in het UBE3A 

 

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. 



 
7.5.1 Imprinting center mutatie 

• Bij ART (Assisted Reproduction Technology)-baby’s worden meer geboortedefecten 

vastgesteld dan bij baby’s die op natuurlijke manier worden verwekt. 

• Er bestaan 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 

▪ Gebeurd wanneer de zaadcellen een duwje nodig hebben om de eicel 

te doorgronden als ze zelf niet sterk genoeg zijn. De spermacel wordt 

hier dus in de eicel geinjecteert.  Er wordt hier dus 1 spermacel 

gekozen die op een mechanisme manier in de ecel wordt geduwd.  

▪ Hiebij gebeuren er mee inprintingsfouten waarvan de oorzak verloopig 

nog ongekend is. 

• Redenen – niet helemaal duidelijk maar vermoeden dat volgende factoren een rol 

spelen: stimulatie van de ovaria, cultuur media dat gebruikt wordt voor de gameten 

en embryos, manipulaties bij de in vitro fertilization (IVF) en intracytoplasmic sperm 

injection (ICSI), vries-/ontdooicycli van embryo’s zou effect hebben op genomische 

imprinting 

 
 



 
Nog steeds lage percentage op afwijking wel iets je hoger dan bij een natuurlijke 

bevruchting. 

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. 

Examenvragen les 7: 
Vb Examenvraag 1 

De overerving van de aandoening in deze familie kan je omschrijven als (2 juiste 

antwoorden). 

 
a)Autosomaal dominante aandoening te wijten aan germinaal mosaïcisme 

b)Autosomaal dominante aandoening met onvolledige penetrantie 

c)Autosomaal dominante aandoening te wijten aan de novo mutatie 

d)X-gebonden recessieve aandoening 
e)Autosomaal recessieve aandoening 
Vb. Examenvraag 2 

Wat is de meest waarschijnlijke overervingsvorm in deze familie? Neem aan dat dragerschap 

voor een mutatie in het betrokken gen in de algemene populatie ontzettend laag is. 

 
a)Autosomaal dominante aandoening met volledige penetrantie 

b)Aandoening te wijten aan maternele uniparentale isodisomie  



c)X-gebonden dominant 

d)X-gebonden recessief 

e)Autosomaal recessief met variabele expressie 

 

Vb. Examenvraag 3 

In volgende stamboom segregeert een erfelijke aandoening. Neem aan dat het voorkomen 

van een defect gen dat leidt tot deze aandoening in de normale populatie bijzonder klein is. 

Welke overervingswijze is het meest voor de hand liggend? 

 
1.Autosomaal dominant 

2.Autosomaal dominant met onvolledige penetrantie 

3.Autosomaal recessief 

4.X-gebonden recessief met onvolledige penetrantie 

5.X-gebonden recessie 

 

Vb Examenvraag 4 

Een koppel, beiden fenotypisch normaal, hebben 4 kinderen, waarvan 2 met 

neurofibromatose type 1 (autosomaal dominante aandoening met 100% penetrantie). Wat 

is de meest waarschijnlijke verklaring hiervoor? 

 

1.Germinaal mosaïcisme 

2.Uniparentale disomie 

3.Variabele expressie 

4.Locus heterogeniteit 

5.Dominant negatief effect  

 

Vb Examenvraag 5 

Welke van onderstaande beweringen is correct voor het Fragiele X syndroom ? 

 

1.De aandoening wordt veroorzaakt door een dinucleotide repeat expansie 

2.Een expansie van 120 CGG repeats beïnvloedt de transcriptie van het gen 

3.De moeder van een jongen met het Fragiele X syndroom is in de regel draagster van een 

premutatie 

4.Premutaties geven aanleiding tot mentale retardatie bij mannen 

5.Het feit dat beide ouders van een kind met Fragiele X syndroom over het algemeen geen 

tekenen van de ziekte vertonen is een voorbeeld van non-penetrantie 

 

Take home messages les 7: Niet-Mendeliaanse overerving bij monogenische 
aandoeningen 

Volgende begrippen begrijpen en kunnen toepassen: 



• non-penetrantie/onvolledige penetrantie 

• mosaïcisme 

• anticipatie 

• de novo mutatie 

• genomische imprinting!!! 

• uniparentale disomie 

 

 

Les 8 – deel 1 Multifactoriële aandoeningen 
Monogenische versus multifactoriële aandoeningen 

Erfelijke aandoeningen die 

ontstaan door 1 mutatie in 1 gen 

komen minder frequent 

voor.(=mendeliaanse 

overervingsvormen) 

 

Multifactoriële aandoeningen 

komen heel wat frequenter voor 

denk aan: obesitas, ziekte van 

chroom en ook psychische 

aandoeningen zoals schizofrenie, 

ADHD 

 

Aandoeningen die zich tussen beide vormen bevinden: Parkinson, alzheimer, gespleten 

lip/verhemelte. Hier kan het gaan om 1 mutatie op 1 gen die aanleiding heeft tot de ziekte, 

maar in de meeste gevallen gaat het gaan over iets multifactorieel waar zowel genetische 

factoren en omgevingsfactoren een rolspelen. 

 

Niet-Mendeliaanse monogenetische overerving ≠ multifactoriële aandoeningen 

Multifactoriële erfelijkheid: 

• aandoeningen die slechts gedeeltelijk genetisch bepaald zijn 

• vermoedelijk het gevolg van een interactie tussen genetische en niet-genetische 

(omgevings)factoren 

• vaak familiaal maar geen duidelijke Mendeliaanse overerving 

• complexe of polygenische aandoeningen: verschillende genen spelen een rol in het 

ontstaan van deze ziekten 

 

1. Multifactoriële erfelijkheid 
frequenter dan monogenische aandoeningen 

Maar we weten nog niet zo heel veel over de multifactoriële erfelijkheid 

We besteden meer aandacht aan de monogenische aandoeningen omdat de principes van 

de monogenische aandoeningen wel kunnen toegepast worden op de multifactoriële 

aandoeningen. 



Je moet kunnen weten hoe erfelijkheid werkt op een eenvoudige schaal om erfelijkheid op 

een complexe schaal te snappen. 

 

• aangeboren afwijkingen: 

o gespleten lip/verhemelte 

o heupluxatie 

o hartafwijkingen 

o spina bifida (open rug) 

o klompvoeten 

• aandoeningen op latere leeftijd: 

o astma 

o autisme 

o diabetes mellitus (suikerziekte) 

o hypertensie 

o epilepsie 

o psychiatrische aandoeningen 

o meeste kankers 

 

monogenisch – oligogenisch - polygenisch – multifactoriel 

Monogenisch: 1 mutatie in 1 gen heeft 

aanleiding tot een aandoening 

Oligogenische: beperkt aantal genen bij 

betrokken 

Polygenisch: veel genen bij betrokken 

Multifactorieel: genetische en 

omgingsfactoren bij betrokken of 

genetische factoren die een interactie 

gaan aangaan met de 

omgevingsfactoren. 

 
Hoe meer loci je hebt hoe meer verschillende allelen dat zich kunnen voordoen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld: 3 genen, elk 2 allelelen 

 

Aan de uiteinden zie je alle kleine 

letters en alle grote letters. 

Daartussen zie je de verhoudingen 

hoe dat het zich verdeelt. 

Dit schema is een andere manier 

van voorstellen. Je kan het dus 

voorstellen in een schema zoals 

op deze afbeelding of in grafieken 

zoals op bovenstaande 

afbeeldingen. 

 

Voor meer uitleg kijk filmpje 

ambouba sisters (3.31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Heritabiliteit 

 
Heritabiliteit:  

• geeft weer in welke mate een aandoening genetisch bepaald is 

• wordt bepaald via tweelingenstudies 



 

Tweelingen 

Aan de hand van tweeling studies 

hebben we al een ruimere kennis 

kunnen opbouwen omtrent 

erfelijkheid. 

 

Verschil monozygote en dizygote 

• monozygote: eicel en zaadcel gaan 

versmelten -> ontstaan 1 bevruchte 

eicel. Deze eicel gaat vroeg in de 

embryogenese splitsen. Zo krijg je 2 

kindjes met het zelfde genetisch 

materiaal. 

• Dizygote: ontstaan uit 2 aparte eicellen en 2 aparte zaadcellen doe op hetzelfde 

moment zijn ontstaan. Genetisch materiaal maar 50% gelijk zoals bij standaard 

broers en zussen 

 

Studie van concordantie voor een kenmerk bij tweelingen 

Om te kijken welke ziekten 

erfelijk zijn gaan we na gaan in 

hoe verre dat tweelingen 

effectief getroffen zijn door 

een bepaalde aandoening. 

We gaan mono- en dizygote 

tweelingen gaan vergelijken en 

we gaan gaan kijken als 1 lid 

van een tweeling een bepaalde 

aandoening heeft wat is dan de 

kans dat het andere lid van die tweeling ook die aandoening krijgt? En is er een verschil bij 

monozygote en dizygote tweelingen? 

Als we bij een aandoening zien dat 100% van de monozygote tweelingen beide leden 

dezelfde ziekte hebben terwijl dat bij de dizygote tweelingen maar 50% is dan kunnen we 

hieruit afleiding dat de aandoening vooral genetisch bepaald wordt. 

Als we bij een aandoening zien dat 75% van de monozygote tweelingen beide leden dezelfde 

ziekte hebben terwijl dat bij de dizygote tweelingen maar 30% is dan kunnen we daaruit 

afleiden dat er een hele grote kans is dat genetica een rol speelt maar dat deze niet alles 

bepalend is. Er zijn dus genetische als omgevingsfactoren die een invloed hebben. 

Als we bij een aandoening zien dat 40% van de monozygote tweelingen beide leden dezelfde 

ziekte hebben terwijl dat bij de dizygote tweelingen maar 40% is dan kunnen we hieruit 

afleiden dat vooral omgevingsfactoren een rol spelen. 

 

Tweelingen zijn concordant wanneer beide individuen van een tweelingspaar het kenmerk 

of de ziekte vertonen 



 

Voorbeeld: concordantie bij gespleten lip + verhemelte [CL(P)] en gespleten verhemelte (CP) 

Gespleten lipt en verhemelte bij 

36.1% van de monozygote 

tweelingen, bij dizygote maar 

4.7%. 

Wanneer er sprake is van alleen 

gespleten verhemelte dan is dat 

voor monozygote tweelingen 

22.2% en voor dizygote maar 

4.6% 

Genetische factoren spelen dus 

een iets kleiner rol als we alleen maar een gespleten verhemelte hebben. Maar bij 

monozygote tweelingen is de kans nog altijd groter dan bij dizygote tweelingen dus daaruit 

leiden we af dat genetische factoren zeker een significante rol spelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Verwantschap 
Belangrijk in de context van multifactoriële 

erfelijkheid: hoe dichter de verwantschap, 

hoe meer genetische factoren er gedeeld 

wordt. 

 

 

 

 

 



 

Graad van verwantschap en 

gemeenschappelijke genen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Liability/ threshold model 
“aanleg/vatbaarheid” voor aandoening:  

• bepaald door additief werkende genen en 

omgevingsinvloeden 

• normaal verdeeld in de populatie 

• niet meetbaar 

o Risico normaal verdeeld in de algemene 

populatie: groene curve 

▪ Aan het uiteinde van de curve zitten alle 

factoren die ervoor zorgen dat je de 

aandoening ontwikkelt. 

o Bij eerste verwanten verschuift de curve 

een beetje naar rechts. Voor hun is het risico dus ook groter om de 

aandoening te krijgen. (rood gedeelte) 
 

1.4 Kenmerken van multifactoriële aandoeningen 
• het risico voor eerstegraadsverwanten is ongeveer de vierkantswortel van de 

frequentie van de aandoening in de populatie (meestal 3-5%) 

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

o kans aandoening 3% voor eerstegraadsverwanten 

• het risico voor tweedegraads- en verdere verwanten neemt exponentieel af 

• het risico voor eerstegraadsverwanten wordt groter wanneer 

a) verschillende individuen binnen een familie aangetast zijn 

b) de aandoening ernstiger is 

• wanneer de aandoening meer frequent is bij het ene dan bij het andere geslacht, is 

het risico groter voor eerstegraadsverwanten van een aangetast individu van het 

geslacht waar de aandoening het minst frequent bij voorkomt  

o als je een aandoening hebt die meer voorkomt bij jongen dan bij meisjes dan 

hebben de eerste graadsverwanten van de meisjes een hoger risico van dan 

deze van de jongens. 



▪ Verklaring: bij het meisje gaan meer risicofactoren aanwezig zijn 

omdat ze er meer nodig had om de aandoening tot uiting te laten 

komen dan wat er bij jongens nodig is. Trash hold bij meisjes ligt hoger 

dan bij jongens. 

• consanguïniteit bij de ouders verhoogt het risico voor de kinderen 

o zekere graad van verwantschap tussen de ouders 

o ze delen genetische factoren waardoor het risico voor de kinderen dus groter 

wordt. 

 

 

 

 

 

1.5 Oorzaak van multifactoriële aandoeningen 

 
We hebben in onze populatie allelen die heel zeldzaam of heel frequent kunnen zijn. 

y-as: risico factoren 

We zien zeldzame varianten die een heel klein effect hebben: deze zaken gaan we heel 

moeilijk oppikken. 

Zaken die we wel gemakkelijk kunnen oppikken: allelen die een heel groot risco hebben, 

maar zeldzaam zijn. 

We hebben ook zaken tussen een hoog en een laag risico die niet zo heel frequent zijn in de 

algemene populatie 

Dan hebben we ook nog heel frequent voorkomende varianten die op zich heel weinig 

aanleiding kunnen geven voor een ziekte. 



Wat heel weinig voorkomt zijn varianten die een hoog effect hebben maar heel frequent zijn 

in de algemene populatie (= zaken die nauwelijks bestaan) 

 

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

monogenische aandoeningen 
Voorbeelden: 

• Kanker 

• Diabetes 

• ziekte van Crohn, 

• gewicht 

• lengte 

• intelligentie 

• ... 

Er zijn minder complexe dan monogenische 

aandoeningen 

 

Nature 

Je zou in je DNA kunnen zien of je homoseksueel bent, en je zou dat via een app kunnen te 

weten komen. De 'gay app' is niet gratis, je betaalt 5,5 euro om die app te installeren. Dan 

laat je je DNA-profiel opstellen en daar zou je dan kunnen uit afleiden voor hoeveel procent 

je homoseksueel bent. 

http://gaylive.be/articles/onrust-over-app_655.html 

• "Dit commerciële initiatief misbruikt een recente wetenschappelijke studie om snel 

geld te verdienen. Niet alleen is dit initiatief stuitend maar het betreft tevens een 

vorm van consumentenbedrog", aldus senator Stephanie D’Hose (Open Vld). ... 

• De onderzoekers van de Harvard Medical School zelf stellen expliciet dat de 

onderzoeksresultaten en het genetische effect dat zij vonden in de algemene 

populatie zichtbaar is, maar dat deze niet voorspellend werkt op individueel niveau. 

Dat is echter wat de app pretendeert te kunnen doen.  

 

Take home message les 8 – deel 1 
Multifactoriële erfelijkheid 

• Verschil begrijpen tussen multifactoriële erfelijkheid en niet-mendeliaanse 

overerving van monogenische aandoeningen 

• Onderstaande begrippen kunnen toepassen: 

o Heritabiliteit 

o Verwantschap 

o Liability/Threshold model 

 

Les 8 – deel 2 risicoberekeningen 
 

2. Risicoberekeningen voor chromosomale aandoeningen 

http://gaylive.be/articles/onrust-over-app_655.html


2.1 Numerieke chromosoomafwijkingen 
Bij numerieke chromosoomafwijkingen hebben we een chromosoom te veel of te weinig  

Vb. Trisomie 21 tgv nondisjunctie tijdens meiose 

Nondisjunctie: als tijdens meiose1 of meiose 2 of mitose, de 

chromosomenparen niet worden opgesplitst, of als de chromatiden niet 

worden opgesplitst 

 

Voor numerieke chromosoomafwijkingenrisico is ongeveer 1% 

Dit is hoger dan wat je ziet in de algemene populatie. Die 1% is een 

schatting dus het is niet accuraat, maar dit is at we meegeven aan ouders 

van kinderen met trisomie 21 

• genetische predispositie tot nondisjunctie ? 

• mogelijkheid van gonadaal mosaïcisme 

 

2.2 Structurele chromosoomafwijkingen 
Vb. Down syndroom tgv een Robertsoniaanse translokatie 

De vader heeft een roberysoniaanse translokatie en heeft dit 

doorgegeven aan zen zoon. 

Wat is de kans dat hij dit ook aan zen 2de kind doorheeft? 

 

 

 

 

1 van beide ouders heeft structurele chromosoomafwijking 

 
De kans dat hij het ook aan zen 2de kind doorheeft is vergroot ten opzichte van de algemene 

populatie. 



Zie bovenstaande afbeelding 

 

Vb. Down syndroom tgv een Robertsoniaanse translokatie bij vader 

Vanuit de literatuur zijn we dat het 

herhalingsrisico ongeveer 1-3% is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vb. Down syndroom tgv een Robertsoniaanse translokatie bij moeder 

Als de moeder de drager is van de robertsoniaanse 

translocatie is de overervingskans groter 

 

 

 

 

 

3. Risicoberekeningen voor monogenische aandoeningen 
3.1 Autosomaal dominante aandoeningen 

• het risico voor de kinderen van een aangetast individu is in de regel 50% 

• cave non-penetrantie 

o vb. penetrantie is 80%risico wordt 1/2 x 8/10 = 0,4 (ipv 0,5) 

• hou rekening met gonadaal mosaïcisme (les 7) bij een nieuwe mutatie 

 

 

 

 

 

Mosaïcisme: de mutatie is slechts aanwezig in een deel van de cellen 

Gonadaal: de abnormale cellen bevinden zich in de geslachtsklieren (gonaden) 

 

3.2 autosomaal recessieve aandoeningen 
• in de regel zijn beide ouders van een aangetast kind elk drager en is 

het herhalingsrisico voor broers/zussen 25% 

• cave uniparentale disomie (heel zelfdzaam) 

o kind krijgt 2 allelen van dezelfde ouder  

o wanneer rescue moet optreden tijdens de embryonale 

ognese. 

o indien mogelijk bevestig dragerschap bij beide ouders! 



 

 

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

(de vader van het kind is niet de biologische vader) 

 

3.3 X-gebonden recessieve aandoeningen 
drie mogelijkheden: 

• 1.de moeder is draagster en het risico op een aangetaste zoon bij 

een volgende zwangerschap is 1/2 (indien het een jongen is) 

• 2.nieuwe mutatie tijdens maternele meiose met verwaarloosbaar 

herhalingsrisico 

• 3.moeder vertoont gonadaal mosaïcisme: klein herhalingsrisico 

 

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

dragerschapstest voorhanden is 
 

4. Risicoberekeningen gebruik makend van kansberekeningen 
4.1 Additieve wet (law of addition) 
Wanneer ofwel gebeurtenis 1 ofwel gebeurtenis 2 kan voorkomen (maar nooit samen) en 

wanneer de kans op gebeurtenis 1 = P1 

de kans op gebeurtenis 2 = P2  

dan is de kans dat ofwel gebeurtenis 1 ofwel gebeurtenis 2 optreedt: 

P = P1+P2 

 

Voorbeeld: 

Kans op een meisje (Pmeisje) is 1/2 en kans op een jongen (Pjongen) is 1/2De kans dat het 

ofwel een jongen ofwel een meisje is bij de geboorte = 1Pmeisje + Pjongen = 1 

 

Het gaat dus om 2 gebeurtenissen die apart kunnen voorkomen maar nooit samen 

 

4.2 Multiplicatieve wet (law of multiplication) 
Wanneer gebeurtenis 1 en gebeurtenis 2 onafhankelijk van elkaar kunnen optredenen 

wanneer 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 een meisje (Pmeisje) is ½ en kans op een jongen (Pjongen) is ½ 

De kans op telkens een jongen bij 2 zwangerschappen = ¼ Pjongen x Pjongen = ¼ 

 

4.3 Bayes’ theorema 



Bij de berekening van de uiteindelijke kans wordt rekening gehouden met anterieure en 

posterieure informatie (vb. testresultaat/stamboom). 

• prior probabiliteit: initiële probabiliteit (anterieure informatie) 

o de informatie die gewoon aanwezig is 

• conditionele probabiliteit: probabiliteit op de posterieure informatie gegeven een 

bepaalde voorwaarde 

• joint probabiliteit: produkt van prior met conditionele probabiliteit 

• posterieure probabiliteit: finale probabiliteit = joint probabiliteit / som van de joint 

probabiliteiten 

 

Oefeningen 

Risicoberekening – vb 1 
Autosomaal dominante neurologische aandoening die ontstaat op oudere leeftijd 

60 % van de individuen met een afwijkend gen vertonen een afwijkende scan van de 

hersenen op de leeftijd 50 jaar 

 
Wat is de kans dat III-1 het afwijkend gen heeft geërfd, wanneer II-2 een normale 

hersenscan heeft op 50 jaar?? 

 

Conditionele is 

afgeleid van de 

hersenscan van de 

60% 

 

 

 

 

De kans dat III-1 drager is van het afwijkend gen is dus 2/7 X ½= 1/7 

 

Risicoberekening – vb 2a 
X-gebonden recessieve aandoening 

Wat is de kans dat II-2 draagster is? 

A priori kans is 1/2 maar het feit dat II-2 drie gezonde 

zonen heeft verlaagt het finale risico 

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

 

 
 



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

Joint probabiliteit: produkt van prior met conditionele probabiliteit 

Posterieure probabiliteit: joint probabiliteit/som van de joint probabiliteiten 

 

Risicoberekening – vb 2b 
Voor monogenische aandoeningen 

X-GEBONDEN RECESSIEF 

 

Voorbeeld: 

ziekte van Duchenne (spierziekte): 

• dragerschapstest bij vrouwen: bepaling van CK in bloed(CK: creatine kinase; 

spierenzym dat in bloed kan bepaald worden) 

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

 
 

Wat is de kans dat II-2 draagster is? 

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

normaal 

Het finale risico werd dus gereduceerd van 1/2 tot op 1/25 

 

 
 

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

al dan niet drager gegeven normale CK waardePosterieure probabiliteit: joint 

probabiliteit/som van de joint probabiliteiten 

 

Voorbeeld examenvraag 1 



Mucoviscidose wordt veroorzaakt door autosomaal recessieve mutaties in het CFTR gen. De 

broer van Melanie overleed enkele jaren geleden ten gevolge van deze aandoening; er 

gebeurde bij hem geen genetische test. Melanie is nu een jonge volwassen vrouw en heeft 

zelf geen tekenen van de aandoening, maar wil de kans op een kind met mucoviscidose zo 

klein mogelijk maken. Daarom besluit ze om zich genetisch te laten testen. Er bestaat een 

genetische test om de 25 meest frequente CFTR mutaties na te kijken. Deze 25 mutaties 

vertegenwoordigen 90% van de ziekteveroorzakende allelen in de populatie. Melanie draagt 

geen van deze 25 mutaties. Wat is haar overblijvend risico op dragerschap van een CFTR 

mutatie? 

Gebruik het Bayes theorema om het antwoord te vinden. 

1)1/6 

2)1/11 

3)1/31 

4)9/14 

5)Het correcte antwoord wordt niet vermeld  

 
 

= 

 

• Autosomaal recessieve aandoening  

o a priori kans dat Melanie draagster is .... 2/3 

o a priori kans dat Melanie geen draagster is ...1/3 

• Conditionele probabiliteit 

o indien Melanie draagster is van de mutatie, dan heeft ze na de genetische test met 

een sensitiviteit van 90% nog .10% kans op dragerschap 

o Als Melanie geen draagster is, heeft ze 100.% kans op een negatieve genetische test 

met 90% sensitiviteit 

 



 
De kans dat Melanie draagster is van een CFTR mutatie na het uitvoeren van een genetische test die 

90% van de mutaties kan detecteren bedraagt dus 1/6 

 

Voorbeeld examenvraag 2 

 
In bovenstaande familie segregeert een autosomaal dominante hartaandoening die ontstaat op 

oudere leeftijd. 25% van de individuen met een afwijkend gen vertonen een normale 

echocardiografie op de leeftijd van 50 jaar.  

Wat is de kans dat III-1 het afwijkend gen heeft geërfd, wanneer II-2 een normale echocardiografie 

heeft  op 50 jaar ? 

 

• Autosomaal dominante aandoening  

o Kans dat II.2 drager is 1/2 

o Kans dat II.2 geen drager is 1/2 

• Als II.2 drager is van de mutatie, dan heeft hij nog 25 % kans op een normale 

echocardiografie op 50 jaar  

• Als II.2 geen drager is, heeft hij 100%   kans op een normale echocardiografie op 50 

jaar 

 

 



Individu II.2 heeft kans van 1/5 om drager te zijn. Zijn dochter (III.1) heeft aldus kans van  

1/10 om drager te zijn 

 

5. Risicoberekening voor multifactoriële aandoeningen 
• meestal gebaseerd op observaties uit familiestudies 

• geen theoretische berekeningen 

• men spreekt van empirische risico’s 

 

5.1 Vuistregels 
• het risico voor eerstegraadsverwanten is ongeveer de vierkantswortel van de 

frequentie van de aandoening in de populatie (meestal 3-5%) 

• het risico voor tweedegraads- en verdere verwanten neemt exponentieel af 

• het risico voor eerstegraadsverwanten wordt groter wanneer 

a) verschillende individuen binnen een familie aangetast zijn 

b) de aandoening ernstiger is 

• wanneer de aandoening meer frequent is bij het ene dan bij het andere geslacht, is 

het risico groter voor eerstegraadsverwanten van een aangetast individu van het 

geslacht waar de aandoening het minst frequent bij voorkomt  

• consanguïniteit bij de ouders verhoogt het risico voor de kinderen 

 

Verwantschap 

Herhalingsrisico bij autosomaal dominante vs multifactoriële aandoeningen 

 
5.2 Psychiatrische en congenitale afwijkingen met  multifactoriële 

overervingen  
Herhalingsrisico’s voor aandoeningen met multifactoriële overerving – voorbeelden 

• Psychiatrische aandoening: schizofrenie  

• Congenitale malformatie: gespleten lip + verhemelte 

 

Schizofrenie 

Omschrijving 

• = psychotische aandoening  

• Aanvang: late adolescentie of jongvolwassen leeftijd 



• Gekarakteriseerd door een sterk ongeorganiseerd denkproces en gedrag in 

combinatie met een afname van sociale vaardigheden en mogelijkheden tot het 

uitvoeren van taken/opdrachten 

• Kan gepaard gaan met hallucinaties en waanvoorstellingen 

 

Oorzaken: omgevingsfactoren 

Komt vaker voor 

• in personen met een lagere socio-economische status 

• bij mannen 

• bij personen geboren tijdens de winter (invloed van virale infecties? Voeding?) 

 

Het liability/threshold model bij  schizofrenie 

normale populatie 

 

 

 

 

 

liability curve bij1°graadsverwanten van een 

aangetaste jongen 

 

 

 

 

liability curve bij1°graadsverwanten van een 

aangetast meisje 

 

 

 

Herhalingsrisico’s op schizofrenie 



 
• Deleties op chromosomen (>500 kb) 

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

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

o 22q11.2 

• Variaties in genen: 

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

o NRGN, TCF4 (genen betrokken in biologische netwerken die een rol spelen bij 

de ontwikkeling van de hersenen en geheugen) 

 

... maar er zijn er zeker meer 

 

Gespleten lip/verhemelte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gespleten lip met/zonder gespleten verhemelte 

etiologie: 

• chromosomaal:trisomie 13 

• monogenisch: Van Der Woude syndroom(gekende genen: IRF6, GRHL3) 



• multifactorieel: niet syndromale vorm 

• teratogeen:anti-epileptica, rubella 

• CL= cleft lip 

• CLP= cleft lip & cleft palate 

 
herhalingsrisico’s voor niet-syndromale CL(P) in % 

 

Take home messages les 8 - deel 2 
Risico berekeningen voor  

• chromosomale aandoeningen 

o Numerieke ↔ structurele chromosomale aandoeningen 

• monogenische aandoeningen 

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

o Theorema van Bayes!! 

• vuistregels voor bepalen van herhalingsrisico’s voor multifactoriële aandoeningen 

 

Les 9: Prenataal onderzoek 
Definitie: 

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

Prenatale diagnostiek laat toe om een aantal, vaak ernstige, genetische afwijkingen of 

aangeboren misvormingen reeds tijdens de zwangerschap op te sporen 

• geruststellen 

o Afwijking betreft niet noodzakelijk een genetische aandoening 

• afbreken van afwijkende zwangerschap 

o Afhankelijk van de ernst van de aandoening 

o Wordt altijd genomen door het koppel zelf 



 

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

 

Incidentie 

• numerieke chromosoomafwijkingen op 1000 levendgeborenen 

o trisomie 13 0.05 

o trisomie 18 0.15 

o trisomie 21 1.30 

▪ Komt het vaakste voor 

o 45,X (Turner) 0.1 

o 47,XXY (Klinefelter) 1.0 

o 47,XXX 1.0 

o 47,XYY 1.0 

Deze bovenste aantallen gaat over levendgeborenen met de aandoening. Natuurlijk zijn er 

meer dan deze maar die lijden tot een natuurlijk miskraam. Foetus wordt door de natuur zelf 

afgebroken. 

 

• structurele chromosoomafwijkingen op 1000 levendgeborenen 

o gebalanceerde 1.95 

o ongebalanceerde 0.60 

o geslachtschr 1.1 

 

• totaal: 8.25/1000 levendgeborenen met een chromosoomafwijking 

 

1. Indicaties voor prenataal onderzoek 
1.1 Prenataal cytogenetisch onderzoek 

• ↑ maternele leeftijd (> 35j) 

• echografische foetale afwijkingen 

• afwijkende triple-test 

o Bloedtest die de genocoloog gaat uitvoeren bij de moeder waarbij hij 3 

verschillende parameters gaat bepalen. 

o Een afwijkende triple-test kan erop wijzen dat er iets mis is prenataal met het 

ongeboren kind 

▪ Heeft veel vals positieve resultaten: afwijkende triple-test betekend 

niet altijd dat je kind een afwijking heeft. 

• vorig kind met chromosoomafwijking 

• ouder drager van structurele chromosoomafwijking 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Risico op neurale buisdefecten (NBD) 

= open rug/ open schedel 

Zaken die hiervoor aanleiding geven: 

• Wanneer er een familiale voorgeschiedenis is van een NBD, dwz, een NBD bij 1 van de 

partners, een vorig kind, een broer of zus, of een ander familielid 

• Wanneer de vrouw lijdt aan epilepsie en hiervoor bepaalde anti-epileptica neemt 

• Wanneer een afwijkend alfafoetoproteine (AFP) gevonden wordt in het bloed van de 

moeder, zal aanvullend een AFP-bepaling dienen te gebeuren in het vruchtwater. Een 

te hoge AFP-waarde kan wijzen op een kind met open rug of open schedel 

o Bij kanker kunnen kiemceltumoren ook aanleiding geven tot een stijging van 

AFP -> hier niets mis met het ongeboren kind maar wel bij de moeder van het 

kind 

• Veel gradaties in deze aandoening van open rug tot op schedel tot een kleine opening 

 

1.3 Moleculair-genetisch onderzoek 
• ouder met autosomaal dominante aandoening 

o 50% kans dat kind de aandoening ook krijgt 

• beide ouders dragers van autosomaal recessieve  aandoening 

o Ouders hebben zelf de aandoening niet, maar ¼ dat hun kind het wel krijgt 

• vrouw draagster van X-gebonden recessieve aandoening 

o De vrouw zelf ondervindt heir geen symptomen van want ze heeft 2 X-

chromosomen maar als ze een zoontje krijgt en deze krijgt het x- chromosoom 

met de aandoening dan kan hij de aandoening overkrijgen 

 

1.4 Mogelijke onderzoeken 
• Niet- invasieve diagnostiek (uitwendige onderzoeken) 

o echografisch onderzoek 

o maternele serumscreening 

▪ Men neemt bloed van de zwangere vrouw en men gaat daar een aantal 

moleculen of eiwitten of hormonen gaan meten in het labo 

• Invasieve diagnostiek (inwendige onderzoeken) 



o vlokkentest 

o vruchtwaterpunctie 

o navelstrengpunctie 

• preïmplantatie genetische diagnostiek (PGD) 

o bevruchting buiten de baarmoeder 

• niet-invasieve prenatale testing (NIPT) 

2. Echografisch onderzoek 
niet-invasief 

routine onderzoek bij elke zwangerschap 

• 1ste trimester (Gebeurd in de eerste 3 maanden van de zwangerschap) 

o Vaginaal echografisch onderzoek want gaat nog niet via de buikwand 

o bevestiging van intra-uteriene zwangerschap 

o opsporen van meerlingen 

o bepalen van zwangerschapsduur 

▪ Door te meten van de ongeboren baby 

▪ Kan de verwachte bevaldatum al meegeven 

o opsporen van verdikte nekplooi 

▪ Beste te meten in week 12 

• 2de en 3de trimester 

o  detecteren van foetale anomalieën 

(afwijkingen) 

o opvolgen van groei 

▪ vertraging in de groei kan 

wijzen op afwijking met de 

baby. 

▪ Normale zwangerschap 

duurt 40 weken 
 

 

Normale noodzakelijke echografieën worden terugbetaald door de ziekteverzekering 

 

 

2.1 Echografische afwijkingen 
Niet-invasieve prenatale diagnostiek 

• Echografische afwijkingen  

o verdikte nekplooi 

o hartafwijking 

▪ klopt hart? Kamers aanwezig? 

▪ Baby heeft hoge hartslag, hoger dan volwassenen 

o IUGR (intra-uteriene groei-retardatie) 

▪ afwijkingen in de groei? 

o afwijkingen in de hersenen 

o nierafwijking 



o buikwanddefect 

▪ middenrif niet gescheiden van de rest van de organen? 

o SUA (single umbilical artery) (kijken naar de navelstreng) 

▪ 20% geassocieerde afwijking 

▪ trisomie 13, 18, triploïdie (69 chromosomen) 

o ... 

 

2.2 Nekplooimeting 
Echografie 

• Nekplooimeting (Nuchal Translucency=NT) 

• normale subcutane ruimte tussen huid en cervicale wervelzuil tijdens het eerste 

zwangerschapstrimester 

• 12 weken: 2.18mm  

• 10-12 weken 

• verdikte nekplooi: groter of gelijk aan 3.0 mm  

• hoe hoger nekplooi en hoe langer de hoger nekplooi persisteert, hoe groter de kans 

op geassocieerde afwijkingen 

• Nekplooi: 60-70% van alle Down syndroom 

• Maar 13% van alle normale baby’s NT>2.5m 

 

 

3. Maternele serumscreening 

 
Hoe meer parameters men gaat meten hoe accurater de test is. 

 



 
Biochemische analyse: men kijkt bij de moeder naar papp-A proteïne en naar vrij beta-hCG. 

Deze dingen kan men alleen aantreffen bij een vrouw die zwanger is. 

Men kijkt naar gewicht van mama want deze kan ook parameters doen verschuiven in de 

biochemische analyse 

 

 
 



 
De berekening van de triple-test is sterk onderhevig aan andere variabelen zoals de duu, 

zwangerschapsweken, gewicht van de mama, heeft de mama suikerziekte, eenling 

zwangerschap of meerlingzwangerschap? 

Triple test-rond de 16e ZSweek: 

 
Maternele serumwaarden voor αFP (MSAFP) op 16 wkn zwangerschapsduurweergegeven als 

veelvouden van de mediaan (MoM). Cut-off waarde op 2.5 MoM 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 triple test op 15- 16 weken: 
• =bloedonderzoek bij de zwangere vrouw, waarbij berekend wordt of zij een verhoogd 

risico heeft om een kindje met Down syndroom te krijgen.(of risico op kind met andere 

afwijking) 

• bepaling van αFP, µE3 en hCG in materneel serum 



• risicoberekening a.d.h. van deze waarden, in combinatie met maternele leeftijd, 

gewicht, zwangerschap-duur 

• wanneer waarde hoger dan 1/250: vruchtwaterpunctie 

o Dit om de fals positieven van de triple-test uit te sluiten 

• geen diagnostische test, maar screeningstest: biedt geenzekerheid ! 

o andere testen zoals vruchtwaterpunctie moeten gedaan worden voor 

bevestiging 

 

Detectieratio tussen 21: 60-65% met 5% valse positieven 

 

testresultaat beïnvloed door:- 

• zwangerschapsduur 

• meerlingenzwangerschap 

• ziekten bij de moeder (vb. diabetes) 

• aandoeningen bij de foetus (vb. nefrotisch syndroom (=slechte werking nieren)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vlokkentest 
 

 



 

De chorionvlokken bevinden zich in de plancenta.Een deel van die 

vlokken bestaat uit matreiaal avn de mama en van materiaal van 

de foetus. 

Vlokken worden genomen aan de hand van met een naald 

in de buikwand te gaan. Wordt gedaan tijdens ego zodat 

men ziet dat men de baby niet aantast. 

 

 

 

• vanaf de 10e ZW-week (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 

• 5-30 ml weefsel 

• wordt gebruikt voor 

o geslachtsbepaling 

o cytogenetisch onderzoek 

o biochemisch onderzoek 

o DNA-onderzoek (opsporen van gekende mutatie) 

 

• risico op miskraam: 0.5 tot 1% ( toegevoegd aan het basisrisico op spontaan miskraam 

van 2-5% op deze ZW-duur) 

• risico op miskraam wordt grotendeels bepaald door ervaring van de gynaecoloog 

• voordeel: onderzoek kan vroeg in de zwangerschap gebeuren -> 

zwangerschapsinterruptie d.m.v. curettage (men gaat de ongeboren baby verwijderen 

en de vrouw moet niet bevallen om het rest materiaal te verwijderen) mogelijk 

 

 

4.1 Vlokkentest-placentair mosaïcisme 
 



 
 

5. Vruchtwaterpunctie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• vanaf de 14e ZW-week (meestal 15e-16e week) 

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

gebracht  

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

• 2 ml wordt gebruikt voor bepaling αFP 

• de rest wordt gebruikt voor  

o cytogenetisch onderzoek 

o biochemisch onderzoek 

o DNA-onderzoek (opsporen van gekende mutatie) 

 



• additioneel risico op miskraam: 0.3 tot 0.5%  (in additie aan het basisrisico op spontaan 

miskraam van 2-3% op deze ZW-duur) 

• bij afwijkend resultaat kan zwangerschapsinterruptie enkel nog gebeuren d.m.v. 

inductie van de arbeid 

 

5.1 Vlokkentest versus Vruchtwaterpunctie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Navelstrengpunctie 
• wordt zelden uitgevoerd 

• geen routine onderzoek 

• invasief: aanprikken van bloedvat in navelstreng 

• gebeurt steeds onder echografische controle  

• vanaf 20 weken 

• beperkte indicaties: vb. analyse van bloedcellen 

• bijkomend risico op miskraam: 1-2% 

 

7. Pre-implantatie genetische diagnostiek (PGD) 
• zeer vroege vorm van prenatale diagnostiek 

• genetische diagnose van een embryo, om een zwangerschap met een aangetast kind 

(kind met ziekte) te vermijden  

• voorafgaandelijk in vitro fertilisatie 

o eicel bevruchten met zaadcel in labo 

 



 
Designer baby wordt gebruikt om kind met leukemie te reden. 

Designer baby moet 100% genetische identiek zijn 

Monogenische aandoeningen 

 
• in vitro fertilisatie 

• embryo-biopsie 

• genetische analyse (FISH, PCR of sWGS)  

• implantatie van niet-aangetast embryo 

 

• wegname van 1 à 2 cellen van een jong embryo dag 5 

• transfer van niet-aangetaste embryo’s naar de baarmoeder 

 
• verhoogd risico op meerlingenzwangerschap 

• duur (ongeveer 2000 euro per procedure) 

o sommige ouders hebben na zoveel poging recht op terg betaling van 

ziektefonds 

• laag slaagpercentage op de geboorte van een kind  

o 20% na transfer van 2 tot 3 embryo’s 

• verhoogd risico op numerieke afwijkingen van de geslachtschromosomen ? 

 

 



8. Niet- invasieve prenatale diagnostiek (NIPT) 
• Fetal cells in maternal blood 

o present in very low numbers 

o can stay in maternal blood for years 

• fetal RNA 

• cell free fetal DNA (cffDNA) 

 

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

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

afwijkingen van het kind op zeer betrouwbare en veilige wijze worden onderzocht. Dit 

noemen we de NIPT test (kan vanaf 10 weken zwangerschap) 

 
 



 
• From syncytiotrophoblasts (apoptosis) 

• early detection in pregnancy rapid clearance after pregnancy 

• cffDNA: 5-25%  of total cell free DNA 

• short sequences (150-200bp) whole genome 

 

NIPT performantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIPT-testing terugbetaling 

 

 



Lees uitleg in het boek 

hierover. 

 

Les 9: Take Home Messages 
• Prenatale diagnostiek: voor de geboorte om genetische afwijkingen vast te stellen 

• Onderscheid tussen invasieve en niet-invasieve technieken 

• Preïmplantatie genetische diagnostiek 

o Gebeurd voor de bevruchting 

• NIPT test 

o Zorgde voor evolutie  

 

Les 10: De genetische raadpleging in de praktijk 

Inleiding: Centrum Medische Genetica Gent (CMG) 
 



 
Voor wie? Voor mensen met vragen over erfelijkheid 

• Heb ik, heeft mijn kind een erfelijke aandoening? 

• Is de aandoening in mijn familie erfelijk? 

• Welke familieleden hebben een risico? 

• Is er een genetisch risico voor mijn kinderen? 

• Kan de erfelijke aandoening tijdens of zelfs voor de zwangerschap worden 

opgespoord? 

• ... 

 

Wie is de patiënt? 

 
Door wie: Wie werkt in centrum medische genetica? 

• Artsen-genetici 

• Genetischecounselors 



o Zijn  vaak verpleegkundigen of vroedvrouwen of psychologen die zich verder 

hebben opgeleid in genetische counseling 

• Psychologen 

• Laboranten 

• Administratief medewerkers 

• IT-ers 

• Multidisciplinaire raadplegingen: geneticus + psycholoog 

 

Soorten raadplegingen 

• Oncogenetica: familiale kankersyndromen: borst Ca, darm Ca,... 

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

• Cardiogenetica: erfelijke hartaandoeningen 

• Prenatale raadplegingen: voor zwangere koppels die een genetisch risico hebben op 

een kindje met een erfelijke ziekte 

• Dysmorfologie poli: voor kinderen die geboren zijn met meerdere lichamelijke en/of 

verstandelijke achterstand. 

• Bindweefselraadplegingen: Ehlers Danlos syndroom,Marfan syndroom 

• Verwantschapsonderzoek:(non-) paterniteiten 

 

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

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

• Het begrijpen van deo verervingswijze en het herhalingsrisico van de ziekte. 

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

o Wat zijn de opties in kader van kinderwens? 

• Het kiezen van een plan van aanpak, rekening houdende met het risico, en de eigen 

ethische en/of religieuze overtuigingen. 

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

o Meestal taak psycholoog 

 

Principes van genetische counseling 

• Non-directiviteit 

• Autonomie van de testaanvrager 

• Empathisch handelen 

 

1.1 Genetische counseling: Non-directiviteit(non-directiveness) 
• Wie is niet-directief: de counselors 

• Term geïntroduceerd in 1942 door Carl Rogers (psychotherapie) 

• Werd later Client Centered Therapie(CCT) 

• Counselors die genetische informatie meedelen mogen de testaanvrager niet 

beïnvloeden in zijn/haar beslissingen. 



• Heeft tot doel de autonomie van de testaanvrager te verhogen, bvb. door alle opties 

mee te delen. 

• Maar: de informatie die de counselor geeft, zal altijd de beslissing van de testaanvrager 

beïnvloeden. 

 

Directiviteit (directiveness) 

• Is een vorm van overtuigende communicatie met als doel de individuele autonomie te 

ondermijnen en te verhinderen dat een individu een autonome keuze kan maken 

(Kessler,1997) 

o Dit willen we niet bij genetische counseling  

• Toch is het moeilijk om het informeren (non-directiviteit) te scheiden van het advies 

geven (directiviteit), bvb. Het advies om at-risk familie leden te informeren 

o Als er een persoon een diagnose wordt gesteld geeft de counselor het advies 

om dit mee te delen aan mogelijk at risk familie leden. 

 

Genetische counseling: ‘Shared decision making’ (Gedeelde beslissing) 

• Gedeelde verantwoordelijkheid van counselor en counselee/testaanvrager 

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

keuze van de counselee/testaanvrager te respecteren. 

• Omdat non-directiviteit niet altijd mogelijk is:  

Bijvoorbeeld: 

o ls het medisch aangewezen is om een genetische test te nemen, omdat de 

ziekte behandelbaar is 

o Als er ethische redenen zijn om wel of niet een bepaalde keuze te maken, bij 

het recht op informatie van at-risk familieleden 

 

1.2 Genetische counseling: Autonomie 
Voor wie: de counselee/testaanvrager 

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

• Is het respect voor zelfbeschikking én het verdedigen van de confidentialiteit van 

genetische informatie van een 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. 

o Empatische vaardigheid om de testaanvrager een zo groot mogelijke 

autonomie te bieden. 

 

1.3 Genetische counseling: Empathisch handelen 
• Vraag counselee: “Wat zou u doen in mijn plaats?” 

• Achterliggende betekenis: “Ik ben in de war en angstig en weet niet wat te 

beslissen”. 



 

-> Antwoord counselor: “Ik begrijp dat u wou dat er een eenduidig antwoord was, helaas is 

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

-> Antwoord counselor: “Wel, dat is niet mijn probleem.” 

 

• Wat is de betekenis van de vraag? 

o Vb. zwanger koppel, genetische diagnose bij ongeboren kind, zwangerschap 

afbreken of niet? 

• Exploreren van verwachtingen en angsten als counselor 

o Zitten beide partners op dezelfde golflengte? Vrouw emotionele band met 

ongeboren kind, man rationeler 

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

o Verlangen naar een kind versus levenslang zorg dragen voor een kind met een 

handicap 

• Door mee te gaan in de richting van de counselee, gaat er professionele 

intimiteit ontstaan, en kan men niet-directief blijven, zonder defensief 

of passief te zijn. 

 

2. Toepassing van genetische testen 
2.1. Diagnostisch onderzoek 

• = Genetische fout/mutatie opsporen bij een aangetast persoon, d.w.z. iemand met 

ziektetekenen/symptomen 

• Bevestigen/uitsluiten van diagnose 

•  Risico bepalen van familieleden (kinderen, broers en zussen, …) 

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

genetisch centrum 

o Dit omdat het gaat over personen die duidelijk ziekte tekenen hebben 

 

Toepassingen van genetische testen: diagnostische test 

Een praktijkvoorbeeld 

Jongen, 10 jaar, klinisch beeld: 

• lensluxatie 

• scoliose (kromming ruggengraat) 

• borstbeenafwijking 

• lange vingers 

• platvoeten 



 

2.2. Dragerschapsonderzoek 
• = Test waarbij wordt nagegaan of een gezond individu drager is van een overerfbare 

aandoening zonder dat het implicaties inhoudt voor de eigen gezondheid. 

• Dragers zijn gezond! 

• Resultaat biedt relevante info voor (toekomstige) nakomelingen 

• Meestal voor autosomaal recessieve aandoeningen met hoge dragerschapsfrequentie, 

vb.mucoviscidose, spinale musculaire atrofie (SMA) 

 

Toepassingen van genetische testen: dragerschapsonderzoek voor autosomaal recessieve 

aandoeningen 

een vader en een 

moeder zijn beide 

gezonde drager. ½ van 

hun kinderen gezonde 

drager 25% geen drager 

en 25% drager. Jongens 

en meisjes zelfde risico. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toepassingen van genetische testen: dragerschapsonderzoek voor Mucoviscidose 

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

• Prevalentie: ongeveer 1/2500 pasgeborenen  

• Chronisch ernstige aandoening, ongeneselijk 

• Taaie slijmen die problemen geven met de longen en spijsvertering 

• Mannen zijn (meestal) onvruchtbaar  

• Gemiddelde levensverwachting: 40 Jaar 

• Mutatie in CFTR gen 

 

• Doel: koppels identificeren die een verhoogd risico hebben op mucoviscidose bij hun 

kinderen en zo hun kinderwens kunnen aanpassen aan het risico. 

•  Wie wordt er getest? 

o 1. Individuen at-risk : 

▪  Familieleden (broers, zussen, nichten, neven) van een patiënt met 

mucoviscidose 

• Wanneer iemand wordt geboren met deze aandoening worden 

familieleden na gekeken op dragerschap 

o 2. Genetische screening: 

▪ Test wordt aangeboden aan àlle koppels die een pre-implantatie 

genetische test ondergaan of bij preconceptionele screening (=test bij 

beide partners vóór 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. 

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

• Geeft informatie over toekomstige gezondheid testaanvrager en familieleden 

• Meestal voor autosomaal dominante aandoeningen 

 

Toepassingen van genetische testen: voorspellend onderzoek 



• Internationale richtlijnen presymptomatisch onderzoek: 

• Meerderjarige leeftijd/18 jaar 

• Goed geïnformeerde beslissing/ accurate informatie 

• Autonome beslissing, niet onder druk van derden 

• Respecteren recht op weten én recht op niet-weten 

• Voorspellende onderzoek kan enkel worden aangevraagd door een geneticus/in een 

genetisch centrum 

 

Voorspellend onderzoek voor neurodegeneratieve aandoeningen 

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

gebieden van de hersenen vroegtijdig verouderen en afsterven 

• De specifieke getroffen gebieden in de hersenen bepalen grotendeels de 

verschijnselen en de kenmerken van de aandoeningen 

• Geen genezing of preventieve behandelingsmogelijkheden 

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

erfelijke ALS 

 

 

3. Erfelijkheidsonderzoek voor neurodegeneratieve aandoeningen 

De ziekte van Huntington (zvH) 

• 1872: Eerste beschrijving door George Huntington (1850-1916) 

• Afsterven van hersencellen in striatum en hersenschors 

o Hersenmassa verkleint hierdoor ook 

• Beginleeftijd: ~35-50 jaar 

o Kan vroeger of jonger zijn ook 

• Voorkomen: 1/10.000 

• Ongeneeslijk, behandeling van symptomen 

• Opname in een gespecialiseerde instelling onvermijdelijk 

o Men wordt meer en meer hulpbehoevend wanneer de ziekte vordert 

• Overlijden ~15 à 20 jaar na aanvang ziekte 

3.1. De ziekte van Huntington: Symptomen 
•  Neuromotorische (lichamelijke) afwijkingen 

o Onwillekeurige bewegingen: handen, voeten, lichaam 

▪ Gaat van fijne naar grove motoriek 

o Evenwichts- en gangproblemen 

o Slik- en spraakstoornissen 

▪ Soms overlijden door verslikking 

•  Cognitieve achteruitgang 

o Geheugenverlies 

o Concentratiestoornissen 

o Afgenomen beoordelings- en organisatievermogen 

• Psychiatrische symptomen 

o Karakteriële veranderingen (stemmingswisselingen, apathie, agressie) 



o Depressieve episodes die kunnen leiden tot zelfmoord 

o Angsten, psychosen 

 

3.2. De ziekte van Huntington: Huntingtine gen 
Het huntingtine gen ligt op de korte arm van 

chromosoom 4. Het huntingtine is een repeat 

aandoening van CAG 

 

 

 

 

De ziekte van Huntington: CAG repeat 

• ≤ 26 CAG:  normaal allel 

o geen gendrager, ziekte ontwikkelt niet 

o geen risico voor de volgende generatie(s) 

• ≥ 40 CAG:  ziekte Huntington 

o gendrager 

o 100% penetrant: ziekte zal in toekomst ontwikkelen 

o alle nakomelingen hebben genetisch risico van 50% 

• 27-35 CAG:  

o intermediair allel, ziekte ontwikkelt niet 

o zeer kleine kans op toename van aantal CAG 

o herhalingen naar ziekterange in volgende generatie(s) 

• 36-39 CAG:  

o gereduceerd penetrant allel: kans op laattijdige en milde vorm van zvH 

o kans op toename van aantal CAG herhalingen naar ziekterange in volgende 

generatie(s) 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. De ziekte van Huntington: Procedure voorspellende test 
1. Intake gesprek door klinisch geneticus en psycholoog: 

• Familiale anamnese en opmaken stamboom 

• Exploreren van reeds aanwezige kennis 

• Bieden van accurate, relevante informatie 

• Bespreken van de test en de testprocedure 

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

 

2. Psychologische evaluatie: 

• Hoe gaat deze persoon om met de aandoening? 

• Wat is de motivatie om de test te ondergaan? 

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

• Is er voldoende steun uit de omgeving aanwezig? 

• Psychometrische testing: evalueren van angst- en depressie, coping mechanismen, 

lichamelijke en psychische klachten 

 

3. Neurologische evaluatie: klinisch-neurologisch onderzoek 

 

4. Afrondingsgesprek:  

• beslissen tot:  

o bloedafname 

o uitstellen of stopzetten 

 

5. Resultaatmededeling: door klinisch geneticus en psycholoog 

• Steeds persoonlijk, nooit schriftelijk/telefonisch 

 

6. Herhalingsgesprekken na resultaat: 

• door psycholoog 

 

7. Jaarlijkse opvolgingsgesprekken 



3.4 De ziekte van Huntington: Motivatie voor (niet-) testen 
• Motivatieredenen om te testen 

o Onzekerheid 

o Kinderwens 

o Carrière  

• Motivatieredenen om niet te testen 

 

3.5. Psychologische gevolgen na voorspellend onderzoek 
Gunstig resultaat 

• Moment van grote opluchting 

• Genetisch risico (toekomstige) kinderen valt weg 

• Identiteitsproblemen, levensstijl aanpassen 

• “Survivor’s guilt” 

• Stress door leven in een Huntington familie: 

o Broers en zussen 

o Aangetaste ouder of overige familieleden 

o Verdriet wanneer andere familieleden ongunstig resultaat 

 

Ongunstig resultaat 

• Emoties: verdriet, wanhoop, boosheid, shock 

• Genetisch risico voor de nakomelingen is 50%: 

o Hoe de kinderwens vervullen? 

o Wanneer/wat de kinderen informeren/meedelen? 

• Angst en onzekerheid voor de toekomst: 

o Wanneer zal de ziekte beginnen? 

o Hoe zal de ziekte zich manifesteren? 

• Voorbereiden op toekomstige ziekte: 

o Werk en invaliditeit, financiële voorzorgen 

o Hulpverlening in huis 

o Recht op waardig sterven: euthanasie 

 

4. Recht op weten versus recht op niet weten 
• Recht op “weten” is gebaseerd op het respect voor autonomie en privacy 

• Wet op Patiëntenrechten (2002): recht op “niet-weten” = een absoluut recht 

• Aandoeningen zonder behandeling bvb. jongdementie: 

• “Niet-weten”: - 

o men kan toch niets ondernemen 

o angst m.b.t. de gezondheid 

o aantasten identiteit 

• “Weten”:  

o levenswijze aanpassen aan het testresultaat 

o reproductieve keuzes maken 

o niet-weten kan schade berokkenen aan familieleden 



• Recht op “weten” primeert op recht op “niet-weten” 

• Recht op “weten” kan interfereren met recht op “niet-weten” familielid (onthullen van 

resultaat) 

 

Voorbeeld: Ziekte van Huntington 

• Een jongeman van 20 jaar heeft een grootvader met zvH , en wil zich ook laten testen. 

De moeder van de jongeman heeft zich niet laten testen, aangezien zij haar status niet 

wil kennen. 

• indien de jongeman drager zal blijken van het HD gen, weet de moeder eveneens dat 

zij draagster is en de aandoening in de toekomst zal ontwikkelen. 

• indien de jongeman geen drager is van het HD gen, blijft het genetisch risico van zijn 

moeder 50%. 

 

Een jongeman van 20 jaar heeft een grootvader met zvH ,en wil zich ook laten testen. De 

moeder van de jongeman heeft zich niet laten testen, aangezien zij haar status niet wil kennen. 

 
 

5. Exclusietest 
• Prenatale test voor de risicodrager die eigen dragerschapsstatus niet wil kennen 

• Doel: voor toekomstige kinderen het risico op zvH uitsluiten 

• Merkeranalyse 

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

zwangerschap met PGT (pre-implantatiegenetische test) 

 

• Voorwaarden: 

o Test dient op punt gezet vóór zwangerschap 

o DNA-materiaal ouders risicodrager dient voorhanden 

 

De exclusietest: gevolgen 

Wat? 

• Nagaan of foetus langs vaderszijde grootmoederlijk of grootvaderlijk chromosoom 4 

heeft gekregen 

• Indien grootvaderlijk ->50% kans op zvH 

• -> zwangerschap onderbreken of embryo vernietigen 

Psychologische gevolgen: 

• Recht op niet-weten voor at-risk ouders 

• Helft van alle zwangerschappen breekt men onnodig af 



 

De exclusietest: interpretatie resultaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Totale genoom/exoomanalyse 
6.1. Ethische vragen 

• Hoe omgaan met overvloed aan genetische informatie? 

• Informatie weigeren? 

• Psychologische impact van belastende informatie 

• Wat als klinisch beeld niet gekend is? 

 

Richtlijnen 

• Uitsluitend monogene aandoeningen 

• Niet op kinderleeftijd, of uit nieuwsgierigheid 

• Degelijke counseling en psychologische begeleiding 

• Respect voor privacy en bescherming tegen misbruik 

• Beperkte toegang tot genetische informatie 

 

6.2. Toevallige bevindingen bij genoom/exoom analyse 
Wat zijn dit? 

• “Incidental findings” 

• Klinische informatie die los staat van de initiële reden van de test 

• Mits toestemming van de testaanvrager worden deze toevallige bevindingen 

meegedeeld 

• Psychologisch belastend voor testaanvrager 

 

Gevolgen ? 



• Stellen van een definitieve diagnose 

• Bieden van specifieke behandelingsmogelijkheden 

• Complexe medische en psychologische uitdagingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. BeGECS 
• Voor wie? Dragerschapsscreening bedoeld voor koppels die in de toekomst zwanger 

willen worden. Niet bedoeld voor zwangere koppels. 

• Waar? In één van de 8 Belgische genetische centra. 

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

• Welke ziekten? Ernstige verstandelijke en lichamelijke beperkingen op 

kinderleeftijd. 

• Resultaat? 

o Normaal koppelresultaat: geen aantoonbaar verhoogd risico op een kind met 

één van de geteste ziekten.  

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

ziekten 



• Doel? Weloverwogen beslissing nemen voor toekomstige zwangerschappen: Risico 

aanvaarden, prenatale test tijdens zwangerschap, IVF met PGT, eicel- of 

spermadonatie, adoptie, afzien van kinderwens. 

 

8. Genetische testen via het internet 
• Online bedrijven: Direct-to-consumer tests 

• Wat: 

o Volledige genoom sequenering: aanwezigheid genmutaties, dragerschap van 

erfelijke aandoeningen 

o Verwantschapstesten 

• Valkuilen: 

o Geen wet- en regelgeving 

o Geen medische uitleg, genetische counseling, psychologische begeleiding 

• Verwachtingen: 

o Toeloop bij huisartsen en genetische centra voor interpretatie resultaten 

 

9. Erfelijkheidsonderzoek voor familiale kankersyndromen 
• Kanker = belangrijk gezondheidsprobleem 

• Meest voorkomende kankers bij vrouwen en mannen in België: 

 
9.1. Sporadische, familiale en erfelijke kankers 
 



 
Risicofactoren = multifactorieel 

• Geslacht 

• Leeftijd 

• Hormonale factoren 

• Leefwijze 

• Infecties 

• Omgevingsfactoren 

• … 

 

Kans op erfelijkheid is groter bij: 

1. Toenemend aantal verwanten met kanker 

Meestal over verschillende generaties heen 

2. Jongere leeftijd op tijdstip van diagnose 

3. Verschillende vormen van kanker 

 

Genetische veranderingen ≠ kanker is erfelijk bepaald 

 
In de algemene populatie: 



• +/- 10 à 13% van de vrouwen ontwikkelt ooit in haar leven borstkanker 

o 1/8 vrouwen 

• +/- 1,4% van de vrouwen ontwikkelt ooit in haar leven ovariumkanker 

 
Grootste deel niet te verklaren door erfelijke factoren. 

9.2. Mutaties bij erfelijke borst- en ovariumkanker 

• Huidige gekende mutaties in volgende genen: 

Verklaren grootste aandeel van alle HBOC 

o BRCA1 

o BRCA2 

Verklaren minder dan 10% van alle HBOC 

o CHEK2 

o PALB2 

o TP53 

o PTEN 

o STK11 

 

• BRCA1 en BRCA2 

o Breast Cancer genes 1 & 2 

o BRCA1: lange arm chromosoom 17 

o BRCA2: lange arm chromosoom 13 

 
Op beide genen meer dan 1000 verschillende mutaties mogelijk 

Gaat niet om 1 fout maar om verschillende mutaties binnen 1 gen 

 

 

 



9.3. Implicaties bij erfelijke borst- en ovariumkanker 

 

 
9.4. Preventieve maatregelen bij erfelijke borst- en ovariumkanker 

 
Klinisch borstonderzoek reeds vanaf de leeftijd rond 25j 

Preventieve heelkunde: eierstokken en ovarium verwijderen 

Actrice Angelina Jolie is draagster van een BRCA1 mutatie en heeft hier een open brief over 

geschreven, getiteld “my medical choice”. 

 

9.5. criteria diagnostisch onderzoek 
1. Vrouwen met borstkanker en 1 of meer van volgende kenmerken: 

• diagnose ≤ 35 jaar 

• diagnose ≤ 50 jaar én familielid met ovariumkanker of familielid met 



• bilaterale borstkanker of familielid met borstkanker < 50 jaar of mannelijk 

• familielid met borstkanker 

• bilaterale borstkanker 

• 3 individuen met borstkanker waarvan 1 eerste graadsverwant is van de 

• andere 2 en waarbij 1 individu < 50 jaar 

 

2. Vrouwen met ovariumkanker, ongeacht de leeftijd 

Erfelijkheidsonderzoek  

 

3. Mannen met borstkanker, ongeacht de leeftijd 

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

niet aangetaste familieleden at risk nakijken of zij deze mutatie wel of niet hebben 

overgeërfd 

o Geen mutatie -> risico ~ bevolkingsriscio 

o Wél mutatie -> risico’s zie vorige slides ‘implicaties’ 

• Indien aangetaste individu(en) overleden kan voorspellend onderzoek opgestart 

worden bij 1ste graad verwante 

o Geen mutatie -> niet-informatief testresultaat 

o Wél mutatie -> risico’s zie vorige slides ‘implicaties’ 

 

9.6. Procedure voor voorspellend onderzoek 

 
Gebeurd bij eerstegraadsverwant van de persoon die overleden is. 

Geen mutatie eerste graad verwant: conclusies trekken onmogelijk 

1. Intake gesprek door klinisch geneticus en psycholoog 

Geneticus 



• Persoonlijke en familiale anamnese en opmaken stamboom 

• Exploreren van reeds aanwezige kennis over de erfelijke fout 

• Bieden van accurate en relevante informatie 

• Bespreken van de test en de testprocedure 

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

Psycholoog 

Wat is de vraag van de patiënt? 

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

• Wat zijn de verwachtingen bij een gunstig/ongunstig testresultaat? 

• Hoe gaat de persoon om met de familiale aandoening? 

• … -> de betekenis van de genetische vraag exploreren! 

 

2. Resultaatsbespreking door klinisch geneticus en psycholoog 

• Steeds persoonlijk, nooit schriftelijk of telefonisch 

 

9.7. Motivatie voor voorspellend onderzoek 
WEL testen: 

 
NIET testen: 

 
Procedure voor voorspellend onderzoek 



 
9.8. Psychologische gevolgen na een (on)gunstig testresultaat 

• Positieve gevolgen bij een ongunstig testresultaat: 

o Opheffen van onzekerheid 

o Vroege detectie mogelijk en preventie van kanker 

o Toekomstplannen maken (bvb. familieplanning) 

•  Negatieve gevolgen bij een ongunstig testresultaat: 

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

o Veranderingen in de familiale dynamieken 

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

gaan 

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

 

• Positieve gevolgen bij een gunstig testresultaat: 

o Opheffen van onzekerheid 

o (Toekomstige) kinderen kunnen geen drager zijn 

o Geen intensieve opvolging nodig 

•  Negatieve gevolgen bij een gunstig testresultaat: 

o Survivor’s guilt 

o Veranderingen in familie dynamieken 

• Negatieve gevolgen bij een niet-informatief testresultaat: 

o Vals gevoel van veiligheid 

o Individuele risico op kanker kan moeilijk ingeschat worden 

o Intensieve screening aanbevolen 

o Verwarring en angst 

 

9.9. Praktijk voorbeeld 



 
 

10. Familie communicatie over erfelijke aandoeningen 
Neurodegeneratieve aandoeningen & familiale kanker syndromen hebben een AD 

overervingspatroon 

 

Gevolg: alle 1ste graadverwanten hebben 50% risico op dragerschap (broer/zus, kinderen, 

ouders) 

 

Genetisch onderzoek leert ons iets over het individu én de familie 

 

Testaanvrager moet beslissingen nemen omtrent 

1. Eigen gezondheid /preventieve maatregelen indien behandeling mogelijk 

2. Informeren van familieleden at risk 

 
Socio-ecologisch model als framework voor faciliterende en 

inhibiterende factoren voor 

familie communicatie over genetica 

 

Ziekte gerelateerde factoren 

Zijn er preventieve maatregelen mogelijk? Is er behandeling 

mogelijk? 

• Ziekte van Huntington: erfelijke aandoening waarbij medische behandeling de onset 

of het verloop van de aandoening niet stopt 

o Bemoeilijkt 

• HBOC: vroege detective methoden gunstig voor prognose  

o Bevorderd 



 

Individuele factoren 

Hoe gaat men in het algemeen om met stress? Met slecht nieuws? Individuele coping 

mechanismen en emotionele barriers hebben een invloed op de familie communicatie 

Individuele factoren 

•  Ontkenning, rationaliseren, minimaliseren van emotionele impact zijn in hibiterende 

factoren 

• Risico perceptie: Individuele inschatting van risico 

• Persoonlijke ervaring of getuige van verwant met aandoening: significante rol in de 

mate waarin genetische informatie gedeeld wordt 

 

Individuele factoren : casus Bart – coping 

Bart komt op raadpleging op de dienst medische genetica in het kader van voorspellend 

onderzoek. Zijn mama heeft borstkanker gehad en blijkt draagster te zijn van een BRCA2 

mutatie. Het gaat niet goed met de gezondheidstoestand van zijn mama. Bart wil graag de test 

doen om haar gerust te stellen als hij geen drager zou zijn. Hij doet het uit zorg voor haar. Hij 

informeert zijn mama niet op voorhand dat hij de test zal doen. Een kleine 3 maand later komt 

hij terug op resultaatsbespreking. Daaruit blijkt dat Bart drager is van de BRCA2 mutatie. 

Tussen het intake gesprek en de resultaatsbespreking is zijn mama overleden. Bart is helemaal 

van de kaart: het doel van de test was om zijn mama gerust te stellen, maar intussen is het 

helemaal anders uitgedraaid: zij is overleden en hij blijkt drager. Bart bespreekt dat het hem 

allemaal een beetje te veel is. Bart heeft geen uitgebreid sociaal netwerk. 

Niemand was op de hoogte van het feit dat hij de test ging ondergaan. Hij 

geeft aan een heel erg angstig persoon te zijn. Het is een misvatting te 

denken dat het bespreken van een genetisch resultaat met een man wat 

betreft BRCA2 relatief is omdat de risico’s een stuk lager liggen bij mannen dan bij vrouwen. 

Bart maakt snel na de resultaatsbespreking een afspraak bij zijn HA voor een eerste 

bloedonderzoek om zijn PSA waarden te bepalen. Hij komt nog een aantal keren op gesprek 

bij de psycholoog om zijn resultaat te verwerken. Hij was nooit eerder naar een psycholoog 

geweest. Hij merkte echter wel op tijdens onze gesprekken dat er heel wat is dat hij moet 

verwerken. Bart heeft zijn zussen ingelicht over zijn resultaat 

 

Individuele factoren- casus Janne & Frank-persoonlijke ervaring met de aandoening 

Janne komt samen met haar mama en haar maternele oom Frank op consultatie voor de 

resultaatsbespreking van hun voorspellend onderzoek naar BRCA1 mutatie. Mama heeft op 

dit moment borstkanker. Zowel Janne als haar oom Frank blijken eveneens drager te zijn van 

de erfelijke fout. Zowel Janne als haar oom kunnen goed met dit resultaat om. Janne had op 

voorhand reeds beslist dat zij, ondanks haar jonge leeftijd, zou kiezen voor preventieve HK van 

de borsten. Haar ovaria zal ze laten verwijderen als haar kinderwens voltooid is. Het is mama 

die het ontzettend lastig heeft tijdens de consultatie. Zij wordt 

boos op haar dochter en op haar broer omdat ze de impact van 

het resultaat onderschatten. Ze had er heel erg op aangestuurd 

dat dit onderzoek gebeurde bij haar dochter en broer en wil nu 

au sérieux genomen worden. Het is dankzij haar dat zij nu 



tenminste voorzichtig kunnen zijn en vermijden wat zij doormaakt. Ze geeft aan dat ze dat niet 

begrijpen, wat het is om kanker door te maken. Ze voelt zich helemaal alleen hierin 
 

Socioculturele factoren 

• Geslacht 

o Vrouwen bewaken vaak de familierelaties en nemen een verantwoordelijke rol 

op als het gaat over de gezondheid van familieleden 

o HBOC: voornamelijk vrouwen 

o Ziekte van Huntington: geen verschil tussen mannen en vrouwen om 

genetische informatie te delen. 

• Genetische discriminatie 

o In België bestaan er drie wetten die samen de antidiscriminatiewetgeving 

vormen: de Genderwet, de Antiracismewet en de Antidiscriminatiewet. Samen 

onderscheiden ze 19 beschermde discriminatiecriteria. Discriminatie op grond 

van elk van deze criteria of persoonlijke kenmerken is verboden en strafbaar. 

o Genderwet: geslacht 

o Antiracismewet: nationaliteit, nationale of etnische afstamming, zogenaamd 

ras, huidskleur en afkomst (Joodse oorsprong) 

o Antidiscriminatiewet: handicap, geloof of levensbeschouwing, seksuele 

geaardheid, leeftijd, vermogen, burgerlijke staat, politieke overtuiging, 

syndicale overtuiging, gezondheidstoestand, fysieke of genetische eigenschap, 

geboorte, sociale afkomst en taal 

 

Socioculturele factoren: casus Jan & Peter 

Genetische discriminatie 

Jan en Peter zijn broers. Ze zijn allebei tussen de 20 en 30 jaar. Zij komen op raadpleging voor 

voorspellend onderzoek voor Lynch syndroom omdat hun papa drager is. Beide zonen vinden 

het emotioneel niet belastend om de test aan te vragen. Zij weten wat het betekent om 

jaarlijks op controle te gaan bij de darmspecialist omdat hun vader dat al jaren doet. Zij doen 

de test omwille van 2 redenen: 1) dan weten ze of ze een verhoogd risico hebben en of ze zich 

ook jaarlijks moeten laten screenen en 2) in functie van toekomstige kinderwens. De enige 

reden waarom de zonen twijfelden om op dit moment de test aan te 

vragen is omdat zij allebei een huis aan het bouwen zijn. Daar komt veel 

papierwerk bij kijken. Zij stellen zich de vraag of zij de resultaten van hun 

onderzoek moeten meedelen met de verzekeringen, want dat zou 

problematisch kunnen zijn voor de lening van hun huis 

 

• Taboe over dragerschap uit angst voor reacties van anderen/maatschappij 

o  Een voorbeeld: 

Een medewerker uit het labo van onze dienst komt op consultatie met de vraag 

voor voorspellend onderzoek naar een BRCA mutatie die in haar familie overerft. 

Zij stelt tijdens de raadpleging de vraag of de stalen van haar gezin en zichzelf naar 

een ander genetisch centrum kunnen opgestuurd worden zodat het hier niet te 

traceren valt wie drager is. 



 

Familiale factoren 

1. Hoe zien families zichzelf? 

2. Hoe reguleren families hun communicatie? 

3. Hoe ‘socialiseren’ families hun familieleden? 

4. Hoe bepalen families hun grenzen? 

5. Hoe maken families beslissingen? 

 

Hoe zien families zichzelf? 

•  Families ontwikkelen specifieke thema’s die mee bepalen hoe zij omgaan met 

verandering en stress 

• Thema’s = fundamentele zelfbeelden van de familie, hun kijk op de wereld, “waar 

staan wij voor als familie?”die geformuleerd worden als statements 

o “Op je familie kan je altijd rekenen” 

o “Leef nu” 

o “Denk voor jezelf” 

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

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

o Gedrag = “Ik moet andere familieleden onmiddellijk informeren over mogelijke 

gezondheidsrisico’s want wij laten mekaar niet in de steek” 

 

Hoe zien families zichzelf: casus Amber 

Amber komt op raadpleging voor de resultaatsbespreking van haar voorspellend onderzoek. 

Zij is delaatste van 3 zussen die zich wenst te testen op een BRCA mutatie die zij mogelijks via 

mama’s zijde heeft overgeërfd. Haar broer is nog minderjarig dus kan zich nog niet laten 

testen. Amber is nu 19 jaar maar wenste eigenlijk reeds voor haar 18 jaar getest te worden, 

op hetzelfde moment als haar zussen. Ambers’ mama heeft zelf nooit kanker ontwikkeld maar 

laat zich 6 maandelijks screenen. Amber kwam tijdens de intake samen met haar mama maar 

tijdens de RB wou ze liever dat mama in de wachtzaal bleef zitten. Ik ben een beetje verbaasd 

want Amber hangt sterk aan haar mama en benadrukt elke keer hoe goed ze kunnen babbelen 

en hoe belangrijk mama voor haar is. Ik stel haar de vraag waarom ze ervoor kiest om alleen 

binnen te komen. Amber antwoordt dat ze zo bang is voor het resultaat en als ze weent, niet 

wil dat haar mama het ziet. Ze moet zich sterk houden, want mama is sterk, haar zus die 

draagster is, is sterk. Dus zij moet ook sterk zijn. Maar eigenlijk wil ze niet sterk doen, het 

gebouw alleen al maar binnenkomen bezorgt haar ontzettend veel stress. 

 

Hoe reguleren families hun communicatie? 

• Families ontwikkelen specifieke regels en patronen 

• Regels = gedeelde patronen in communicatie die bepalen wat wel kan en niet kan 

gezegd worden in families; herhaaldelijke karakter ervan maakt communicatie in 

familie voorspelbaar 

• Expliciete regels bepalen wat (niet-) aanvaardbare communicatie is vb. “vraag niet aan 

tante An hoe het met haar kanker gaat” 



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

vb. “er wordt enkel over Nathans’ diabetes gesproken in de familie” 

• Gezondheid gerelateerde regels kunnen de regels omtrent privacy uitdagen wanneer 

er sprake is van een erfelijke fout in de familie vb. borstkanker enkel onder de vrouwen 

besproken maar BRCA mutatie maakt het ook belangrijk om de mannen te betrekken 

 

Hoe reguleren families hun communicatie: casus Joke 

Enkele maanden geleden wordt bij Joke een erfelijke hartaandoening vastgesteld, die zich uit 

door een abnormale verdikking van de 

hartspier. Bij een ernstige verdikking is het afgeraden om de spier te overbelasten, en 

piekinspanningen en competitie sport te vermijden. 

Joke is een jonge vrouw van begin de 20 jaar en een fervent sportster. Zij is erg aangedaan 

door haar resultaat dat zij op jonge leeftijd zich 

niet kan uitleven in haar sport. Het is naar aanleiding van een controle onderzoek bij Joke van 

haar hart dat de verdikking werd vastgesteld 

en zo is het erfelijkheidsonderzoek opgestart bij haar. Zij blijkt deze fout overgeërfd te hebben 

via haar papa, die ooit reeds een hartaanval 

had toen hij jong was maar toen is geen verder onderzoek opgestart. 

Naast het feit dat Joke het moeilijk heeft met dragerschap van deze fout en de implicaties die 

dit heeft op haar leven, heeft zij het heel moeilijk met hoe er over de aandoening 

gecommuniceerd wordt in haar gezin. 

- Mama is bezorgd om Joke maar slaagt er niet in om haar bezorgdheid rechtsreeks met Joke 

te bespreken. Zij kan enkel over praktische zaken spreken bv. zal het lukken om je examens te 

maken,… 

- Papa : Papa praat niet met Joke over de aandoening. Hij zegt dat het voor Joke wel zal 

wennen. Dat papa er op deze manier over praat is voor Joke een rem om het emotionele luik 

met haar vader op te nemen. Terwijl hij eigenlijk de beste geplaatste was om te weten wat 

het betekent om op jonge leeftijd met de diagnose geconfronteerd te worden. 

- Broers: Recent is ook gebleken dat de 2 broers van Joke ook drager zijn van de erfelijke fout. 

De broers van Joke vertonen nog geen 

klachten dus vinden het ook minder lastig om hun 

status te kennen. 

Joke heeft niet het gevoel dat zij begrepen wordt in 

haar gezin. Zij is er het ‘ergst’ aan toe, maar over 

emoties wordt er niet gepraat in het gezin 

 

Hoe socialiseren families? 

• De familie is een primaire bron van genderidentiteit 

• Bv. Kinderen leren reeds op jonge leeftijd wat het betekent om een jongen of een 

meisje te zijn. Traditioneel vallen gezondheidsgerelateerde zaken onder de 

verantwoordelijkheid van vrouwelijke familieleden. 

 

Hoe bepalen families hun grenzen? 



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

willen delen 

• Externe grenzen scheiden familie van buitenwereld 

• Interne grenzen scheiden individuele familieleden van andere familieleden, gezinnen 

in de familie 

 

Deze grenzen variëren: 

- Van rigide & inflexibel 

- Over permeabel & flexibel 

- Tot diffuus en onzichtbaar 

 

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

willen delen 

• Horizontale grenzen geven aan dat communicatie eerst horizontaal verloopt en dan 

pas verticaal 

• Verticale grenzen geven aan dat communicatie over de verschillende generaties heen 

kan verlopen 

 

Hoe bepalen families hun grenzen: casus Rita 

 

 
How do families regulate their communication? 



 
Grenzen 

Rita werd geïnformeerd door haar broer dat er een mutatie aanwezig is in de familie. Rita wil 

zich daarom in voorspellende context komen testen. Zij is heel erg bezig met het welzijn van 

de familie. “We zijn met zoveel” zegt ze, hoeveel mensen van de familie zullen er geen drager 

zijn?! De zonen van Rita zijn nog niet op de hoogte van haar onderzoek. Ze wil hen nog niet 

nodeloos ongerust maken. Als ik peil naar de openheid waar er in de familie mee omgegaan 

wordt, dan is Rita heel duidelijk. Elk gezin staat op zichzelf. Het is aan de ouders om de 

kinderen te informeren en niet anders. Zij wil ook niet dat haar zonen geïnformeerd zouden 

worden door een van hun tantes/nonkels/neven/nichten. 

 

Grenzen 

Rita heeft bovendien ook heel erg gesloten grenzen tussen (1) haar gezin en de andere 

gezinnen in de familie. In haar perceptie moet elk gezin de eigen afweging maken wie wat 

vertelt tegen de kinderen. Daarnaast moeten de buitenwereld ook helemaal niet weten dat 

er in hun familie sprake is van een erfelijke fout. Hier is niets fout mee, het belangrijkste is om 

rekening te houden met ieders voorkeuren, ieders eigen waarheid. Want de perceptie van 

Rita kan anders zijn dan die van haar broer/zus 

 

Hoe maken families beslissingen? 

• Families kunnen bekeken worden op een continuüm van positie 

• georiënteerd tot persoons georiënteerd 

• Positie georiënteerd: het geslacht, de leeftijd, de ‘titel’ bepalen wie het meer/minder 

voor het zeggen heeft. 

• Persoons georiënteerd: individuele kwaliteiten, talenten, interesses bepalen wie er 

over bepaalde thema’s meer of minder spreekt vb. middelste dochter is meest 

empatisch om nicht te begeleiden omtrent de testing 

 

11. Communicatie vaardigheden 



 
 

 
 

 
 

12. In de praktijk 
Casus: 3 zussen komen samen op consultatie in het kader van BRCA2 mutatie die 

vastgesteld werd bij mama 



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

• Zus 2: 31 jaar, alleenstaand, 1 dochtertje, verdere kinderwens onbeslist 

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

 

IC zus 1 draagster: 

“Ik wil de erfelijke fout zeker niet doorgeven aan mijn kinderen dus als ik draagster ben zal ik 

kiezen voor pgt.” “Ik wil mijn borsten niet laten amputeren vooraleer ik kinderen heb dus ik 

zal kiezen voor een zesmaandelijkse screening 

 

IC zus 2 draagster: 

“Ik wil de erfelijke fout zeker niet bewust doorgeven aan mijn kinderen dus als ik draagster 

ben dan heb ik geen verdere kinderwens meer .” “Ik ben alleenstaand en heb schrik dat ik 

geen nieuwe partner zou vinden moest ik kiezen voor preventieve heelkunde.” 

 

IC zus 3 draagster: 

“Ik hoop dat mijn zoontjes geen drager zijn van deze fout, ook al vallen de risico’s voor jongens 

op zich wel mee, maar zij kunnen later ook dochters krijgen.” “Ik heb borstvoeding gegeven 

en geen kinderwens meer dus ik kies er voor om preventief alles te laten verwijderen, ik wil 

niet hetzelfde ziekteproces meemaken als mijn mama.” 

 

BESLUIT: 

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

de psycholoog om tijdens de raadpleging élk verhaal te horen en te luisteren naar de 

verschillende betekenis die het genetisch onderzoek heeft voor de verschillende familieleden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


