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Chromosomen en celdeling  
Lichaam → organen → weefsels → cellen  
 

Belangrijkste weefsels:  

• bindweefsel: houdt alles bij elkaar  

• epitheliaal weefsel: aflijning, voortdurend vernieuwd door schade  

• zenuwweefsel: signalen  

• spierweefsel  

 
Menselijke cel is opgebouwd uit:  

• celkern / nucleus  

o erfelijk materiaal 
o kernmembraan 

o nucleolus 

• cytoplasma met organellen  

o mitochondriën: energie  
o endoplasmatisch reticulum: netwerk  

o ribosomen: vertaling DNA  
o golgi-apparaat: membraanzakken voor afvoeren van afval en 

eiwitsynthese  
 

1 Chromosomen  

Chromosomen:  

• chroma (kleur) + soma (lichaam)  

• verschijnen tijdens celdeling door condensatie 

• bevat de genen (eenheid erfelijk materiaal)  

 
Menselijk genoom:  

• 46 chromosmen → 44 autosomen en 2 geslachtschromosomen / gonosomen  

• één paar identische chromosomen: homologe chromosomen (één van vader, 

één van moeder)  

• somatische cellen → 46 chromosomen (2n) = diploid 

• gesclachtscellen → 23 chromosomen (n) = haploid  

 
Karyotype: chromosomenkaart 

 
Cytogenetica: studie van chromosomen  

 
Rangschikking op karyotype volgens:  

• grootte  

• positie centromeer  

• bandingspatroon (lichte en donkere bandjes)  

 

Structuur chromosomen:  

• korte arm / p-arm  

• lange arm / q-arm  

• centromeer tussen p en q → verschillende lokalisaties  

o metacentrisch: p  q met centromeer in het midden  

o submetacentrisch: p < q en centromeer meer naar uiteinde toe  
o acrocentrisch: bijna geen p en centromeer op het uiteinde  

• telomeer = uiteinde van een chromosoom → slijtage  
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Ideogram: schematische weergave van het karyotype  

 
ISCN: International System for human Cytogenetic Nomenclature  

 
Celcyclus somatische cel:  

• mitotische fase (± 1h) 

o bij begin mitose: elke cel heeft 46 ontdubbelde chromosomen (twee 

zusterchromatiden)  
o bij einde mitose: cel heeft 46 chromosomen, maar slechts één 

chromatide 

• G1-fase (± 10-12h)  

o decondenserende chromosomen despiraliseren, dus niet meer 
individueel herkenbaar  

o kern bestaat chromatine  
o DNA enkelvoudig aanwezig  

o RNA- en eiwitsynthese voor S-fase  
o Celgroei  

• S-fase (± 6-8h)  

o DNA-replicatie  
o bij einde: elk chromosoom bestaat uit twee zusterchromatiden  

• G2-fase (± 2-4h) 

o RNA- en eiwitsynthese hervat  

 
Interfase: G1 + S + G2 → amorf erfelijk materiaal = chromatine 

 

2 De celdeling  

Celdeling van belang voor:  

• groei  

• weefselhomeostase (vervangen afgestorven cellen)  

 

Soorten celdelingen:  

• mitose  

o somatische celdeling  

o één diploide moedercel → twee diploide dochtercellen  
o na bevruchting voor groei en vorming  

• meiose 

o geslachtsdeling / reductiedeling  

o vorming van gameten  
o één diploide moedercel (2n) → vier haploide gameten (n) 

o voor bevruchting  
 

Centrosoom: twee centriolen en microtubuli → spoelfiguur  
 
Mitose:  

• profase  

o centrosoom splitst zich op in twee centriolen die migreren naar de polen 
van de cel van waaruit mitotische spoelfiguur zich vormt  

o nucleolus verdwijnt  
o chromatine condenseert → chromosomen meer zichtbaar  

• prometafase 

o verdere condensatie chromatine → chromosomen zichtbaar  

o nucleair membraan verdwijnt  
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o vorming kinetochore (eiwitcomplex t.h.v. centromeren dat 

vasthechtingsplaats vormt voor spoeldraden) 

• metafase 

o kernmembraan verdwijnt  

o maximale condensatie chromosomen  
o spoelfiguur gevormd in cytoplasma  
o twee centriolen aan polen van de cel  

o chromosomen migreren naar evenaarsvlak  
o vanuit centriolen: microtubuli / spoeldraden gevormd die zich 

vasthechten op kinetochoor  

• anafase  

o twee zusterchromatiden van elk chromosoom gescheiden → door 
contractie microtubuli bewegen twee sets chromatiden van 

evenaarsvlak naar tegenovergestelde polen  
o cel wordt langer  

• telofase 

o migratie volledig  
o microtubuli verdwijnen  

o kernmembraan opnieuw aangemaakt  
o celmembraan snoert in  

• cytokinese  

o kernmembraan volledig → omringt decondenserende chromosomen  

o nucleolus verschijnt opnieuw  
o cel splitst zich in twee dochtercellen  

 
S-fase bij meiose: WEL voor meiose I, NIET voor meiose II 
 

Meiose I:  

• profase I 

o leptoteen  

▪ begin condensatie  
▪ zusterchromatiden worden net zichtbaar  

o zygoteen  

▪ paring / synapsis van homologe chromosomen → vorming 
synaptenomaal complex  

o pachyteen 
▪ verdere condensatie  

▪ synaps volledig  
▪ homologe chromosomen zichtbaar als bivalenten (alle 4 

zichtbaar = tetrade)  

▪ recombinatie / crossing-over → uitwisseling van genetisch 
materiaal tussen de twee niet-zusterchromatiden  

o diploteen 
▪ synaptenomaal complex verdwijnt → chiasmata zichtbaar 

(plaatsen waar crossing-over heeft plaatsgevonden)  

o diakinese 
▪ chromosomen verkorten en verdikken tot maximale condensatie  

▪ kernmembraan en nucleolus verdwijnen  
▪ spoelfiguur gewordt gevormd  

▪ microtubuli hechten zich aan kinetochoren  

• metafase I  

o spoelfiguur volledig  
o twee homologe chromosomen in evenaarsvlak  
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• anafase I  

o homologe chromosomen naar tegengestelde polen  

• telofase I 

o migratie van chromosomen (elk bestaande uit twee zusterchromatiden) 
volledig  

o nieuwe kernmembranen gevormd  

• cytokinese  

o vorming twee haploide dochtercellen  

• kortte meiotische interfase zonder S-fase  

• één diploïde cel → twee haploide dochtercellen  

 

Meiose II: zusterchromatiden opgesplitst met vorming van twee nieuwe dochtercellen  
 
Belang van de meiose:  

• doorgeven van genetisch materiaal naar nakomelingen  

• constant houden van genetisch materiaal generatie na generatie  

• zorgen voor genetische diversiteit  

 
Segregatie: willekeurige verdeling van de homologe chromosomen over de 
dochtercellen  

 

3 De gametogenese bij de mens  

Oögenese:  

• vierde week embryonale ontwikkeling: primordiale geslachtscellen in 

endoderm van vruchtzak  

• 30-tal meiotische delingen vormen oögonia  

• derde maand: oögonia ontwikkelen zich tot primaire oöcyten  

• oöcyten blijven in profase I tot rijping follikel (vanaf puberteit)  

• snelle finalisatie meiose I en vorming secundaire oöcyt en eerste 

poollichaampje  

• meiose II tot metafase tijdens ovulatie  

• meiose II pas vervolgd bij bevruchting, met vorming tweede poollichaampje  

 

Spermatogenese: 

• vierde week embryonale ontwikkeling: primordiale geslachtscellen in 

endoderm van vruchtzak  

• zesde week: migratie naar genitale groeven embryo → aanleg primitieve 

gonade  

• mitotische delingen gevolgd door rustperiode  

• aan begin puberteit: vorming spermatogonia via mitotische delingen  

• primaire spermatocyt: gevormd door laatste mitotische deling  

• primaire spermatocyt ondergaat meiotische deling bij start puberteit  

• secundaire spermatocyten: resultaat van meiose I 

• spermatiden: resultaat van meiose II → rijpen tot spermatozoa  

 

 oögenese  spermatogenese  

begin meiose  
intra-uterien (1ste 

trimester) 

vanaf puberteit  

duur meiose 12-45 jaar  60-65 dagen  

aantal mitosen  20-30 30-500 

aantal gameten per 
meiose 

één eicel vier zaadcellen 
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gametenproductie 
één per menstruele 

cyclus  

100-200 mil per 

ejaculaat  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Chromosomale aandoeningen  
Omstandigheden die te maken hebben met chromosomale afwijkingen:  

• herhaald miskraam  

• vroeggeboorte of doodgeboren kind met afwijkingen  
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• onverklaarde mentale beperking, al dan niet met aangeboren afwijkingen  

• abnormale geslachtsorganen of onvruchtbaarheid  

• vermoeden van chromosomaal syndroom → ‘chromosomaal’ fenotype  

• prenataal  

o leeftijd van moeder meer dan 35 jaar  

o chromosoomafwijking bij vorig kind  
o één van de ouders drager van chromosomale afwijking  
o verhoogde triple test 

o nekoedeem  

• maligniteiten  

 

Chromosomale afwijkingen aanwezig in: 10% van zaadcellen en 20% van eicellen  
 
Frequente oorzaak van:  

• spontane miskramen: ongeveer 50% vertonen chromosomale afwijkingen  

• mentale en / of fysische beperking  

 
Levend pasgeborenen: 0,5 – 1% heeft chromosomale afwijking, maar niet altijd effect 

op fenotype  
 

1 Numerieke chromosomale afwijkingen  

Numerieke chromosoomafwijking: afwijking in het aantal chromosomen 
 
Euploïd: exact veelvoud van het haploïd chromosomenaantal  

 
Aneuploïd: elk ander chromosomenaantal  

 

1.1 Aneuploïdie  

Trisomie:  

• drie exemplaren van bepaald chromosoom  

• kan bij om het even welk chromosoom  

• zelden levensvatbaar  

 

Monosomie:  

• één exemplaar van bepaald chromosoom  

• afwijking dodelijk bij autosomen  

 

Tetrasomie:  

• vier exemplaren van bepaald chromosoom  

• niet leefbaar, behalve bij geslachtschromosomen  

 
Aneuploïdie is het gevolg van drie mechanismen:  

• non-disjunctie bij meiose I: gameet met 24 chromosomen bevat zowel het 

maternele als het paternele chromosoom van dat paar  

• non-disjunctie bij meiose II: gameet met 24 chromosomen bevat beide kopijen 

van ofwel het maternele ofwel het paternele chromosoom  

• non-disjunctie bij de mitose (postzygotisch): twee zusterchromatiden wijken niet 

uit elkaar waardoor een cel met 45 en een cel met 47 chromosomen ontstaat  
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Nullisomische gameet + normale gameet: monosomie (45 chromosomen)  

 
Disomische gameet + normale gameet: trisomie (47 chromosomen)  

 
Somatisch mosaïcisme: voorkomen van twee of meer genetisch verschillende 

cellijnen afkomstig van eenzelfde zygote bij eenzelfde individu → gevolg van 

• non-disjunctie tijdens de mitose  

• anafase lag: tijdens anafase wordt één chromosoom niet geïncorpereerd in de 

dochtercel en verloren gaat 
 

Fenotype bepaald door: graad en verdeling mosaïcisme  
 

Oorzaken van non-disjunctie:  

• preferentieel materneel en leeftijdsgebonden  

• evidentie voor minder goede kwaliteitscontrole voor oöcyten in vergelijking 

met spermatozoa  

• evidentie voor verouderingsprocessen in oöcyten die leiden tot verlies van de 

integriteit van de meiotische spoelfiguur  

 

1.2 Polyploïdie  

Triploïdie:  

• één volledige extra set aan chromosomen (3n)  

• kinderen leven meestal niet lang  

• meestal door bevruchting van haploïde eicel door twee haploïde zaadcellen 

(dispermie)  

• soms door bevruchting van haploïde gameet door diploïde gameet  

• extra set paternale chromosomen: placenta sterk ontwikkeld, embryo niet  

• extra set maternale chromosomen: embryo sterk ontwikkeld, placenta niet  

• 1 – 3% van alle bevruchtingen, maar 1/10000 leidt tot levende geboorte  

 

Tetraploïdie:  

• twee volledige extra sets aan chromosomen (4n)  

• door uitblijven van celdeling na kerndeling of fusie van twee diploïde zygoten  

 

2 Voorbeelden van numerieke chromosoomafwijkingen  

Verdeling chromosoomafwijkingen in spontane miskramen:  

• trisomie 16: 15% 

• andere trisomie 35% 

• 45,X: 20%  
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• triploïdie: 20% 

• tetraploïdie: 5% 

• andere afwijkingen 5%  

 

2.1 Numerieke afwijkingen van de autosomen  

2.1.1 Down-syndroom  

Incidentie bij geboorte: 1/1000, maar neemt toe als vrouw ouder wordt  
 

Soorten oorzaken van trisomie 21:  

• 95% vrije of losse trisomie 21  

o in 90% van de gevallen van maternale afkomst  

o meestal als gevolg van non-disjunctie in meiose I  
▪ materneel 90% 
▪ paterneel 10% (tijdens meiose II)  

o ouders hebben normaal karyotype  
o klein herhalingsrisico (1%)  

• 4% (Robertsoniaanse) translocatie  

o ouders kunnen drager zijn  
▪ 45,XX of XY,rob(14;21) of 45,XX/45,XY,der(14;21) 
▪ 6 mogelijke gameten kunnen gevormd worden → slechts drie 

levensvatbaar: normale gameet, gameet met gebalanceerde 
Robertsoniaanse translocatie en gameer met ongebalanceerde 

translocatie  
o tussen chromosoom 21q en de lange arm van één van de 

acrocentrische chromosomen  
o herhalingsrisico wanneer moeder drager is = 10 – 15%  

• 1% mosaïcisme  

o oorzaken  

▪ postzygotische non-disjunctie  
▪ postzygotische anafase lag  

o milder klinisch beeld  

• zeer klein aantal 21q21q-translocatiechromosoom  

o ook Robertsoniaanse translocatie  
o drager van chromosoom vormt gameten met ofwel het 

translocatiechromosoom ofwel geen chromosoom 21 → enkel kinderen 
met Down  

 
Fenotype:  

• slappe spieren (hypotonie)  

• IQ 40 – 50  

• faciaal dysmorfisme  

o opwaarts gerichte oogspleten  

o epicantusplooi  
o Brushfiels spots aan de rand van de iris  

o vlak aangezicht  
o kleine oren  

• hartafwijkingen  

• dwarsplooi  

• clinodactylie  

• sterk verhoogd risico op leukemie  

• vroeg begin ziekte van Alzheimer  

• korte bolvormige schedel (brachycefaal)  
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• vlak occiput (achterhoofd)  

• mond vaak open met protrusie van de tong  

• korte nek met overtollige nekplooien  

• korte en brede handen  

• korte, kromme pinken  

• afwijkingen van het maag/darmstelsel  

 
Prenatale diagnose:  

• gestoorde serumtest in eerste trimester van zwangerschap  

• verdikte nekplooi (12 weken)  

• afwezigheid van neusbeentje  

 
Belang karyotypering (postnataal onderzoek): 

• verklaring voor waargenomen fenotypische defecten  

• bepaling herhalingsrisico voor volgende zwangerschap  

• programma voor zorg en behandeling  

• onderzoek: identificatie van ziektegenen  

 

2.1.2 Patau-syndroom  

Incidentie bij levendgeboorten: 1/20000  
 

Fenotype:  

• afwijkingen van het centraal zenuwstelsel  

• malformaties van andere inwendige organen  

• groeiachterstand  

• gespleten lip / gehemelte  

• huid- of botdefecten op schedel  

• extra vingers of tenen (postaxiale polydactilie)  

• holoprosencefalie: ontwikkelingsafwijking van de hersenen met abnormale 

aanleg van de frontale cortex  

• afwezigheid van ogen  

• vaak overlijden bij of kort na de geboorte  

 
Chromosomale afwijking:  

• meestale vrije trisomie 13  

• zelden een Robertsoniaanse translocatie (20%) 

• zelden mosaïcisme  

• laag herhalingsrisico  

 

2.1.3 Edwards-syndroom  

Incidentie bij levendgeboorten: 1/10000  
 

Fenotype:  

• multipele congenitale afwijkingen  

• groeiachterstand  

• bij overleven: ernstige mentale beperking  

• kort borstbeen  

• convexe voetzolen (rocker-bottom feet)  

• overlappende vingers  

 
Chromosomale afwijking:  
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• meestal vrije trisomie 18  

• zelden een translocatie (20%)  

• zelden mosaïcisme  

• 95% leidt tot spontaan miskraam  

 

2.2 Numerieke afwijkingen van de geslachtschromosomen / gonosomen  

2.2.1 Klinefelter-syndroom XXY 

Incidentie: 1/1000 mannelijke pasgeborenen  
 

Diagnose: naar aanleiding van onvruchtbaarheid  
 

Kenmerken:  

• kleine teelballen 

• onvruchtbaar  

• onderontwikkeling van de mannelijke geslachtskenmerken  

• borstontwikkeling  

• eerder grote gestalte met lange ledematen  

• lager IQ → leerproblemen, gedragsproblemen  

• verhoogd risico op borstkanker en osteoporose  

 
Behandeling: toediening van testosteron  
 

Chromosomale afwijking:  

• 85% 47,XXY in alle mitosen  

• 15% mosaïcisme (46,XY/47,XXY)  

 

2.2.2 Triple X-syndroom XXX 

Incidentie: ongeveer 1/1000 vrouwelijke pasgeborenen  
 

Kenmerken:  

• in de regel normale vruchtbaarheid  

• iets groter gestalte  

• licht verhoogd risico op chromosomale afwijkingen bij kinderen  

• vaker leerproblemen (gemiddeld lager IQ)  

• meer onhandig en slechte coördinatie  

 
Chromosomale afwijking:  

• vrije trisomie X  

• mosaïcisme mogelijk  

• gevolg van fouten in de maternale meiose  

 

Nog meer X-chromosomen: toenemende psychomotore achterstand  
 

2.2.3 47,XYY-syndroom  

Incidentie: ongeveer 1/1000 mannelijke pasgeborenen 
 
 

Kenmerken:  

• in de regel normale vruchtbaarheid  

• iets groter gestalte  
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• geen verhoogd risico op chromosomale afwijkingen bij kinderen  

• vaker leerproblemen (gemiddeld lager IQ)  

• meer gedragsproblemen en slechte psychosociale adaptatie  

 

Chromosomale afwijking:  

• paternale non-disjunctie in meiose II 

• mosaïcisme  

 

2.2.4 Turner-syndroom X 

Incidentie: 1/2000 tot 1/5000 levend geboren meisjes  

 
Chromosomale afwijking:  

• 50% 45,X 

• 20% mosaïcisme 46,XX/45,X 

• 30% structurele afwijkingen van het X-chromosoom  

o deleties Xp-, Xq-  
o ringchromosoom r(X) 
o isochromosoom i(Xq)  

 
Fenotype:  

• voor de geboorte: veralgemeend oedeem of nekoedeem  

• bij de geboorte: gezwollen handen / voeten en brede hals  

• uitblijven van de maandstonden / ovariële dysfunctie door genen gelegen op 

de lange arm van het X-chromosoom  

o streak ovaries bij de geboorte  
o onvruchtbaar  

o onderontwikkeling van de vrouwelijke geslachtskenmerken  
o osteoporose  

• klein gestalte 

• aangeboren afwijkingen  

o nierafwijkingen  

o vernauwing van de grote slagader  

• lichamelijke kenmerken 

o korte vierde middenhandsbeentje  

o speciale hoek van onderarm t.o.v. elleboog  
o grote afstand tussen tepels  

• nonverbaal IQ lager dan verbaal IQ (verminderd ruimte-inzicht, coördinatie en 

fijne motoriek)  

 
Behandeling: groeihormoon en oestrogeen  

 

3 Structurele chromosoomafwijkingen  

Ontstaan door: chromosoombreuken gevolg door herstel  

 
We onderscheiden:  

• deletie: verwijderen van een chromosomaal segment  

• 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 chromosoomfragment naar een ander 

chromosoom  
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• ring: twee breuken in respectievelijk korte en lange arm en herstel t.h.v. 

breukpunten  

 
Gebalanceerde herschikking: geen netto winst of verlies van chromosomaal 

materiaal  

• translocatie  

• inversie 

• insertie  

 
Ongebalanceerde herschikking: verlies of winst van chromosomaal materiaal  

• deletie  

• duplicatie 

• isochromosomen  

• ringchromosomen  

 

Dragers van gebalanceerde herschikking: kunnen ongebalanceerde gameten 
vormen → verhoogd risico op abnormale nakomelingen  

 

3.1 Deleties  

Deletie: verlies van chromosomaal fragment → ongebalanceerd  

 
Drager van deletie: monosoom voor dat deel van het genoom  
 

Klinisch gevolg:  

• haploïnsufficiëntie (het onvermogen van één enkele kopij om de functie uit te 

oefenen die normaal gerealiseerd wordt door twee kopijen)  

• afhankelijk van de grootte van het gedeleteerde fragment en het aantal en 

de functie van de genen die het omvat  
 
Deletie omvat meer dan 2% van het genoom: spontaan miskraam  

 
Soorten deleties:  

• terminale deletie: verlies van gedeelte van chromosoom op uiteinde  

• interstitiële deletie: verlies van gedeelte op gelijk welke plaats op het 

chromosoom 
 
Cytogenetisch zichtbare deleties: microscopisch zichtbaar  

 
Microdeleties: FISH-analyse en hoge resolutie bandingstechnieken  

 
Cri du chat-syndroom:  

• microscopisch detecteerbaar  

• mentale beperking 

• weent zoals kat  

• hartafwijking  

• dysmorfische kenmerken  

o kleine schedel  

o ver uit elkaar staande ogen  
o epicantusplooi 
o laag ingeplante oren  

o aanhangsels aan de voorkant van het oor  
o kleinere kin  
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• 85 – 90% sporadisch, 10 – 15% parentale translocatie  

 

VCFS (velocardiofaciaal syndroom):  

• microdeletie  

• incidentie 1/4000 levend geborenen  

• gen haploinsufficiëntiesyndroom  

• klinisch variabel met onvolledige penetrantie  

• mentale beperking  

• nasale spraak  

• kleine mond  

• retrognatie (achteruitgedrongen kin)  

• mocrocefalie  

• typische hartdefecten  

 

3.2 Duplicaties  

Duplicatie: winst van chromosomaal fragment → ongebalanceerd  
 

Drager duplicatie: trisomisch voor dat deel van het genoom  
 

Deleties en duplicaties gemedieerd: voorkomen van repetitieve en homologe 
sequenties  

 
Ontstaan deleties en duplicaties: oneven crossing over tijdens de meiose  
 

3.3 Isochromosoom  

Ontstaan isochromosoom:  

• gedurende anafase van ofwel mitose ofwel meiose II  

• breuk ter hoogte van het centromeer → ofwel twee 

korte ofwel twee lange armen  

 

3.4 Ringchromosoom  

Ontstaan ringchromosoom: zowel breuk in de korte als in de 

lange arm → stukken distaal van breuk gaan verloren en de 
stukken t.h.v. breukpunten kleven aan elkaar  

 

3.5 Inserties  

Insertie: integratie van chromosoomsegment van het ene chromosoom in een ander 

→ meestal te klein om te interfereren met bivalente formatie  
 
Nakomelingen: 50% kans abnormaal  

 

3.6 Inversies  

Ontstaan door: voorkomen van twee breukpunten op éénzelfde 
chromosoom met inversie van het chromosoomfragment tussen 
de breukpunten  

 
 

Types inversie:  

• paracentrisch: centromeer niet betrokken, enkel p- of q-arm  

• pericentrisch: centromeer betrokken  



 
 

14 

 

 
 

Gevolgen voor drager:  

• geen toename aan erfelijk materiaal → onschuldig tenzij het breukpunt 

een gen treft  

• vorming van ongebalanceerde gameten mogelijk  

 

Mogelijke gameten bij pericentrische inversie:  

• normaal 

• gebalanceerde inversie  

• duplicatie / deletie van niet-geïnverteerde segmenten → miskraam 

(kleine inversie) of mentale / fysische beperking (grote inversie) 
 

Mogelijke gameten bij paracentrische inversie:  

• normaal  

• gebalanceerde inversie  

• acentrisch (zonder centromeer) of dicentrisch (twee centromeren) 

chromosoom → miskraam  
 

3.7 Reciproke translocatie  

Reciproke translocatie: breuk op niet-homologe chromosomen met 
reciproke uitwisseling van de afgenroken chromosoomfragmenten  

 
Meestal: slechts twee chromosomen betrokken en aantal 

chromosomen ongewijzigd  
 

Complexe translocaties: drie of meer chromosomen betrokken → 
zeldzaam  
 

Frequentie: 1/600 levendgeborenen  
 

Gebalanceerde translocaties komen aan het licht bij:  

• prenatale diagnose  

• mannelijke infertiliteit  

• geboorte van een kind met afwijkingen  

• herhaalde miskramen  

 
Overerving bij translocatiedragers: tijdens pachyteen trachten getransloceerde 

chromosomen tot optimale synapsis te komen → vorming quadrivalent i.p.v. bivalent  
 
Segregatie tijdens anafase op drie manieren:  

• alternerend: gebalanceerde gameten gevormd die ofwel beide normale 

ofwel beide getransloceerde chromosomen bevatten 
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• nabuur 1: homologe centromeren gaan naar verschillende dochtercellen 

• nabuur 2: homologe centromeren gaan naar dezelfde dochtercellen  

 

 
 

3.8 Robertsoniaanse translocatie  

Robertsoniaanse translocatie: translocaties tussen twee acrocentrische 

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

Resulterende gebalanceerde karyotype: slechts 45 chromosomen  
Korte armen vijf acrocentrische chromosomen: bevatten dezelfde genen → verlies 

twee korte armen geen groot probleem  
 
Soorten Robertsoniaanse translocaties:  

• monocentrisch 

• pseudidiocentrisch  

 
Frequentie: 1/1000  

 
Ziektebeeld:  

• meestal gezond, maar soms fertiliteitsproblemen  

• verhoogd risico op vorming van ongebalanceerde gameten → 6 mogelijke 

gameten gevormd waarvan twee aanleiding geven tot normale of 

gebalanceerde zygote  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Chromosomenonderzoek  
1 Cytogenetisch onderzoek of karyotypering  

Verschillende inidcaties waarom karyotypering aangewezen kan zijn:  

• constitutionele indicaties (in alle cellen aanwezig)  

o onverklaarde mentale beperking  
o aangeboren afwijkingen, dysmorfieën  
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o herhaalde miskramen, prenataal of kort na de geboorte overlijden 

(incidentie chromosoomafwijkingen 10%)  
o zwangerschap – maternele leeftijd 

o verminderde fertiliteit (incidentie chromosoomafwijking bij één van 
beide ouders 3 – 6%  

o segregatie van een gebalanceerde translocatie in de familie (familiale 
anamnese)  

o gestoorde puberteitsontwikkeling  

• maligniteiten  

o hematologische ziekten  
o vaste tumoren  

 
Criteria waaraan weefsel moet voldoen voor cytogenetisch onderzoek:  

• gemakkelijk te verkrijgen (niey-invasief)  

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

met externe producten  

 
Types weefsel voor analyse:  

• postnataal  

o perifeer bloed 

o huidfibroblasten  
o kwaadaardige cellen  

• prenataal  

o vruchtwatercellen / amnioscellen vanaf week 15-16 
o vlokken / chorion villi (placenta) vanaf week 10-12  
o navelstrengbloed vanaf week 20  

 
Karyotypering: onderzoek van het aantal en de structuur van chromosomen  

• aanleg van chromosomenkaart  

• beperkt resolutievermogen  

• geen onderzoek van individuele genen mogelijk  

 
Procedure voor bloedlymfocyten:  

 
 

 
Bandering: reflecteert de basesamenstelling van een bepaalde regio DNA en de 

mate van condensering  
 
Verschillende kleuringsmethoden: 

• G-banding (Giemsa) 

o meest frequent gebruikt  
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o behandeling met trypsine (eiwitreducerend) → chromosomale eiwitten 

afbreken  
o kleuring met Giemsa (paarse kleurstof)  

o elk chromosoom heeft karakteristiek patroon van lichte en donkere 
banden  

o lichte banden: GC-rijk en veel genen  
o donkere banden: AT-rijk en arm aan genen  
o gewone lichtmicroscopie 

• Q-banding (quinacrine) 

o kleuring met quinacrine  
o patroon van heldere (sterke fluorescentie) en doffe banden  

o helderen Q-banden stemmen overeen met donkere G-banden en 
omgekeerd  

o bij opsporen van varianten in morfologie of aankleuring van de 

chromosomen  
o fluorescentiemicroscopie  

• R-banding (reverse) 

o chromosomen speciaal behandeld voor kleuring  
o banden zijn het omgekeerde van G- en Q-banden  
o voor onderzoek van regio’s die moeilijk kleuren met G- of Q-banding  

• C-banding (centromeer)  

o aankleuring van centromerisch heterochromatine (coderen niet voor 
gen)  

o heterochromatine blijft in gecondenseerde toestand in interfase  
 
Resolutie:  

• standaard metafasebanding: 400 – 500 banden per haploïde set  

• hoge resolutiebanding (in profase of prometafase) wanneer chromosomen 

nog weinig gecondenseerd zijn: 550 – 850 banden per haploide set  
 

Chromosomennomenclatuur:  

• regio’s, banden en subbanden zijn genummerd van centromeer naar telomeer  

o chromosoomnummer 
o armsymbool 

o chromosoomregio 
o chromosoomband en -subband  

• chromosoomformule  

o aantal chromosomen  
o geslachtschromosomen  
o abnormaliteiten in volgorde van nummer, eerst numerieke afwijkingen, 

dan structurele in alfabetische volgorde 
▪ del deletie 

▪ dic dicentrisch 
▪ fra fragiele site 
▪ i isochromosoom 

▪ inv inversie 
▪ p korte arm 

▪ r ring  
▪ der derivatief 

▪ dup duplicatie 
▪ h heterochromatine 
▪ ins insertie 

▪ mat maternele origine  
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▪ q lange arm  

▪ t translocatie  
 

Karyotypering in praktijk: evalutie van ongeveer 20 metafasen door 2 onafhankelijke 
laboranten → resultaat na een maand (dringende gevallen: 3 dagen)  

 
Voordelen:  

• volledig genoom  

• goedkoop 

• detectie van gebalanceerde chromosoomafwijkingen  

• enkel celdetectie, belangrijk in geval van mosaïcisme  

 
Nadelen:  

• delende cellen zijn vereist  

• beperkte resolutie  

• veel training nodig  

 
Haploïd genoom: 23 chromosomen – 22000 genen – 3x109 bp  

 
Chromosoom: 1000 tot 2500 genen – 1,3x108 bp  
 

Chromosoomband: 25 tot 75 genen – 3x106 bp  
 

2 Fluorescentie in situ hybridisatie (FISH)  

Absolute voorwaarde: DNA-sequentie van het te 
onderzoeken DNA is gekend, zodat een 

complementair DNA-fragment (probe) kan 
aangemaakt worden  

 
DNA-probes kunnen specifiek zijn voor:  

• een chromosoom  

• een chromosomale regio  

• een gen  

 

In situ hybridisatie: het DNA in een 
metafasechromosoom, gefixeerd op een 
draagglas, wordt gedenatuureerd ter plaatse → beide strengen DNA komen los van 

elkaar en probe kan hybridiseren met het chromosomale DNA  
 

Detectie probe: fluorescentiesignaal  
 

Verschillende soorten probes:  

• een gen- of locusspecifieke probe  

• een centromeerprobe  

• een telomeerprobe  

• een chromosoomspecifieke bank 

 
Soorten FISH:  

• éénkleur (probe in één kleur) 

• tweekleur (twee probes in verschillende kleuren) 

• multikleur (alle chromosoombanken in verschillende kleur) 
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• fiber (chromosomen gelyseerd en DNA uitgerokken → parelsnoervormig 

patroon)  

 
Toepassingen van FISH:  

• diagnose van aandoeningen veroorzaakt door een micro-deletie  

o continous gene syndroom: fenotype is toe te schrijven aan 
haploïnsufficiëntie van multipele aanpalende genen gelegen binnen 
gedeleteerde segment  

o andere deletiesyndromen: fenotype vooral bepaald door deletie van 
bepaald gen binnen gedeleteerd segment  

• opsporen van subtelomerische deleties bij mentale beperking  

o onverklaarbare mentale beperking  
o positieve familiale anamnese  

• karakterisatie van structurele chromosoomafwijkingen  

o verschillende probes gebruikt  

o elk chromosoom in andere kleur  

• cytogenetisch onderzoek op niet-delende cellen → snelle diagnose  

• kankeronderzoek: opsporen van translocaties  

 
Voordelen:  

• hogere resolutie (detectie van deleties van minder dan 500 kb)  

• interfasedetectie mogelijk  

• multipele doelwitten  

• snelheid: ongeveer 48 uur  

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

 

Beperkingen:  

• geen genoomwijd onderzoek  

• enkel voor regio’s die men onderzoekt  

• kostprijs commerciële probes  

 

3 Ondiepe genoom sequenering (sWGS) 

Techniek: deleties en duplicaties opsporen  
 

 
Na sequenering: vergelijking met referentie-DNA  
 
Toepassingen: 

• constitutionele genetica  

o detectie van submicroscopische deleties  
o detectie van submicroscopische duplicaties  

• kankergenetica  

o detectie van genamplificatie  



 
 

20 

o detectie van chromosoomwinsten of -verliezen  

 
Ook normale individuen dragen chromosoomafwijkingen:  

• geen fenotypisch gevolg → kopienummervariaties  

• ongeveer 12% van het volledige genoom (400 Mb)  

 
Nagaan welke afwijkingen causaal zijn:  

• recurrente afwijkingen met hetzelfde fenotype zijn causaal  

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

• kopienummervarianten die ook worden teruggevonden in de populatie zijn 

niet causaal  

• overerfbare afwijkingen meestal niet causaal  

• de novo afwijkingen zijn meestal causaal  

 

Voordelen:  

• geen delende cellen nodig  

• snel 

• hoge resolutie  

 
Nadelen:  

• geen detectie van gebalanceerde afwijkingen  

• oppikken van genomische varianten die kunnen zorgen voor moeilijkheden bij 

de interpretatie van de resultaten  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Het menselijk genoom en onze genen  
1 Het menselijk genoom  

Genoom: combinatie van erfelijke factoren → genotype  

 
Genoom van een organisme: één complete set van chromosomen  

 
Chromosoom: sterk opgewonden strengen DNA (nucleïnzuur → zuur karakter en in 
nucleus ontdekt)  
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DNA-moleculen buiten de kern:  

• ribosomaal RNA (rRNA)  

• transfer RNA (tRNA)  

• messenger RNA (mRNA)  

• mitochondriaal DNA (mtDNA)  

 
Nucleïnezuren:  

• grootste moleculen in levende cellen  

• complexe biochemische macromoleculen  

• groot aantal bouwstenen (nucleotiden) aan elkaar geschakeld 

• universele moleculen: elk levend organisme gebruikt ditzelfde chemisch 

systeem om erfelijke informatie op te slaan, uit te drukken en over te dragen op 
de volgende generatie  

 

2 DNA, drager van erfelijke informatie  

DNA (deoxyribonucleïnezuur): polymeer van nucleotiden  
 
Nucleotide:  

• een stikstofhoudende base 

• een pentose / suiker  

• een fosfozuurmolecule (PO4
3-)  

 

2.1 Basen  

Pyrimidinebasen: thymine (T), uracil (U) en cytosine (C) 

 
Purinebasen: adenine (A) en guanine (G)  
 

2.2 Pentosen: deoxyribose en ribose  

Slechts twee pentosen:  

• deoxyribose (in DNA)  

• ribose (in RNA)  

 

DNA en RNA opgebouwd uit vier verschillende nuleotiden:  

• DNA is opgebouwd uit deoxyribonucleotiden die A, C, G en T bevatten  

• RNA is opgebouwd uit ribosenucleotiden die A, U, G en C bevatten  

 

3 Binding tussen de bouwstenen 

Nucleotiden aan elkaar gebonden: waterafsplitsing tussen OH-groep van een 3’C van 
een pentose en een OH-groep van de fosforzuurrest op een andere nucleotide  

 
Ruggengraat nucleïnezuur: afwisseling van pentose en fosforzuurmolecule, waarbij 
het pentose via het 5’ en 3’C-atoom gebonden is aan twee fosforzuurresten  

 
Overblijvende H-atoom: in waterig milieu afgesplitst  

 
Uiteinden enkelstrengige DNA-streng: asymmetrisch en aangeduid met 5’ en 3’  
 

RNA-molecule: polymeer van 100 tot een paar 100000 nucleotiden  
 

DNA-molecule: polymeer van 103 tot > 108 nucleotiden  
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Moleculen onderscheiden elkaar door:  

• aantal nucleotiden  

• aantal van elke nucleotide  

• volgorde van de nucleotiden  

 
Specificiteit nucleïnezuur: bepaakd door de volgorde van de basen  
 

Haploïde humane genoom: 23 chromosomen → 3 miljard basenparen → 6 miljard 
nucleotiden  

 
Genen: DNA-segmenten die de genetische informatie dragen  

 
Menselijke genoom: ongeveer 22000 genen  
 

Exonen: coderende stukken DNA 
 

Intronen: niet-coderende stukken DNA 
 

4 DNA-structuur  

DNA in de kern als: dubbele helix opgebouwd uit twee, in tegenovergestelde richting 
georiënteerde polynucleotideketens die als een spiraal om elkaar heen gewonden 

zijn  
 
Polynucleotideketens ontstaan door: polymerisatie van de nucleotiden via 3’-5’-

fosfodiësterbindingen tussen aanpalende deoxyribose-eenheden  
 

Spiralen samengehouden door: waterstofbruggen tussen de stikstofhoudende basen 
die aan de binnenkant van de keten gelegen zijn (A tegenover T met twee H-bruggen 
en G tegenover C met drie H-bruggen → complementaire basen) 

 
Basecomplementariteit belangrijk voor:  

• replicatie  

• herstel van fouten  

 
Lengte polynucleotideketens varieert: van 50 miljoen baseparen (chromosoom 22) tot 
250 miljoen baseparen (chromosoom 1)  

 

5 Structuur van een chromosoom  

Helix: 10 baseparen per winding met grote en kleinere groeve  

 
Chromosoom bijzonder sterk opgewonden dubbelstrengige DNA-molecule rond een 

eiwittencomplex  
 

Eiwitten spelen cruciale rol: lengte van chromosoom 1 is zonder eiwitten is ongeveer 
15 cm en met eiwitten ongeveer 1,5 cm  
 

Onderscheid:  

• histonen  

o basische eiwitten  

o vier soorten histonen: H2A, H2B, H3 en H4  
o twee kopijen vormen samen octomeer  

• niet-histonen (zure eiwitten)  
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Per octameer: 2 DNA-windingen (ongeveer 140 baseparen)  
 

Tussen twee opeenvolgende histon-DNA-complexen: interval (ongeveer 20 tot 60 
baseparen)  

 
Nucleosoom: complex bestaande uit histonkern, DNA rond histon en DNA-interval 
(ongeveer 200000 baseparen)  

 
Nucleosoomvezel: opeenvolging van nucleosomen  

 
Chromatinevezel: nucleosoomvezel verder opgerolt in helixvormige structuur  
 

Elke winding chromatinevezel: telt ongeveer 6 nucleosomen → reductie tot 1/5 van 
de lengte  

 
Scaffold / centrale steiger: chromatinevezel vormt verder lussen door zich vast te 

hechten → zure niet-histon eiwitten met affiniteit voor AT-rijke DNA-sequenties  
 

 
 
Verdere condensatie: tot metafasechromosoom  
 

Maximale condensatie: DNA-streng gereduceerd naar ongeveer 1/50000 van zijn 
oorsponkelijke lengte  

 

6 Het centrale dogma van de moleculaire biologie  

Centrale dogma: 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 

 
DNA: 

• omvat genetische informatie  

• gebundeld in chromosomen  

 

Plaats eiwitsynthese: cytoplasma 
 

Celkern: scheiding erfelijk materiaal van cytoplasma → eukaryoot  
 
Verschil RNA en DNA:  

• ribosesuiker bij RNA en deoxyribosesuiker bij DNA 

• uracil bij RNA en thymine bij DNA  

• enkelstrengig RNA en dubbelstrengig DNA  
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Moleculaire link tussen DNA-code en aminozuursequentie: RNA  

 
Transcriptie: synthese van RNA uitgaande van de DNA-template  

 
messengerRNA: het RNA die de erfelijke informatie overbrengt van de celkern naar 

het cytoplasma (complementaire kopie van coderende DNA)  
 
Translatie: RNA-sequentie van mRNA vertaald naar de aminozuursequentie → op 

ribosomen (cytoplasmatische organellen met bindingsplaatsen voor al de 
interagerende moleculen)  

 
transferRNA: moleculaire link tussen de basesequentie van het mRNA en de 
aminozuursequentie van het eiwit  

 

6.1 DNA-replicatie  

Stap 1 de ketens worden gesplitst door het enzym helicase  

• helicase breekt de H-bruggen 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  

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

• 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  

 
Wanneer cellen delen: beide dochtercellen krijgen een foutloze kopie  

 
DNA-replicatie is semi-conservatief: van elke oude keten wordt een nieuwe gemaakt 

die complementair is aan de oude  
 
Vorm ORI’s: stemvork met de dubbele helix als steel en de uit elkaar geweken ketens 

als tanden → ketens zijn templates voor de synthese van de dochterketens  
 

Vanuit ieder initiatiepunt: vork beweegt zich naar links en naar rechts 
 
Wanneer twee aangrenzende vorken elkaar ontmoeten: nieuw gevormde DNA-

moleculen fuseren  
 

Op ORI: hechting van een door het enzym primase gemaakte RNA-primer → 30-tal 
RNA-nucleotiden die het mogelijk maakt dat DNA-polymerase 

deoxyribonucleïnzezuren polymeriseert = beginpunt DNA-synthese  
 
DNA-polymerase:  

• hecht aan RNA-primer een aan de oude DNA-stren complementair nucleotide  

• bij elke stap: volgende nucleotide vastgemaakt  
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• aanmaak van nieuwe streng door het tot stand brengen van van de 3’-5’ 

fosfodiësterbindingen  

 
DNA-replicatie op beide strengen op verschillende wijze:  

• keten waar replicatie continu verloopt = leading strand → het DNA-polymerase 

leest de keten af in de richting van 3’ naar 5’ om een streng te maken die van 
5’ naar 3’ loopt  

• keten waar replicatie niet continu verloopt = lagging strand → DNA met 

Okazakifragmenten gesynthetiseerd  

o streng in 5’ naar 3’ wordt in kleine stukjes ook in de 3’ naar 5’ afgelezen, 
omdat telkens maar een klein stukje van de dubbele DNA-streng wordt 

opengeritst  
o stukjes ongeveer 100 – 200 nucleotiden lang 
o na 100 – 200 nucleotiden hecht zich opnieuw een RNA-primer aan de 

oude DNA-streng en wordt nieuw stukje gesynthetiseerd  
o okazakifragment = primer en daarbij horende stukje DNA  

o fragmenten door DNA-ligase verbonden  
 

 
 
 

Samenvatting:  

• gedurende de S-fase van de celcyclus wordt het DNA gekopieerd en als 

chromosomen verdeeld over twee dochtercellen  

• de complementaire strengen gaan op de origins of replication (ORI) uit elkaar 

onder invloed van DNA-helicase  

• DNA-polymerase zorgt voor aanmaak nieuwe streng  

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

o op één streng: continu proces (leading strand)  
o op andere streng: Okazaki-fragmenten (lagging strand)  

• DNA-migase verbindt de Okazaki-fragmenten  

• resultaat van DNA-replicatie = twee DNA-moleculen bestaande uit een nieuwe 

en een oude keten van nucleotiden → semi-conservatief  

• weinig fouten: 1 per 109  



 
 

26 

 

6.2 Transcriptie  

6.2.1 Regio’s in de genen die een belangrijke rol spelen bij transcriptie  

Gen: sequentie van chromosomaal DNA dat nodig is voor de aanmaak van een 

functioneel product  
 
Locus: vaste plaats van het gen op het chromosoom  

 
Allel: variant van een gen  

 
Eiwit: genproduct dat een erfelijke eigenschap tot uiting kan brengen  

 
Functioneel product:  

• structureel eiwit van de extracellulaire matrix  

• membraaneiwit  

• transportermolecule  

• enzym  

• transcriptiefactoren  

 
Regulatie van:  

• embryogenese  

• ontwikkeling en groei  

• stofwisseling  

• reproductie  

 
Intronen: niet-coderende regio’s die initieel in de celkern worden overgeschreven 
naar het RNA, maar niet meer aanwezig zijn in het matuur mRNA  

 
Exonen: coderende sequenties  

 
Promotor: regio die specifieke DNA-sequenties bevat verantwoordelijk voor regulatie 

/ initiatie van transcriptie → aan het 5’ einde 

• voor weefselspecifieke genen 

o op positie – 25 à 30: TATA-box (TATAA)  
o op positie -80: CCAAT-box  

• voor housekeepinggenen  

o op positie -100 à 150: GC-box (GGGCGG)  
 

Enhancers: stimuleren de transcriptie → verschillende kb verwijderd van gen   
 
Cis-acting elementen: liggen op hetzelfde chromosoom → belangrijk voor regulatie 

en / of initiatie van de transcriptie  
 

6.2.2 Transcriptie  

Transcriptie: synthese van RNA uitgaande van de DNA-template  
 

Transcriptiefactoren: eiwitten die interageren met specifieke regulatorische 
sequenties  

 
Verloop:  

• binding van transcriptiefactoren in de promotorregio  
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• binding van RNA-polymerase met initiatie van transcriptie  

o bij eukaryoten pas mogelijk nadat transcriptiefactoren zich vestgehecht 

hebben op de promotor en het RNA-polymerase  
o start site: upstream van de eerste coderende sequentie → komt overeen 

met 5’ einde van het finaal RNA-product  

• de enkelvoudige DNA- streng (anti sense streng) wordt afgelezen in 3’-5’-

richting → complementaire niet-overgeschreven DNA-streng is de sense streng 
omdat ze gelijkenissen vertoont met de mRNA-streng  

• de RNA-streng wordt in 5’-3’-richting aangemaakt  

 
pre-mRNA: RNA-molecule bekomen na transcriptie die zowel de intronen als exonen 

bevat  
 

6.2.3 Posttranscriptionele modificaties van mRNA  

RNA-splicing:  

• intronen uit primaire RNA-transcript verwijderd door endonucleasen  

• exonen aan elkaar gekoppeld door ligasen  

• vereist herkenning van nucleotidesequenties aan de uiteinden van de 

overgeschreven exonen en intronen → grote meerderheid start met GT en 
eindigt op AG  

 
5’capping: blokkeren van het 5’-uiteinde (kop) van het primaire DNA-transcript door 
toevoegen van 7-methylguanosine door middel van een speciale fosfodiëster aan de 

eerste nucleotide  
 

3’polyadenilatie:  

• transcriptie stopt nadat RNA-polymerase een specifieke terminatiesite heeft 

herkend → op specifieke plaats in poly-A-staart gebeurt cleavage door 

endonuclease  

• na cleavage: polyadenylatie aan 3’-uiteinde  

 
5’capping en 3’polyadenilatie:  

• beschermen uiteinden van RNA-transcripten tegen cellulaire ewonucleases  

• zorgen voor correcte functionering van RNA-transcripten  

 

6.3 Van RNA naar eiwit: translatie en de genetische code  

Translatie: proces waarbij de RNA-sequentie van het mRNA wordt vertaald naar de 

aminozuursequentie  
 
Start: binding kleine subunit van ribosoom aan de 5’ van het mRNA → vanaf 5’-einde 

op zoek naar startcodon om leesraam vast te leggen  
 

tRNA:  

• specifiek voor welbepaald aminozuur  

• slechts 70 – 100 nucleotiden groot  

• aanvoer van juiste AZ naar mRNA-template  

 
Ribosomen: macromoleculaire complexen opgebouwd uit rRNA en verscheidene 

ribosomale eiwitten  
 

Sleutel tot translatie: code die specifieke AZ correleren met de combinatie van drie 
opeenvolgende basen (triplet) langs het mRNA  
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Codon: set van drie basen  
 

Genetische code: 64 verschillende codons  
 

The genetic code is degenerate: meeste AZ worden door meer dan één codon 
gespecifieerd  
 

Stopcodons: UGA, UAA, UAG → terminatie van translatie  
 

Initiatorcodon: AUG → eerste gecodeerde AZ van elke polypeptideketen  
 
Op elke tRNA-molecule: specifieke zijde die het anticodon vormt, welke 

complementair is aan een specifiek codon op het mRNA → binding tussen codon en 
anticodon brengt het gepaste AZ op de volgende positie van het ribosoom voor 

vasthechting  
Wanneer eiwit vertaald wordt vanuit mRNA: vertaling van de aminozuurketen start 

aan de N-terminus en eindigt deze met een vrije carboxylgroep of de C-terminus → 
van aminoterminus naar carboxyterminus of 5’-3’ 
 

Bij eukaryoten: transcriptie in de kern en translatie in cytoplasma  
 

Initiatie:  

• binding van kleine subunit van het ribosoom aan het 5’ van het mRNA  

• subeenheid gaat vanaf 5’-uiteinde op zoek naar AUG-codon → leesraam 

vastgelegd  

• tRNA met anticodon complementair aan dit codon brengt aminozuur aan  

• eenmaal anticodon tRNA zich geplaatst heeft tegenover startcodon kan de 

grote subeenheid binden op de kleine subeenheid en de mRNA-molecule  

• tRNA in P-plaats (peptidyl) in het ribosoom  

 

 
 
Elongatie:  

• tRNA-molecule met anticodon complementair aan volgende codon plaatst 

zich in de A-plaats (acceptor)  

• ribosoom verbreekt binding tussen AZ aan de tRNA in de P-plaats en katalyseert 

vorming peptidebinding tussen eerste AZ en AZ in A-plaats  

• ribosoom schuift één triplet op in de richting van het 3’-uiteinde 



 
 

29 

• tRNA zonder AZ komt vrij 

• tRNA met gebonden dipeptide bevindt zich in P-plaats  

• nieuw tRNA in A-plaats  

• herhaalt zich tot stopcodon  

 

 
 
Terminatie:  

• stopcodon  in A-plaats  

• proteïne plaatst zich in A-plaats, maakt de kleine subeenheid los van de grote 

en het mRNA verbreekt binding tussen tRNA en peptideketen  

• eerste aminozuur meestal verwijderd  

 

 
 
Zodra 5’ uit ribosoom tevoorschijn komt: nieuw ribosoom hecht zich en start translatie  
 

Polysoom: cluster van ribosomen gebonden op een mRNA-molecule  
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6.4 Posttranslationele modificaties  

Mogelijke modificaties:  

• vorming van 3D-structuur  

• associatie met andere polypeptideketens  

• toevoegen van suikers  

• klieving van eiwit  

 

Afgewerkt eiwit: kan getransporteerd worden naar het Golgisysteem en wordt daar 
verder gemodificeerd, opgeslagen of getransporteerd  
 

Overzicht: DNA → transcriptie → primaire RNA-transcript → capping, polyadenilatie en 
splicing → mRNA → translatie → eiwit → posttranslationele modificaties  

 

7 Organisaties van het humane genoom  

Single copy-DNA: nucleotidesequentie komt slechts één 

/hoogstens enkele keren voor  
Pseudogenen: DNA-sequenties die sterk gelijken op gekende 

genen, maar niet functioneel zijn  
 
Repititief DNA: de nucleotidesequentie komt veel voor in het 

genoom  

• geclusterd op één of enkele plaatsen  

• verspreid tussen single copy-sequentie (interspersed)  

 

 
 
 

 

Varianten in het humane genoom en hun functionele 

effecten  
1 Varianten  

1.1 Basisbegrippen  

Germinale / constitutionele variant:  

• in gameten  

• kan doorgegeven worden naar een volgende generatie  

 
Somatische variant:  

• in somatische cellen  

• post-zygotisch → wordt niet doorgegeven naar volgende generatie  

 
Pathogene / ziekteveroorzakende / causale 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  
 

Neutrale variant: niet geassocieerd met fenotype / ziekte  
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1.2 Classificatie van varianten  

Drie categorieën van variaties:  

• verandering van het aantal intacte chromosomen in een cel, aneuploidie  

• verandering van de structuur van de individuele chromosomen  

• veranderingen in de DNA-sequentie van een gen  

 
Indeling varianten gebaseerd op:  

• mutationele mechanisme op DNA-niveau  

• consequentie op RNA- of eiwitniceau  

 

1.2.1 Basepaarsubstituties  

Substitutie: vervanging van één nucleotide door een ander nucleotide  

 
Transitie: verandering van een purine naar een purine of van een pyrimidine naar een 
pyrimidine  

 
Transversie: veranderingen van een purine naar een pyrimidine of van een pyrimidine 

naar een purine  
 
Verschillende categorieën:  

• missense variant (non-synonymous) 

o verandering van één enkel aminozuur  
o speciale locatie: op positie van stopcodon → abnormaal verlengd eiwit  

• nonsense variant 

o coderend codon verandert in stopcodon  
o premature terminatie van translatie  
o mutante mRNA’s zijn onstabiel en worden gedegradeerd door 

nonsense-mediated decay  
▪ wanneer premature nonsensecodon op meer dan 50 baseparen 

stroomopwaarts van het finale exon van het gen gelegen is  
▪ niet in genen die uit één exon bestaan  

• silentieuze verandering (synonymous): geen aminozuurverandering  

 

1.2.2 Splice site varianten  

Splice site-variant: genetische verandering in overgang 

tussen intronen en exonen  
 
Splice donor: 5’ splice site met als voornaamste 

consensussequentie GT  
 

Splice acceptor: 3’ splice site met als voornaamste 
consensussequentie AG  
 

Splice site-varianten kunnen resultaat zijn van:  
Substituties / deleties / inserties in de intron-exonboorden  

 
Verschillende mogelijke effecten:  

• exon skippng  

• intronretentie  

• activatie van een cryptische splice site gelegen upstream of downstream van 

de wild type splice site (werkt als nieuwe donor splice site-variant)  
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Donor splice site-variant: GT > AT → inactivatie donor splice site en deel mRNA toch 
nog in matuur mRNA  

 

1.2.3 Deleties / inserties  

Deletie: verlies van één of meer nucleotiden  

 
Insertie: aanwinst van één of meer nucleotiden  

 
Duplicatie: DNA-fragment wordt verdubbeld  
 

Deletie / insertie is veelvoud van 3 nucleotiden: in frame → leesraam niet verstoord en 
dus niet noodzakelijk pathogeen  

 
Deletie / insertie is geen veelvoud van 3 nucleotiden: frameshift in de codons 

stroomafwaarts van de variant → vorming nieuwe aminozuurresidu’s  
 
Frameshiftvarianten resulteren meestal in: introductie van prematuur stopcodon → 

premature terminatie van translatie  
 

1.2.4 Triplet repeat expansies  

Triplet repeats: herhalingen van drie nucleotiden  
 

Kunnen voorkomen op verschillende locaties:  

• 5’UTR  

• coderende regio  

• 3’UTR  

• intronen  

Dynamische varianten: kunnen zich instabiel gedragen tijdens de meiose → kunnen 
aanleiding geven tot grotere repeat  

 
Fenomeen van anticipatie: de aanvangsleeftijd van de aandoening daalt en de ernst 
van de aandoening stijgt in opeenvolgende generaties  

 

1.3 Benoemen van varianten  

cDNA: c. + positie nucleotide + referentienucleotide 
> nieuwe nucleotide  
 

Proteine: p. + referentie-aminozuur + positiecodon + 
nieuw aminozuur  

 
Nummering cDNA: A van ATG-startcodon is positie 
+1 en de voorgaande base -1  
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type  cDNA Proteïne 

substitutie c.78G>T  p.Trp25Cys 

deletie  
frameshift: c.13_16del 
in frame: c.12_14del 

frameshift: p.Arg4fs 
in frame: p.Gly4del 

duplicatie c.13dupT p.Gly4dup 

insertie c.51_52insT p.Lys2_Leu3insGlnSer  

recessieve aandoening c.[76C>T]; [87G>A] p. [Trp13Ter];[Cys28Arg] 

 

2 Functionele effecten van varianten  

2.1 Loss of function-varianten  

Varianten veroorzaken: vermindering in de hoeveelheid of de functionele activiteit 

van een eiwit  
 

 
Mogelijke oorzaken:  

• inactiverende varianten in coderende of regulerende gensequenties  

• totale gendeleties of chromosomale deleties  

• somatische varianten  

• varianten die leiden tot introductie van prematuur stopcodon  

 

Nonsense-mediated mRNA decay: mutante mRNA’s die onstabiel zijn, worden 
gedegradeerd (alleen wanneer nonsense codons minstens 50 bp 5’ van het finale 
exon van het gen gelegen zijn)  

 
Ernst fenotypisch effect: bepaald door de hoeveelheid overblijvend eiwit dat 

functioneel actief is  
 

Haploinsufficiëntie: wanneer verlies van 50% van het eiwit niet meer voldoende is voor 
normale functie en leidt tot ziekte  
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2.2 Gain of function-varianten  

Varianten veroorzaken: toename van de normale eiwitfunctie  

• varianten die leiden tot een intrinsieke verhoging van de normale eiwitactiviteit  

• varianten die leiden tot het verwerven van een nieuwe eigenschap voor het 

gen  

• varianten die geassocieerd zijn met een foutieve expressie in tijd of ruimte  

 

Mogelijke oorzaken: toename in het aantal kopieën van een gen door trisomie of 
genduplicatie  
 

2.3 Dominant negatief effect  

Dominant negatieve variant: wanneer heterozygote variant leidt tot verlies van de 

eiwitfunctie of activiteit omdat het mutante genproduct interfereert met de functie 
van het normale genproduct van het wild type allel 
 

Plaats: in genen die coderen voor eiwitten die di- of multimeren vormen  
 

Pleiotropisme / allelism: de verschillende allelen van een gen leiden tot verschillende 
fenotypes  
 

Osteogenesis imperfecta: brittle bone disease  

• classificatie  

o type I: mild  

o type II: lethaal  
o type III: ernstig  

o type IV: matig  

• genen COL1A1 en COL1A2  

 

3 Monogenische aandoeningen en Mendeliaanse overerving  

Monogenische aandoeningen: genetische aandoeningen die ontstaan ten gevolge 

van een variant in één enkel gen  
 

Stambomen: informatie 

• verwantschappen 

o eerstegraadsverwant: ouder / kind (parent / 

offspring), broer / zus (sibling) → 50% DNA 
gemeenschappelijk  

o tweedegraadsverwant: gescheiden door 

twee stappen → 25% DNA 
gemeenschappelijk 

o derdegraadsverwant: gescheiden door drie 
stappen → 12,5% DNA gemeenschappelijk  

• aangetast / niet aangetast  

• proband / indexpatiënt / propositus  

 

3.1 Homozygoot, heterozygoot en compound heterozygoot  

Allelen: alternatieve varianten van de genetische informatie op een specifieke locus  
 

Homozygoot: wanneer de twee allelen van een gen identiek zijn  
 

Heterozygoot: wanneer de twee allelen van een gen verschillend zijn  
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Compound heterozygoot: twee verschillende varianten op de twee allelen van het 
gen  

 
Normaal allel: wild type-allel  

 
Allel met variant: mutant allel  
 

3.2 X-chromosoom en Lyon-hypothese 

Hemizygoot: man heeft slechts één allel voor een gen gelegen op het X-
chromosoom  

 
Lyon-hypothese: 

• in somatische cellen van de vrouw is slechts één X-chromosoom 

actief, het 2de X-chromosoom is geïnactiveerd en zichtbaar als het 
Barr-lichaampje in de interfase-cellen  

• in de haploïde eicellen en spermacellen is slechts één X-chromosoom 

aanwezig en dus altijd actief  

• de X-inactivatie vindt vroegtijdig plaats in de embryogenese → start 

op 4 dagen en voltooid na 7 dagen na de bevruchting (moment van 
implantatie in baarmoeder)  

• de X-inactivatie gebeurt at random in elke cel en is irriversibel naar de 

dochtercellen toe  

 

3.3 Mendeliaanse overervingspatronen  

3.3.1 Autosomaal of niet-geslachtsgebonden  

3.3.1.1 Autosomaal dominante overerving  
Dominant: ziektebeeld komt tot uiting van zodra één van beide allelen afwijkend is  
 

Verticale transmissie in stamboom: elke aangestaste persoon heeft een aangetaste 
ouder, die op zijn beurt een aangetaste ouder heeft enz  

 
Herhalingsrisico: 50% 
 

Seksratio: gelijk aantal mannelijke en vrouwelijke aangetaste verwanten  
 

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

 
Codominant: men kan de expressie van elk allel op zich detecteren  
 

3.3.1.2 Autosomaal recessieve overerving  
Recessief: ziektebeeld komt enkel tot uiting enkel wanneer beide allelen afwijkend zijn 
→ enkel expressie bij homozygoten of compound heterozygoten  

 
Seksratio: gelijk aantal mannelijke en vrouwelijke aangetaste verwanten  

 
Horizontale transmissie in stamboom: kenmerk kan aanwezig zijn in siblings maar 

meestal niet in vroegere generaties  
 
Herhalingsrisico: 25% wanneer beide ouders drager zijn  
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3.3.2 Geslachtsgebonden  

3.3.2.1 X-gebonden dominante overerving  
Seksratio: meer vrouwen dan mannen aangedaan  

 
Aangedane moeders: transmissie naar 50% zonen en dochters  
 

Aangedane vaders: transmissie enkel naar de dochters  
 

3.3.2.2 X-gebonden recessieve overerving  
Recessief: fenotype gewoonlijk enkel in mannen  
 

Vrouwen: fenotype sterk variabel, afhankelijk van de lyonisatie  
 

Seksratio: gewoonlijk enkel mannen met de aandoening  
 
Maternale transmissie: aangedane mannen zijn verwanten via vrouwelijke lijn  

 
Aangedane vader: transmissie naar alle cohters (dragers), geen aangedane zonen  

 
Moeder drager: 50% zonen aangedaan, 50% dochters drager  

 
Herhalingsrisico: afhankelijk van ouderlijke genotype  

• vader aangedaan: enkel dochters at risk – fenotype afhankelijk van de 

lyonisatie  

• moeder aangedaan: 50% risico voor zonen  

 

3.3.2.3 Y-gebonden overerving  
Dominant: fenotype in hemizygoot  

 
Seksratio: enkel mannen  

3.4 Voorbeelden van monogenische aandoeningen  

3.4.1 Autosomaal recessief: mucoviscidose  

Multisystemische aandoening van exocriene klieren: leidt tot insufficiëntie van 
ademhalings- en verteringsfuncties 

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

• diagnose zweettest: overdreven zoutverlies in de secreties van zweetklieren  

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

exocriene klieren  
 
Ziektefrequentie: populatie-afhankelijk 

• Caucasische origine: 1/2500 

• Afrikaanse origine: 1/17000 

• Aziatische origine: 1/70000 

 
Oorzaak: mutaties in CFTR-gen  

• genlocus 7q 

• genidentificatie: 250 kb, 27 exonen  

• codeert voor CFTR: cystic fibrosis transmembrane regulator  
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• transmembranair chloride- en natrium-ionkanaal in epitheliale cellen van long 

en darm  

 

3.4.2 Geslachtsgebonden aandoeningen 

Autosomen: twee kopies / diploïde cel  

 
 

X-inactivatie:  

• normaal gezien random 

• alle dochtercellen behouden inactivatie van hetzelfde X-chromosoom  

 

3.4.2.1 X-gebonden recessief  
Rood-groenkleurenblindheid:  

• persoon kan geen onderscheid maken tussen rood en groen, maar visuele 

scherpte normaal  

• frequentie  

o 1% mannen: rood-groen kleurenblindheid  

o 2% mannen: groen  
o 8% mannen: moeite om rood en groen te onderscheiden  

• mannen 16 keer meer getroffen dan vrouwen  

 

Hemofilie B:  

• bloed bevat verschillende stollingsfactoren  

• bij hemofilie B ontbreekt eiwit factor IX volledig of gedeeltelijk  

o bloedklonter bij bloeding gevormd minder stabiel  

o bloeden langer  

• verschillende graden  

o ernstige hemofilie (<1%): spontane bloedingen in gewrichten en spieren, 
bloeding na kwetsuur / ongeval / operatie  

o matig ernstige hemofilie (>1% - <5%): zo nu en dan kunnen bloedingen 
optreden, bloeding na kwetsuur / ongeval / operatie  

o milde hemofilie (>5% - <50%): bloedingen uitsluitend uitgelokt door 
ongeval of operatie  

 

Duchenne musculaire dystrofie:  

• progressieve spierziekten 

o duchenne MD: aanvang vroege kinderleeftijd, snel progressief, 

patiënten rolstoelgebonden rond 12 jaar, 1/3500 mannen  
o becker MD: latere aanvang van spierzwakte  

• moleculaire oorzaak: mutatie in DMD-gen → 1,5 Mb, 79 exonen, 14 kb mRNA  

• genotype-fenotypecorrelatie: 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  
 

3.4.2.2 X-gebonden dominant  
Rett-syndroom:  

• 1/10000 – 1/15000 vrouwen en mannen, één van de frequentste oorzaken van 

MR bij vrouwen  
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• progressieve neurologische ontwikkelingsaandoening: autistiforme kenmerken, 

MR, epilepsie, ataxia, stereotiepe handbewegingen  

• moleculaire oorzaak: mutaties in MECP2-gen  

 

4 Woordenlijst  

Monogenische aandoeningen: aandoeningen die veroorzaakt worden door een 

variant in één gen  
 

Mendeliaanse overerving: een bepaalde vorm van overerving die altijd voorkomt bij 
monogenetische aandoeningen  
 

Fenotype: de uiterlijke kenmerken, het ziektebeeld, de uitwendige verschijnselen als 
resultaat van de interactie tussen het genotype en de omgeving  

 
Genotype: genetische constitutie van een organisme  

 
Locus: fysische plaats op een chromosoom  
 

Allel: één van de alternatieve mogelijke DNA-sequenties of variaties van een 
gen(locus)  

 
Homozygoot: een homoloog chromosomenkoppel met twee dezelfde allelen  
 

Heterozygoot: een homoloog chromosomenkoppel met twee verschillende allelen  
 

Compound heterozygoot: drager van twee verschillende allelen op de twee kopijen 
van een bepaalde genlocus  

 
Hemizygoot: gen dat enkelvoudig aanwezig is  
 

Lyonhypothese: in iedere cel met twee X-chromosomen is slechts één X-chromosoom 
genetisch actief en het andere inactief  

 
Dominante overerving: fenotype kan al tot uiting komen bij heterozygote allelen  

 
Recessieve overerving: overerving waarbij de allelen homozygoot of compound 
heterozygoot moeten zijn om te leiden tot een fenotype  

 
Autosomaal dominante overerving: zowel jongens als meisjes getroffen  en 

herhalingsrisico van 50% 
 
Autosomaal recessieve overerving: zowel jongens als meisjes getroffen en 

herhalingsrisico 25% (2/3 drager)  
 

Verticale transmissie: overerving van generatie op generatie  
 

Horizontale transmissie: bepaald kenmerk komt voor binnen een generatie, maar niet 
in voorgaande generatie  
 

Sibling: broer of zus  
 

Consanguïteit: bloedverwantschap  
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X-gebonden recessieve overerving: enkel jongens getroffen  

 
X-gebonden dominante overerving: zowel jongens als meisjes  

 
Locus heterogeniteit: een ziekte of fenotype wordt veroorzaakt door varianten op 

verschillende loci  
Allelische heterogeniteit: vele verschillende ziekte-veroorzakende allelen zijn mogelijk 
op één locus  

 
Klinische / fenotypische heterogeniteit: twee of meer aandoeningen veroorzaakt door 

variant in één gen  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Mitochondriale aandoeningen  
Mitochondriën:  

• in cytoplasma  

• overblijfsels van symbiose met bacteriën  

• energiecentrales van de cel  

 
Cellen zonder mitochondriën:  

• volledig uitgerijpte roden bloedcellen  

• volledig gedifferentieerde huidcellen  

 
Mitochondriaal DNA:  

• ongeveer 16,5 kb groot  

• bevat 37 genen  

o twee vormen van rRNA  

o 22 tRNA’s  
o 13 eiwitten (onderdelen van enzymen in oxidatieve fosforylatie)  

• meerdere mtDNA’s per mitochondrie  

• hogere mutatiefrequentie  

• circulair dubbelstrengig  

 

Oxidatieve fosforylatie: celademhaling  

• stofwisselingsreactie die bestaat uit verschillende enzymcomplexen  
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• energieproductie van de cel  

• rol bij apoptose  

 

Eigenschappen mtDNA:  

• replicatieve segregatie bij iedere celdeling gaan multiple 

kopieën van mtDNA repliceren die dan willekeurig verdeeld 
worden over de verschillende mitochondriën die zich daarna 

willekeurig verdelen over de verschillende dochtercellen  

• hetero- en homoplasmie  

o homoplasmie: alle mitochondriën in een cel bevatten dezelfde mtDNA-

molecule 
o heteroplasmie: men heeft in de cel een mengeling van normaal en 

mutante mtDNA’s  

• afkomstig van de moeder: eicel brengt cytoplasma aan en dus ook de 

mitochondriën → maternele overerving  
 

Organen voornamelijk getroffen bij mitochondriale aandoeningen: organen die veel 
energie nodig hebben  

• hersenen 

• dwarsgestreepte spieren 

• ogen (netvlies) / oren (binnenoor)  

• nieren 

• hartspier  

 

Fenotypische expressie afhankelijk van: proportie normaal en mutant mtDNA in de 
cellen → mitochondriale overerving gekenmerkt door  

• verminderde penetrantie 

• variabele expressie 

• pleiotropie  

Mitochondriale aandoeningen:  

• meer dan 40 types bekend  

• betrokkenheid van ofwel één orgaan of meerdere lichaamssystemen  

• moeilijk om te identificeren vanwege variabele expressie  

• symptomen kunnen aanwezig zijn van bij geboorte of pas later optreden  

• incidentie 1/5000  

• vaak moeilijk of zelfs niet te behandelen  

 

Drie verschillende types van defecten:  

• deleties of duplicaties in het mtDNA  

• mutaties in genen die coderen voor eiwitten van de oxidatieve fosforylatie  

• mutaties in tRNA- of rRNA-genen 

 
Mitochondriale deleties:  

• meestal sporadisch en zelden overgeërfd  

• Kearns-Sayre-syndroom: 5 kb  

o progressieve myopathie (spierzwakte) 

o progressieve oftalmoplegie (verzwakking van oogspieren) 
o cardiomyopathie (hartspierzwakte) 

o ataxie (onregelmatige en onhandige beweging van romp en 
ledematen) 

o suikerziekte  
o zowel mutant als wild type mtDNA  
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• Pearsonsyndroom: grote deletie 

o onvoldoende werking van de pancreas  

o tekort aan alle soorten witte bloedcellen (pancytopenie)  
o melkzuuropstapeling (lactaatacidose)  

o sterven vaak op kinderleeftijd 
o indien ze overleven ontwikkelen ze vaak rond 20 jaar Kearns-Sayre  
o heteroplasmisch  

 
Mutaties in genen van oxidatieve fosforylatie: Leber hereditary optic neuropathie 

(LHON)  

• acuut gezichtsverlies op volwassen leeftijd  

• incidentie 12/100000  

• overgrote deel (95%) betreft hotspotmutaties m.11778G>A, m.3460G>A en 

m.14484T>C 

• meerderheid homoplastisch  

• over het algemeen meer mannen dan vrouwen aangetast 

• onvolledige penetrantie: 50% mannen in familie en 10% vrouwen  

 

Puntmutaties in tRNA- of rRNA-genen:  

• MELAS 

o myopathie  
o encefalopathie  

o lactaatacidose  
o stroke-like episodes  

o mutatie in tRNA coderend voor leucine  
o hotspotmutatie 3243A>G  
o heteroplasmisch  

o maternele transmissie  
o variabele expressie 

▪ indien mutatie aanwezig is in 10 – 30% witte bloedcellen: type 2 
suikerziekte, al dan niet in combinatie met doofheid  

▪ indien mutatie aanwezig is in >70% witte bloedcellen: MELAS 

• MERFF 

o myoclone epilepsie met ragged red fibers  
o myopathie 

o ataxie 
o doofheid 

o dementie  
o mutatie in tRNA coderend voor lysine  
o hotspotmutatie 8344A>G  

o ragged red fibers = geclusterde mitochondriën tussen spiervezels die 
kunnen aangekleurd worden met een rode kleurstof  

o heteroplasmisch  
o vooral maternele transmissie  

• speciale vorm van doofheid: progressieve sensorineuraal, niet-syndromisch 

sensorineurale doofheid  

o mutaties in 12sRNA-gen → hotspotmutaties 1555A>G of 7445A>G 
o homoplasmisch  

o vooral maternele transmissie  
 

3-parent baby-methode: kern uit eicel van moeder die mutante mtDNA-moleculen 
draagt wordt verwijderd en overgebracht naar een eicel van een gezonde moeder 
→ geen mutante mtDNA-molecules  
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Genetica en kanker  
1 Inleiding  

• ongeveer ¼ mensen ontwikkelt kanker 

• in meerderheid gevallen: na de leeftijd van 60 jaar  

• veroudering bevolking zal leiden tot toename van aantal mensen die kanker 

ontwikkelen  
 

2 Definitie  

Kanker: meerdere vormen van maligne neoplasie, een proces gekenmerkt door 
ongecontroleerde proliferatie van cellen met het ontstaan van een maligne tumor  

 
Maligne tumor: wanneer celgroei ongecontroleerd verloopt met invasie van 

omliggende weefsels en uitzaaiing naar meer op afstand gelegen weefsels  
 

Drie grote subgroepen van kanker:  

• sarcomen: tumor uitgaande van mesenchymaal weefsel (bot, spier, 

bindweefsel)  

• carcinomen: tumoren uitgaande van epitheliaal weefsel (darm, bronchi, 

borstklier)  

• hematopoietische en lymfatische maligniteiten (leukemie en lymfomen)  

 

3 Ontstaan van kanker 

Mens: multicellulair organisme ontstaan uit één enkele bevruchte eicel door 

• gecontroleerde celdeling 

• celdifferentiatie  
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• apoptose  

 

Proces van celdeling en celdood: gereguleerd door meerdere genetische 
mechanismen  

 
Mutaties in genen die instaan voor controle van: 

• celproliferatie  

• celdifferentiatie  

• celdood  

zijn verantwoordelijk voor het ontstaan van kanker  

 
Kanker is meerstapsproces:  

• hyperplasie: het weefsel ziet er normaal uit maar groeit sneller 

• dysplasie: het weefsel vertoont afwijkingen in vorm en oriëntatie  

• in situ kanker: aanwezigheid van maligne cellen die nog niet binnengedrongen 

zijn in de omliggende weefselstructuren  

• invasieve kanker: invasie van het onderliggende weefsel en metastasering  

 
Doorheen bovenstaande proces: ontstaan accumulatie mutaties in meerdere genen  
 

In meerderheid gevallen: initieel mutatie in één enkele somatische cel die verder deelt  
 

Mutatie onder invloed van: 

• omgevingsfactoren  

• spontaan 

Bij erfelijke kankersyndromen: initiële kanker veroorzakende mutatie overgeërfd en dus 
in elke cel aanwezig → constitutioneel  

 
Kanker ontstaan door verdere accumulatie van mutaties in genen betrokken in:  

• toename van groeisignalen  

• verlies van groeiremmende signalen  

• geprogrammeerde celdood  

• bloedvatvorming  

• invasie en metastase  

• onbeperkte delingscapaciteit  

 

4 Kankergenen  

Drie categorieën van genen betrokken bij kanker:  

• onvogenen  

• tumorsuppressorgenen  

• DNA-herstelgenen  

 
Oncogenen:  

• mutant gen waarbij gewijzigde expressie aanleiding geeft tot abnormale 

stimulatie van celdeling en proliferatie  

• meestal mutante allelen van proto-oncogenen 

• normale functie proto-oncogenen  

o stimuleren van celgroei  

o verhinderen van de apoptose  
o stimuleren van bloedvatvorming  
o stimuleren van invasie  

• gain of function-mutatie → maligne transformatie bevorderd door 
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o stimulatie van de celproliferatie  

o toegenomen bloedvoorziening  
o inhibitie apoptose  

• activatie proto-oncogenen kan door verschillende mechanismen  

o puntmutatie  
o genamplificatie  
o translocatie met vorming nieuw fusiegen of gen dat onder controle komt 

van sterke enhancer  
 

Tumorsuppresorgenen:  

• inhiberen tumorontwikkeling door regulatie van celgroei  

• functie kan zijn 

o remmen van celgroei 
o remmen van angiogenese  

o remmen van invasie en metastase  
o herstel van DNA  

• loss of function-mutaties van beide allelen van deze genen geven aanleiding 

tot ongecontroleerde celproliferatie of defectieve apoptose  

• kanker door tumorsuppressorgen gedraagt zich op cellulair niveau als 

recessieve aandoening  

• bij erfelijke vormen is van bij bevruchting mutatie aanwezig in alle cellen in één 

van beide allelen (germinale mutatie)  

• bij niet-erfelijke vormen is intieel geen mutatie aanwezig  

→ Knudson’s two hit hypothese  
Retinoblastoom:  

• bij sporadische vorm 

o geen familiale voorgeschiedenis  

o op latere leeftijd 
o unilateraal en unifocaal  

• familiale vorm 

o familiale voorgeschiedenis  
o op jonge leetijd  
o kan bilateraal en multifocaal  

• RB1-gen op chromosoom 13: blokeert overgang van G1- naar S-fase tijdens de 

celcyclus  

• inactivatie RB1 → celproliferatie  

 

APC-gen: adenomateuze polyposis coli  

• controleert celdeling darmepitheelcellen  

• bij Familiaal Polyposis Coli: germinale mutatie in één van beide delen van APC-

gen → groot aantal goedaardige, adenomateuze poliepen in de dikke darm 
op jonge leeftijd  

• één of meerdere poliepen wordt maligne → coloncarcinoom  

 
Hereditary non polyposis colon cancer (HNPPC) / Lynch-syndroom: 

• erfelijke vorm van darmkanker op jong volwassen leeftijd die niet gerelateerd 

is met voorkomen van verhoogd aantal darmpoliepen  

• mannen hebben groter risico op ontwikkeling van darmkanker (90%), vrouwen 

70% kans  

• vrouwen meer kans op ontwikkelen endometrium- en ovariumkanker  

• verhoogd risico voor kanker van galwegen of urinewegen  
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• veroorzaakt door mutatie in één van vijf verschillende DNA repairgenen: MLH1, 

MSH2, PMSL1, PMSL2 en MSH6  

• alle HNPPC-genen zijne care-takergenen  

 
BRCA1- en BRCA2-genen:  

• mutaties zijn verantwoordelijk voor familiale vormen borst- en ovariumkanker  

• DNA repairgenen  

 

5 Besluit  

• kanker ontstaat door veranderingen in het erfelijk materiaal van een cel  

• deze veranderingen veroorzaken een toename / afname van expressie van 

bepaalde genen  

• als gevolg hiervan is er een toename / afname van bepaalde eiwitten  

• deze eiwitten spelen een rol in processen die de celdeling controleren  

• meestal gaat het om defecten die optreden in de loop van het leven 

(sporadisch)  

• genetische veranderingen kunnen veroorzaakt worden door inactiverende / 

activerende mutaties, chromosomale defecten of genamplificatie  

 
 

 
 
 

 

Niet-mendeliaanse overerving bij monogenische 

aandoeningen  
1 Non-penetrantie en onvolledige 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  

 
Genotype: het erfelijke materiaal  

 
Volledige penetrantie: wanneer alle individuen met afwijkend genotype 

ziekteverschijnselen vertonen  
 
Verminderde / onvolledige penetrantie: wanneer minder dan 100% van de individuen 

met het afwijkend genotype ziekteverschijnselen vertonen  
 

Non-penetrantie is geen voorbeeld van variabele expressie: variabele expressie 
betekent dat aanwezigheid van allel bij verschillende individuen tot een verschillende 
‘ernst’ van het fenotype kan leiden  

 
Onvolledige penetrantie: vooral bij autosomaal dominante aandoeningen 

(bijvoorbeeld borstkanker: 80%)  
 

Soms bij autosomaal recessieve aandoeningen: hereditaire hemochromatose type 1  

• belangrijkste vorm veroorzaakt door mutaties in HFE-gen  
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• meest frequente autosomaal recessieve genetische ziekte in caucasische 

populatie 

o ziektefrequentie 1/200 – 1/4000 in Noord-Europese populatie  
o dragerschapsfrequentie België 1/10  

• chronische ijzeropstapeling  

o latentiefase: geen symptomen  
o biochemische fase (20 jaar): toegenomen serum ijzer, ferritine en 

transferrine saturatie  

o klinische expressie (40 – 50 jaar): vermoeidheid, artritis, hepatomegalie 
(opgezwollen lever), huidpigmentatie, cardiomyopathie  

o diabetes met evolutie naar levercirrose en carcinoma (leverkanker)  

• HFE-gen verklaart >90% van alle hereditaire hemochromatose  

• autosomaal recessieve overerving 

• twee meest frequente mutaties: p.Cys282Tyr en p.His63Asp  

o p.Cys282Tyr;Cys282Tyr: diagnose HH type 1, maar variabele expressie  

▪ 15 – 20% mannen ontwikkelt nooit HH, nog meer bij vrouwen (10:1) 
▪ 90% van alle HH type 1 patiënten  

o p.Cys282Tyr;His63Asp: mild, niet-progressieve vorm (HH: 5% - populatie 

2%)  

o p. His63Asp;His63Asp: onduidelijk, laag risico, follow-up  

• dragerschap: geen klinisch gevolg  

• aggraverende factoren  

o hoog ijzer dieet, vitamine C 
o excessief alcoholgebruik  

• beschermende factoren  

o bloeddonatie  

o bloedverlies (menses)  
 

2 Mosaïcisme  

Mosaïcisme: fenomeen waarbij in één individu tenminste 2 genetisch verschillende 
celpopulaties aanwezig zijn, maar wel afkomstig van dezelfde zygote  

 
Niveau mosaïcisme: kan zowel voorkomen op chromosomaal als 

genniveau  
 
Gonadaal mosaïcisme: twee cellijnen aanwezig in de geslachtscellen  

• enkel in gonadale cellen  

• kan meerdere aangetaste kinderen hebben  

 
Somatisch mosaïcisme: twee cellijnen aanwezig in somatische cellen  

• slechts in een subset van cellen van bepaalde weefsels  

 
Osteogenesis imperfecta:  

• verschillende vormen, variërend van mild tot lethaal  

• mutaties in genen coderend voor collagenen (COL1A1/A2)  

• bij lethale type (type 2): vaak germinaal of gonadaal mosaïcisme  

• belangrijk voor counseling: 7% herhalingsrisico  

• ontdekt als meer dan één kind met autosomaal dominante aandoeningen 

zonder familiale voorgeschiedenis  

• empirisch risico  

• onmogelijk om zaadcellen of eicellen te testen, dus prenataal onderzoek in alle 

volgende zwangerschappen  
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Familiale adenomateuze polyposis:  

• familiaal darmkankersyndroom  

• geassocieerd met poliepen in het colon 

• veroorzaakt door mutaties in APC-gen  

• in bepaalde mensen: mutatie APC-gen gevonden in colon, maar niet in het 

bloed  
 

3 Anticipatie  

Anticipatie: tendens in sommige genetische aandoeningen om bij individuen in 
opeenvolgende generaties een vroegere aanvangsleeftijd (age of onset) te hebben 

en ernstiger manifestaties te vertonen  
 

 
 
Anticipatie vaak veroorzaakt door: expansie van trinucleotide repeatsequenties  

 
In triplet repeat diseases: anticipatie rechtstreeks gecorreleerd met de grootte van de 

triplet repeat  
Expansies van trinucleotide repeats: dynamische of onstabiele mutaties → mutatie 
kan veranderen bij transmissie naar de volgende generatie  

 
Onstabiele trinucleotide repeats:  

• gekenmerkt door somatische en kiembaaninstabiliteit  

• bij autosomaal dominante of X-gebonden aandoeningen  

• belangrijke voorbeelden  

o fragiele X-syndroom  

o myotone dystrofie van Steinert  
o Huntington  

• tussen aandoeningen: belangrijke verschillen betreffende  

o de grootte van de expansie  
o de locatie van de repeats  
o het pathogenetisch mechanisme  

o de graad van onstabiliteit van de repeat gedurende meiose en mitose  
o het ‘parent of origin’- effect op de repeat expansie  

 
Ziekte van Steinert:  

• onstabiele CTG-repeat gelegen in de 3’ UTR van het DMPK-gen op 

chromosoom 19  

• normaal: 5 – 37 repeats → geen klinische tekenen  

• premutatie: 38 – 49 repeats → geen symptomen, maar risico voor kinderen  

• mild: 50 – 150 repeats  

o cataract  
o temporale kaalheid  

o diabetes  
o aritmie  

• klassiek: 100 – 1500 repeats → myotonie  

• congenitaal: > 1000 repeats  
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o ernstige spierzwakte  

o respiratoir falen  

• meiotisch en mitotisch instabiel 

o meiotische instabiliteit  

▪ lengte van de CTG-repeats kan toenemen in opeenvolgende 
generaties  

▪ in zaadcellen zelden of nooit expansies met meer dan 1000 CTG-

repeats → tijdens spermatogenese is er selectie tegen zaadcellen 
met zeer grote expansie  

▪ zeer grote CTG-expansies kunnen wel maternele transmissie 
vertonen  

o mitotische instabiliteit 
▪ tijdens opeenvolgende mitosen kunnen veranderingen in lengte 

van CTG-repeat optreden  

▪ individu kan in verschillende weefsels verschillende CTG-
repeatlengtes hebben  

 
Het Fragiele X-syndroom:  

• één van de meest frequent voorkomende erfelijke vorm van mentale 

beperking bij jongens  

• FMR1-gen gelegen op de lange arm van het X-chromosoom → fragile site waar 

de chromatine niet adequaat zal condenseren  

• bij 1/4000 jongens  

• ook 50% tot 70% van de vrouwelijke draagsters vertoont milde tot matige 

beperking  

• expanderende CGG-repeat in de 5’ UTR van het FMR1-gen  

o normale aantal repeats: 6 tot 43 CGG’s  

o premutatie: 54 – 200 repeats → normaal begaafd  
o mutatie: > 200 repeats → overmatige methylatie van de cytosines in de 

promoter, waardoor deze geïnactiveerd wordt → geen genexpressie 
(loss of function)  

• mannen met > 200 repeats: fragiele X-syndroom 

• vrouwen met > 200 repeats: IQ kleinder dan 85 

• meiotisch en mitotisch instabiel  

o meiotische instabiliteit alleen na maternale transmissie  

o kans op expansie hangt af van de grootte van het aantal CGG-repeats  
o normal transmitting males: mannen die drager zijn van een premutatie 

geven deze door aan al hun dochters zonder expansie  

• in kleine minderheid gevallen: gevolg van deletie of puntmutatie in GMR1-gen 

→ niet-functioneel eiwit aangemaakt  

• symptomen volwassen mannen 

o lang gelaat  

o grote oren  
o prominente kin  

o ogivaal verhemelte  
o macroörchidie (grote testes)  
o milde gewrichtshyperlaxiteit, vooral van handen en voeten  

o vaak gedragsstoornissen  
▪ druk gedrag met autistiforme kenmerken  

▪ geen oogcontact bij aanspreken  
▪ fladderen bij opwinding  

• diagnose meestal bevestigd door DNA-onderzoek  
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• prenatale diagnose mogelijk, maar bij vrouwelijke foetussen met full mutatie 

kan klinische fenotype niet met zekerheid bepaald worden  

 

4 De novo mutatie  

• negatieve familiale voorgeschiedenis  

• vooral bij autosomaal dominante aandoeningen  

• mutatie ontstaan tijdens meiose in germinale cel van één ouder  

• andere germinale cellen normaal → herhalingsrisico niet gestegen  

• aangetaste nakomeling: wel verhoogd risico op transmissie  

 

5 Genomische imprinting  

Genomische imprinting: verschillen in genexpressie tussen het allel afkomstig van de 
moeder en het allel afkomstig van de vader  
 

Of gen tot expressie komt: afhankelijk van welke ouder het allel overgeërfd wordt  
 

Onderliggend mechanisme: nog niet goed gekend, maar heeft te maken met een 
verandering in chromatine die de genexpressie beïnvloedt zonder dat de DNA-

sequentie zelf wijzigt  
 
 

Via epigenetische tag:  

• bij paterneel geïmprinte genen: paternele allel geïnactiveerd → gen inactief 

op paterneel chromosoom 

• bij materneel geïmprinte genen: maternele allel geïnactiveerd → gen inactief 

op materneel chromosoom  
 
Imprinting is reversibel: de epigentische tags blijven aanwezig gedurende het leven, 

maar worden gereset tijdens de vorming van de eicellen en spermacellen  

• allel met paternele imprint na transmissie via vrouwelijke germline gewijzigd 

naar een actief allel  

• allel met maternele imprint na transmissie in mannelijke lijn geconverteerd 

worden naar actief allel  

→ continue wisseling van activatie versus inactivatie in functie van de ouder doe het 
gen doorgeeft  
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Conversieproces: geregeld door imprintingcentrum  

 
Angelman-syndroom:  

• microdeletie op het materneel chromosoom 15q11-13: afwezigheid van 

kritische genen die normaal enkel actief zijn op materneel chromosoom 
(paterneel geïmprinte genen) 

• ernstige mentale beperking  

• meestal geen taalontwikkeling  

• vaak epilepsie  

• vaak microcefalie  

• eerder mager  

• normale geslachtskenmerken  

• normale gestalte  

• gelaatskenmerken: prominente kin, blond haar 

• vaak lachen 

 
Prader-Willi-syndroom:  

• microdeletie op het paterneel chromosoom 15q11-13: afwezigheid van 

kritische genen die normaal enkel actief zijn op paterneel chromosoom 
(materneel geïmprinte genen)  

• matige mentale beperking  

• in de regel taalontwikkeling  

• zelden epilepsie  

• zelden microcefalie  

• obesitas / eetstoornis  

• hypogonadisme: onvoldoende functioneren geslachtsklieren waardoor de 

spiegels van de mannelijke of vrouwelijke geslachtshormonen in het bloed 
abnormaal laag zijn  

• kleine gestalte  

• gelaatskenmerken: amandelvormige oogspleten, smal voorhoofd  

 

 
 
Uniparentale disomie: beide chromosomen afkomstig van dezelfde ouder  
 

Defect in imprintingscentrum zelf: conversie van imprint tijdens spermatogenese en 
oögenese niet gebeuren → fertilisatie door zaadcel met blijvende abnormale 

vrouwelijke imprint veroorzaakt PWS en fertilisatie met eicel met blijvende abnormale 
mannelijke imprint veroorzaakt AS  

 
Oorzaken:  

• Angelmansyndroom 

o 70% microdeletie op chromosoom 15 (materneel chromosoom)  

o 7 – 9% uniparentale disomie (2 paternele chromosomen)  
o 3 – 5% mutatie in het IC  

o 10% mutatie in AS-gen  

• Prader-Willisyndroom  

o 65 – 75% microdeletie op chromosoom 15 (paterneel chromosoom)  
o 20 – 30% uniparentale disomie (2 maternele chromosomen) 
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o 0,5 – 2% mutatie in het IC  

 

5.1 Uniparentale disomie  

Uniparentale disomie: beide chromosomen uit één paar van moeder of één paar van 

vader afkomstig  
 

Normaal: in celkern 23 chromosomenparen waarbij van elk chromosoom uit elk paar 
één van de moeder en één van de vader afkomstig is  

 
Trisomie: wanneer er in een zaadcel of in een eicel van een bepaald 
chromosomenpaar twee in plaats van één chromosoom aanwezig is, zullen er in de 

bevruchte eicel van dat bepaalde chromosoomnummer drie in plaats van twee 
aanwezig zijn  

 
Trisomic rescue: herstel door één van de drie uit te stoten  

 
Twee vormen:  

• isodisomie: twee chromosomen genetisch identiek  

• heterodisomie: twee chromosomen homoloog, maar niet identiek  

 

Non-disjunctie tijdens meiose I: UPD door heterodisomie  

 
 

Non-disjunctie tijdens meiose II: UPD door isodisomie  
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5.2 Imprinting center mutatie 

Imprinting center mutatie die leidt tot PWS: zorgt ervoor dat paterneel expresserende 
genen niet tot expressie kunnen komen → enkel PWS-fenotype wanneer afkomstig 
van vader (via mannelijke gametogenese) 

 
Imprinting center mutatie die leidt tot AS: zorgt ervoor dat materneel expresserende 

genen niet tot expressie kunnen komen → enkel AS-fenotype wanneer afkomstig van 
moeder (vie vrouwelijke gametogenese  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Multifactoriële overerving  
1 Definitie  

Multifactoriële aandoeningen:  

• slechts gedeeltelijk genetisch bepaald  

• familiale aggregatie, maar geen herkenbaar mendeliaans overervingspatroon  

• interactie tussen genetische en niet-genetische factoren  

• polygenische aandoeningen; meerdere genen betrokken  

• frequenter dan monogene en chromosomale aandoeningen  

 
Congenitale afwijkingen:  

• gespleten lip / verhemelte  

• heupluxatie  

• hartafwijkingen  

• spina bifida (open rug)  

• klompvoeten  

• pylorusstenose  

 

Aandoeningen op latere leeftijd:  

• astma  

• autisme 

• diabetes mellitus  

• hypertensie  

• epilepsie  

• psychiatrische aandoeningen  

• meeste kankers  

 

2 Mendeliaans, polygenisch en multifactorieel  

Bijdrage van erfelijkheid: continuüm (Mendeliaanse aandoeningen  multifactorële 

ziektes)  
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Mendeliaanse aandoeningen:  

• monogenisch  

• gekenmerkt door segregatie  

• duidelijk overervingspatroon  

 
Multifactoriële aandoeningen:  

• zowel genetische als omgevingsfactoren  

• nooit duidelijk overervingspatroon, wel belaste familiale voorgeschiedenis  

 

Onderscheid tussen aandoeningen: bepaald door het aantal loci die het fenotype 
beïnvloeden en het risico dat aan deze loci is geassocieerd  

 
Bekende voorbeelden multifactoriële aandoeningen:  

• asthma 

• hypertensie  

• diabetes  

• auto-immuunpathologie  

 

Oligogenisch: beperkt aantal genen betrokken  
 
Polygenisch: veel genen betrokken  

 

3 Belangrijke begrippen bij multifactoriële overerving  

3.1 Heritabiliteit  

Heritabiliteit: het belang / aandeel van genetische facotren in het ontstaan van een 
multifactoriële aandoening  
 

Hoe groter heritabiliteit: hoe groter het aandeel der genetische factoren in het 
ontstaan van de aandoening  

 
Onderzoek naar heritabiliteit: tweelingenstudies  

• monozygote tweelingen: delen 100% van genetisch materiaal  

• dizygote tweelingen: delen 50% van genetisch materiaal  

• concordantie: in welke mate beide leden van de tweeling de aandoening 

vertonen  

• grotere concordantie in monozygoten: contributie genetische factoren  

• concordantie voor aandoeningen volledig genetisch bepaald  

o voor MZ: 100%  
o voor DZ: 50% 

• concordantie voor kenmerk slechts gedeeltelijk genetisch bepaald: bij MZ 

groter dan DZ, maar kleiner dan 100% 

• concordantie voor kenmerk enkel bepaald door omgevingsfactoren: 

hetzelfde bij MZ en DZ en steeds minder dan 100%  
 

3.2 Verwantschap  

Verwantschapsgraad:  

• eerstegraads: 50% genen gemeenschappelijk (ouders, broers en zussen, 

kinderen  

• tweedegraads: 25% genen gemeenschappelijk (ooms en tantes, grootouders, 

kleinkinderen)  
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• derdegraads: 12,5% genen gemeenschappelijk (overgrootouders, neven en 

nichten, achterkleinkinderen)  

• n-de-graads: (1/2)n genen gemeenschappelijk  

 

3.3 Liability / treshold model  

Voor vele multifactoriële aandoeningen: kwalitatieve verschillen → de aandoening is 

el of niet aanwezig  
 

Liability / treshold model: voor de aandoening bestaat een zekere vatbaarheid, 
gevoeligheid of aanleg die in de populatie normaal verdeeld is  
 

Verdeling bepaald door: additief werkende genen en omgevingsinvloeden  
 

Liability: zelf niet meetbaar, maar alleen als aanwezig verondersteld → 
drempelwaarde  

 
Liability onder drempelwaarde: blijven vrij van aandoening  
 

Liability boven drempelwaarde: aandoening tot uiting  
 

Voor sommige aandoeningen: treshold verschillend tussen beide geslachten  
 

 
 

Kenmerken van multifactoriële aandoeningen:  

• risico voor eerstegraadsverwanten is vierkantswortel van de frequentie van de 

aandoening in de populatie  

• risico voor tweedegraads- en verdere verwanten neemt exponentieel af  

• risico voor eerstegraadsverwanten wordt groter wanneer 

o verschillende individuen binnen een familie aangetast zijn  
o 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  
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Risicoberekeningen  
1 Risicoberekening voor chromosoomafwijkingen  

1.1 Numerieke chromosoomafwijking 

Trisomie 21 ten gevolge van een non-disjunctie tijdens de meiose: wanneer het 
karyotype van beide ouders normaal is, is de kans dat bij een volgende zwangerschap 

opnieuw trisomie 21 optreedt maximaal 1%  
 

Trisomie 21 bij twee opeenvolgende zwangerschappen kan verklaard worden door:  

• gonadaal mosaïcisme: in de gonaden bevindt zich een groep cellen die 

trisomisch zijn 

• genetisch predispositie tot non-disjunctie bij de vorming van gameten 

• toeval  

 

1.2 Structurele chromosoomafwijkingen  

Trisomie 21 ten gevolge van een Robertsiaanse translocatie bij één van beide ouders: 
ongeveer 1/1000 personen is drager van een dergelijke translocatie  

 
Voorbeeld:  

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

• vader: 45,XY der(14;21)(q10;q10) → herhalingsrisico voor elke volgende 

zwangerschap voor syndroom van Down bedraagt 1 – 3% en monosomie 21, 

monosomie 14 en trisomie 14 leiden tot miskraam  

• moeder 45,XX der(14;21)(q10;q10) → xanneer moeder draagster is van 

Robertsiaanse translocatie, is risico op Down 10% 
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2 Risicoberekening voor monogenische aandoeningen  

2.1 Autosomaal dominant  

• het risico voor de kinderen van een aangestast individu is in de regel 50%  

• Cave non-penetrantie: vb. penetrantie is 80% → ½ * 8/10  

• belangrijk is steeds rekening te houden met gonadaal mosaïcisme bij een 

nieuwe mutatie: het herhalingsrisico voor volgende zwangerschappen bij een 
nieuwe mutatie is bijgevolg moeilik te bepalen en wordt op 1 – 3% geraamd  

 

2.2 Autosomaal recessief  

• in de regel zijn beide a-ouders van een aangestast kind drager en is het 

herhalingsrisico voor broers / zussen 25%  

• Cave uniparentale disomie: kan een mogelijke verklaring zijn wanneer we bij 

één van beide ouders het dragerschap niet kunnen vaststellen  

• Cave non-paterniteit: steeds aan denken wanneer je het dragerschap bij één 

van beide ouders niet kan vaststellen  

• besluit: indien ogelijk steeds het dragerschap bij beide ouders bevestigen  

 

2.3 X-gebonden recessief  

• de moeder is draagster en het risico op een aangetaste zoon bij een volgende 

zwangerschap (indien het een jongen is): ½  

• de moeder is geen draagster: het betreft een nieuwe mutatie tijdens de 

maternele meiose met verwaarloosbaar klein herhalingsrisico  

• de moeder vertoont gonadaal mosaïcisme: klein herhalingsrisico  

 
In de praktijk: moeilijk onderscheid tussen deze drie mogelijkheden tenzij een 

dragerschapstest voorhanden is  
 

3 Risicoberekening gebruik makend van kansberekeningen  

De additieve wet: wanneer ofwel gebeurtenis één of gebeurtenis twee kan 
voorkomen (maar nooit samen) en wanneer de kans op gebeurtenis één gelijk is aan 
P1 en de kans op gebeurtenis twee gelijk is aan P2, dan is de kans dat ofwel 

gebeurtenis één ofwel gebeurtenis twee optreedt P = P1 + P2  
 

De multiplicatieve wet: wanneer gebeurtenis één en gebeurtenis twee onafhankelijk 
van elkaar kunnen optreden en wanneer de kans op gebeurtenis één gelijk is aan P1 
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en de kans op gebeurtenis twee gelijk is aan P2 dan is de kans dat zowel gebeurtenis 

één als gebeurtenis twee optreden P = P1 x P2  
 

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

• prior probabiliteit: initiële probabiliteit  

• conditionele probabiliteit: probabiliteit op de posterieure informatie gegeven 

een bepaalde voorwaarde  

• joint probabiliteit: product van de prior en de conditionele probabiliteit  

• posterieure probabiliteit: joint probabiliteit / som van de joint probabiliteiten  

 

4 Risicoberekening voor multifactoriële aandoeningen  

4.1 Vuistregels  

• meestal gebaseerd op observaties uit familiestudies  

• geen theoretische berekeningen  

• empirische risico’s  

• kenmerken  

o het risico voor eerstegraadsverwanten is ongeveer de vierkantswortel 

van het populatierisico (meestal 3 – 5%)  
o het risico voor tweede- en verdere graadsverwanten neemt 

exponentieel af  

o het risico voor eerstegraadsverwanten wordt groter wanneer 
verschillende individuen binnen een familie aangestast zijn en naarmate 

de aandoening ernstiger is  
o wanneer de aandoening meer frequent is bij het ene dan bij het andere 

geslacht, is het risico groter voor de eerstegraadsverwanten van een 
aangetast individu van het geslacht waar de aandoening het minst 
frequent voorkomt  

 

4.2 Herhalingsrisico’s voor psychiatrische en congenitale afwijkingen met 

      multifactoriële overerving  

4.2.1 Schizofrenie  

Omschrijving:  

• psychotische aandoening  

• aanvang: late adolescentie of jongvolwassen leeftijd  

• gekarakteriseerd door een sterk ongeaorganiseerd 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 SES 

• bij mannen 

• bij personen geboren tijdens de winter  

 

Het liability/treshold model bij schizofrenie:  



 
 

58 

 
Herhalingsrisico’s:  

• populatie: 1%  

• echtgenoten: 2%  

• derdegraadsverwanten: 2% 

• tweedegraadsverwanten 

o nonkels/tantes: 2%  

o neven/nichten: 4%  
o kleinkinderen: 5%  
o halfsiblings: 6%  

• eerstegraadsverwanten 

o ouders: 6%  
o siblings: 9%  

o kinderen: 13%  
o siblings met één schizofrene ouder: 17%  
o dizygote tweeling: 18%  

o monozygote tweeling: 48%  
 

Oorzaken schizofrenie: genetische factoren 

• 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 immuunsysteem)  

o NRGN, TCF4 (genen betrokken in biologische netwerken die een rol 
spelen bij de ontwikkeling van de hersenen en geheugen) 

 

4.2.2 Gespleten lip +/- verhemelte  

Etiologie:  

• chromosomaal: trisome 13  

• monogenisch: Van Der Woude-syndroom (gekende genen: IRF6, GRHL3)  

• multifactorieel: niet-syndromale vorm  

• teratogeen: anti-epileptica, rubella  

 

 etiologie fenotype RR 

genetisch 
genmutatie of 
chromosoomafwijking 

CL(P) + andere 
afwijkingen  

hoog of laag 
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multifactorieel genen en omgeving CL(P) geïsoleerd meestal laag 

omgeving materneel, teratogeen 
CL(P) ± andere 
afwijkingen 

in functie van 
de oorzaak 

 
Herhalingsrisico’s voor niet-syndromale CL(P) in %:  

• normale ouders  

o met één aangetast kind 

▪ unilateraal: 3% 
▪ bilateraal: 5% 

o met twee aangetaste kinderen  
▪ unilateraal: 6-7% 
▪ bilateraal: 12% 

o met drie aangetaste kinderen 
▪ unilateraal: 10-12% 

• één ouder aangetast  

▪ unilateraal: 3% 
▪ bilateraal: 5% 

o met één aangetast kind 
▪ unilateraal: 6-7% 
▪ bilateraal: 12% 

o met twee aangetaste kinderen 
▪ unilateraal: 10-12%  

 
 
 

Prenataal onderzoek  
1 Prenatale diagnostiek  

Prenatale diagnostiek: detectie van een aandoening tijdens de zwangerschap  
 

Advies en onderzoek liefst pre-conceptueel: voor de zwangerschap  
 

2 Voornaamste indicatoren voor prenataal onderzoek  

Prenataal onderzoek aangewezen wanneer: bij het verwachte kind een verhoogd 
risico is op een genetische aandoening  
 

2.1 Prenataal cytogenetisch onderzoek  

Verhoogd risico in volgende situaties:  

• wanneer de moeder ouder is dan 35 jaar 

o risico neemt toe bij stijgende leeftijd moeder  

o trisomie 21 bijn altijd door non-disjunctie bij oögenese  
o voor vrouwen van 38 jaar: risico 1%, maar stijgt sterk 

• wanneer er een afwijkende triple test is  

o bloedonderzoek bij zwangere vrouw, waarbij berekend wordt of zij een 
verhoogd risico heeft om kind met Down te krijgen  

o geen diagnostische test, maar risicobepaling  

o tussen 15de en 16de week  
o in het bloed drie verschillende componenten bepaald  

▪ alfafoetoproteïne (AFP) 
▪ humaan chorion gonadotrofine (HCG)  

▪ oestriol  
o bij neurale buisdefecten: stijging AFP  
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o bij Down: daling AFP en oestriol en stijging HCG  

o finaal risico met cut-offwaarde 1/250  

• wanneer er bij een echografisch onderzoek een vermoden is van een 

chromosomale afwijking bij de foetus  

o vochtophoping in de nek  
o vaak monosomie-X (45,X) of Turner, soms trisomie 21 of andere 

aandoening 

• wanneer bij een vorig kind een afwijking in het aantal chromosomen werd 

vastgesteld  
o kans dat trisomie 21 zich in volgende zwangerschap herhaalt: 1%, op 

voorwaarde dat het karyotype van de ouders normaal is  
o chorionbiopsie of vruchtwaterpunctie  

• wanneer één der ouders drager is van een afwijking in de structuur der 

chromosomen  

o translocaties en inversies  
o meest voorkomende translocaties: Robertsoniaanse translocatie  

 

2.2 Opsporen van neurale buisdefecten  

Specifiek onderzoek aangewezen in volgende situaties:  

• wanneer er een familiale voorgeschiedenis van een NBD 

• wanneer de vrouw lijdt aan epilepsie en hiervoor bepaalde anti-epileptica 

inneemt  

• wanneer een afwijkend AFP gevonden wordt in het bloed van de moeder 

 

2.3 Prenataal moleculair-genetisch onderzoek  

Diagnostische strategie afhankelijk van: onderliggende kennis betreffende de 
genlocus en het gendefect  
 

Verhoogd risico in volgende situaties:  

• wanneer één van beide partners een ernstig autosomaal dominante 

aandoening heeft  

• wanneer beide partners drager zijn van een autosomaal recessieve 

aandoening  

 

3 Technische procedures voor prenatale diagnostiek  

3.1 De echografie  

• niet-invasief  

• routineonderzoek bij elke zwangerschap  

• eerste trimester  

o bevestiging van intra-uteriene zwangerschap  

o opsporen van meerlingen  
o bepalen van zwangerschapsduur  

o opsporen van verdikte nekplooi  

• tweede en derde trimester  

o detecteren van foetale anomalieën  

o opvolgen van groei  

• echografische afwijkingen  

o verdikte nekplooi → nekplooimeting 
▪ normale subcutane ruimte tussen huid en cervicale wervelzuil 

tijdens het eerste trimester  
▪ 12 weken: 2.18 mm  
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▪ 10 – 12 weken  

▪ verdikte nekplooi: >3.0 mm  
▪ hoe dikker nekplooi en hoe langer nekplooi persisteert, hoe groter 

de kans op geassocieerde afwijkingen  
▪ verdikte nekplooi: 60 – 70% van alle Down-syndroom  

▪ maar: 13% van alle normale baby’s nekplooi > 2.5mm   
o intra-uteriene groeiretardatie  
o afwijkingen in de hersenen  

o nierafwijking  
o buikwanddefect  

o single umbilical artery  
▪ 20% geassocieerde afwijking  
▪ trisomie 13, 18, triploïdie  

 

3.2 Maternele serumscreening  

Serumscreening:  

• eerste trimester (10 – 12 weken): combinatietest  

• tweede trimester (15 – 16 weken): triple test  

• eerste + tweede trimester: geïntegreerde test  

 
Combinatietest:  

• biochemische analyse  

o Papp-A: Pregnancy Associated placental protein-A  

o vrij beta-HCG 

• nekplooimeting: nuchal translucency (NT)  

• crown-rump length  

• neusbeentje  

• gecorrigeerd voor leeftijd (+ gewicht) moeder  

 
Triple test:  

• alfafoetoproteïne AFP 

• totaal HCG  

• niet-geconjugeerd oestriol  

• trisomie 21: minder AFP, meer HCG en minder oestriol  

• ook voor trisomie 18 en neuraalbuisdefecten  

• berekening onderhevig aan tal van variabelen  

o zwangerschapsduur 

o meerlingenzwangerschap 
o ziekten bij de moeder 

o aandoeningen bij de foetus  

• neuraal buisdefect: meer AFP  

• wanneer waarde hoger dan 1/250 → vruchtwaterpunctie  

 
quadruple test: + inhibin-A  

 

3.3 Vlokkentest of chorionbiopsie  

• vanaf de 10de week, maar meestal 11de – 12de  

• 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  
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• 5 – 30 ml weefsel  

• wordt gebruikt voor 

o geslachtsbepaling 

o cytogenetisch onderzoek 
o biochemisch onderzoek 

o DNA-onderzoek  

• vlokkenmateriaal onderzoeken 

o op rechtstreekse wijze → resultaat binnen 3 dagen  
o onrechtstreeks: eerst gekweekt → resultaten na drie weken  

• risico op miskraam: 0,5% tot 1% toegevoegd aan basisrisico op spontaan 

miskraam  

• risico op miskraam grotendeels bepaald door ervaring gynaecoloog  

• voordeel: onderzoek kan vroeg in de zwangerschap gebeuren, dus 

zwangerschapsinterruptie door middel van curettage mogelijk  

• rekening houden met  

o mosaïcisme bij rechtstreeks onderzoek  

o maternele contaminatie  
 

3.4 De vruchtwaterpunctie  

• vanaf de 14de week, maar meestal 15de – 16de week  

• via echogeleiding wordt een dunne naald doorheen de buikwand in het 

vruchtwater gebracht  

• 15 – 20 ml vruchtwater  

• 2 ml wordt gebruikt voor bepaling AFP (3 dagen)  

• de rest gebruikt voor 

o cytogenetisch onderzoek (3 weken)  
o biochemisch onderzoek  

o DNA-onderzoek  

• bijkomend risico op miskraam: 0,3 – 0,5%  

• bij afwijkend reultaat kan zwangerschapsinterruptie enkel nog gebeuren door 

inductie van de arbeid  
 

3.5 De navelstrengpunctie  

• geen routineonderzoek  

• invasief: aanprikken van bloedvat in navelstreng  

• gebeurt steeds onder echografische controle  

• vanaf 20 weken  

• beperkte indicaties  

• bijkomend risico op miskraam: 1 – 2%  

 

3.6 Preïmplantatie genetische diagnostiek  

• zeer vroege vorm van prenatale diagnostiek  

• genetische diagnose van een embryo, om een zwangerschap met een 

aangetast kind te vermijden  

• voorafgaandelijk in vitro fertilisatie  

• indicaties 

o genetisch onderzoek bij echtparen die geen zwagerschapsinterruptie 

wensen na PND  
▪ monogenische aandoeningen met gekende mutatie  
▪ X-gebonden aandoeningen met ongekend onderliggend 

genetisch defect → geslachtsselectie  
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▪ chromosomale herschikkingen  

▪ aandoeningen met mild verloop, variabele expressie, laattijdige 
aanvang  

o aneuploïdiescreening  
o designerbaby  

• wegname van 1 à 2 cellen van een jong embryo  

• transfer van niet-aangetaste embryo’s naar de baarmoeder 

• verhoogd risico op meerlingenzwangerschap  

• duur  

• laag slaagpercentage op de geboorte van een kind  

 

3.7 Niet-invasieve prenatale testing  

• bloed afgenomen van zwangere vrouw op 11 weken  

• materiaal van foetus aanwezig  

o foetale cellen  
o circulerend vrij foetaal DNA (cfDNA)  
o foetaal RNA 

• cfDNA afkomstig van afstervende cellen van de placenta en vrij vroeg 

aanwezig, maar verdwijnt oook vlug  

• foetale cellen kunnen tot lange tijd na bevalling aanwezig blijven  

• aandeel cfDNA 5-25% totale celvrije DNA in bloedstroom (167 bp)  

• next generation sequencing 

• resultaat binnen de 4 dagen 

• enkele bemerkingen 

o cfDNA afkomstig van stervende cellen → placentair mosaïcisme?  
o resultaat van de moeder  

o celvrij DNA van tumor  
 

sensitiviteit  specificiteit  

trisomie 21 99,9% trisomie 21 100% 

trisomie 18 97,8% trisomie 18 100% 

trisomie 13  78,6% trisomie 13 100% 
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De genetische raadpleging in de praktijk  
1 Inleiding  

Voor mensen met vragen over erfelijkheid  
 
Algemene raadpleging: één patiënt krijgt diagnose  

 
Erfelijkheidsraadpleging: één patiënt krijgt diagnose, erna meer familieleden at-risk 

geïdentificeerd  
 

Werknemers:  

• artsen-genetici  

• genetische councelors  

• psychologen  

• kinesitherapeuten  

• … 

 
Soorten raadplegingen:  

• oncogenetica: familiale kankersyndromen  

• 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 en/of 

verstandelijke beperking  

• bindweefselraadplegingen: Ehlers Danlos syndroom, Marfan syndroom  

• verwantschapsonderzoek: (non-)paterniteiten  

 

2 Genetische counseling 

Genetische counseling: een communicatieproces met als doel een individu of familie 

bij te staan in 

• het begrijpen van de medische informatie: diagnose, verloop en management  
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• het begrijpen van de overervingswijze en het herhalingsrisico van de ziekte  

• het begrijpen van de verschillende opties om om te gaan met het 

herhalingsrisico 

• het kiezen van plan van aanpak, rekening houdend met risico en ethische of 

religieuze overtuigingen  

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

 
Principes:  

• non-directiviteit 

• autonomie van de testaanvrager 

• empathisch handelen  

 

2.1 Non-directiviteit  

Wie is niet-directief: de counselors  

 
Client Centered Therapy (CCT):  

• counselors mogen de testaanvrager niet beïnvloeden in zijn/haar beslissingen  

• doel: autonomie van de testaanvrager verhogen  

• maar: de informatie die de counselor geeft, zal altijd de beslissing van de 

testaanvrager beïnvloeden  

 
Directiviteit: een vorm van overtuigende communicatie met als doel de individuele 
autonomie te ondermijnen en te verhinderen dat een individu een autonome keuze 

kan maken → toch is het moeilijk om het informeren (non-directiviteit) te scheiden van 
het advies geven (directiviteit) 

 
Non-directiviteit is niet altijd mogelijk, dus: shared decision making  

• gedeelde verantwoordelijkheid van counselor en testaanvrager  

• evenwicht tussen evidence-based begeleiding van de counselor én de plicht 

om de keuze van de counselee te respecteren  

 

2.2 Autonomie van de testaanvrager  

Voor wie: de counselee = de vrijheid om te beslissen op basis van verkregen informatie  

• het respect voor zelfbeschikking én het verdedigen van de confidentialiteit van 

genetische informatie van een individu  

• het is het recht en de verantwoordelijkheid van de testaanvrager om te 

beslissen zijn/haar dragerschapsstatus mee te delen aan anderen  

 
Hiertoe dient de counselor te beschikken over:  

• professionele bekwaamheid om adequaat te informeren over de genetische 

aandoening, de behandelingsmogelijkheden en de preventieve 

mogelijkheden  

• empathische vaardigheid om de testaanvrager een zo groot mogelijke 

autonomie te bieden  

 

2.3 Empathisch handelen  

Exploreren van angsten en verwachtingen:  

• zitten beide partners op dezelfde golflengte?  

• alle aspecten van de beslissing belichten, met de positieve en negatieve 

gevolgen  
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• 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  
 

3 Toepassing van genetische testen  

3.1 Diagnostisch onderzoek  

= genetische fout/mutatie opsporen bij een aangetast persoon, dus iemand met 
ziektetekenen/symptomen  

• bevestigen/uitsluiten van diagnose  

• risico bepalen van familieleden  

• kan door elke arts worden aangevraagd  

 
Marfan syndroom: FBN1-mutatie  

• lensluxatie 

• scoliose 

• borstbeenafwijking 

• lange vingers 

• platvoeten  

3.2 Dragerschapsonderzoek  

= nagaan 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  

 
Mucoviscidose:  

• meest frequente autosomaal recessieve ziekte in onze bevolking: 1/25 drager  

• prevalentie: ongeveer 1/2500 pasgeborenen  

• chronisch ernstige aandoening, ongeneeslijk  

• taaie slijmen die problemen heven met de longen en spijsvertering  

• mannen zijn (meestal) onvruchtbaar  

• gemiddelde levensverwachting: 40 jaar  

• mutatie in CFTR-gen  

 

Wie wordt getest?  

• genetische screening: alle koppels die een pre-implantatie genetische test 

ondergaan of bij preconceptionele screening (= test voor de zwangerschap)  

• individuen at-risk: familieleden van een patiënt met mucoviscidose  

 

Doel: koppels identificeren die een verhoogd risico hebben op mucoviscidose bij hun 
kinderen  

 

3.3 Voorspellend onderzoek  

= nagaan of een insividu 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  

 
Richtlijnen:  

• meerderjarige leeftijd  
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• goed geïnformeerde, autonome beslissing  

• respecteren recht op weten en recht op niet weten  

• testprocedure enkel in een genetisch centrum  

 

4 Erfelijkheidsonderzoek voor neurodegeneratieve aandoeningen: de ziekte 

   van Huntington 

Neurodegeneratieve aandoening: aandoening die meestal op (laat) volwassen 
leeftijd begint en waarbij bepaalde gebieden van de hersenen vroegtijdig 

verouderen en afsterven  

• specifieke getroffen gebieden bepalen verschijnselen en de kenmerken van 

de aandoeningen  

• geen genezing of preventieve behandelingsmogelijkheden  

 
Huntington:  

• afsterven van hersencellen in striatum en hersenschors  

• beginleeftijd: 35 – 50 jaar 

• voorkomen: 1/10000 

• ongeneeslijk, behandeling van symptomen  

• opname in een gespecialiseerde instelling onvermijdelijk  

• overlijden ongeveer 15 à 20 jaar na aanvang ziekte  

 

4.1 Symptomen  

Neuromotorische (lichamelijke) afwijkingen:  

• onwillekeurige bewegingen: handen, voeten, lichaam  

• evenwichts- en gangproblemen  

• slik- en spraakstoornissen  

 
Cognitieve achteruitgang:  

• geheugenverlies  

• concentratiestoornissen  

• afgenomen beoordelings- en organisatievermogen  

 

Psychiatrische symptomen:  

• karakteriële veranderingen (stemmingswisselingen, apathie, agressie)  

• depressieve episodes die kunnen leiden tot zelfmoord  

 

4.2 Huntingine-gen – CAG-repeat  

 26 CAG:  

• geen gedrager, ziekte ontwikkelt niet  

• geen risico voor de volgende generatie(s)  

 

 40 CAG:  

• gendrager  

• 100% penetrant: ziekte zal in toekomst ontwikkelen  

• alle nakomelingen hebben genetisch risico van 50%  

 
27 – 35 CAG:  

• intermediair allel, ziekte ontwikkelt niet  

• zeer kleine kans op toename van CAG-herhalingen in volgende generatie(s) 

 

36 – 39 CAG:  
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• gereduceerd penetrant allel: kans op laattijdige en milde vorm  

• kans op toename van aantal CAG-herhalingen naar ziekterange in volgende 

generatie(s)  

 

4.3 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 deressie, coping 

mechanismen, lichamelijke en psychische klachten  

3. neurologische evaluatie: klinisch-neurologisch onderzoek 
4. afrondingsgesprek: beslissen tot bloedafname of uitstellen of stopzetten  

5. resultaatmededeling: door klinisch geneticus en psycholoog (nooit schriftelijk / 
telefonisch)  

6. herhalingsgesprekken na resultaat: door psycholoog  
7. jaarlijkse opvolgingsgesprekken  

 

4.4 Resultaten  

Gunstig resultaat:  

• moment van grote opluchting  

• genetisch risico (toekomstige) kinderen valt weg  

• identiteitsproblemen, levensstijl aanpassen  

• survivors guilt  

• stress door leven in Huntingtonfamilie  

 
Ongunstig resultaat:  

• emoties: verdriet, wanhoop, boosheid, schock  

• genetisch risico voor 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  

 

5 Recht op weten versus recht op niet weten  

Recht op weten: respect voor autonomie en privacy  

 
Recht op niet weten: wet op Patiëntenrechten = een absoluut recht  
 



 
 

69 

Aandoeningen zonder behandeling:  

• niet-weten  

o men kan toch niets ondernemen  
o angst met betrekking tot de gezondheid  

o aantasten identiteit  

• weten 

o levenswijze aanpasse aan het testresultaat  
o reproductieve keuzes maken  

o niet-weten kan schade berokkenen aan familieleden  
 

6 Exclusietest  

= prenatale test voor de risicodrafer die eigen dragerschapsstatus niet wil kennen  

• via PND (vlokkentest) of PGT  

• doel: voor toekomstige kinderen het risico op zvH uitsluiten  

 

Voorwaarden:  

• test dient op punt gezet voor zwangerschap 

• DNA-materiaal ouders risicodrager dient voorhanden  

 
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  

 

7 BEGECS: Belgian Genetic Extended Carrier Screening  

Voor wie: dragerschapsscreening bedoeld voor koppels die in de toekomst zwanger 

willen worden (niet voor zwangere koppels)  
 
Waar: in één van de acht Belgische genetische centra  

 
Wat: meer dan 1000 genen → AR-ziekten, alle X-gebonden ziekten  

 
Welke ziekten: verstandelijke en lichamelijke beperkingen  

 
Resultaat:  

• normaal koppelresultaat: geen aantoonbaar verhoogd risico op een kind met 

één van de geteste ziekten  

• afwijkend koppelresultaat: hoog risico op een kind met één van de geteste 

ziekten  
 
Doel: weloverwogen beslissing nemen voor toekomstige zwangerschappen  

 

8 Genetische testen via het internet  

Online bedrijven: direct-to-consumer tests  
 
Wat:  
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• volledige genoomsequenering: aanwezigheid genmutaties, dragerschap van 

erfelijke aandoeningen  

• verwantschapstesten  

 
Valkuilen:  

• geen wet- en regelgeving  

• geen medische uitleg, genetische counseling, psychologische begeleiding  

 

Verwachtingen: toeloop bij huisartsen en genetische centra voor interpretatie 
resultaten  

 

9 Erfelijkheidsonderzoek voor familiale kankersyndromen  

Kanker: belangrijk gezondheidsprobleem  

 

9.1 Sporadische, familiale en erfelijke kankers  

 
 

Risicofactoren = multifactorieel  

• geslacht 

• leeftijd 

• hormonale factoren  

• leefwijze 

• infecties 

• omgevingsfactoren  

• …  

 
Kans op erfelijkheid is groter bij:  

• toenemend aantal verwanten met kanker  

• jongere leeftijd op tijdstip van diagnose  

• verschillende vormen van kanker 

 

In de algemene populatie:  

• 10 – 13% van de vrouwen ontwikkelt ooit in haar leven borstkanker  

• 1,4% van de vrouwen ontwikkelt ooit in haar leven ovariumkanker  

 

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 < 10% van alle HBOC  

o CHEK2 
o PALB2 

o TP53 
o PTEN 
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o STK11 

 
BRCA1 en BRCA2:  

• Breast Cancer genes 1 en 2  

• BRCA1: lange arm chromosoom 17 

• BRCA2: lange arm chromosoom 13  

 

Implicaties:  

 BRCA1-mutatie BRCA2-mutatie 

vrouwen  

60 – 80% borstkanker  
 
35% - 70% ovariumkanker 

  
verhoogd risico op 

andere tumoren  

50 – 70% borstkanker  
 
10 – 30% ovariumkanker  

 
verhoogd risico op 

andere tumoren  

mannen 

relatief verhoogd risico op 

borstkanker (1%) 
 
 

verhoogd risico op 
andere tumoren  

relatief verhoogd risico op 

borstkanker (7%) en 
prostaatkanker (10 – 15%) 
 

verhoogd risico op 
andere tumoren  

 
Preventieve maatregelen:  

• vrouwen 

o klinisch borstonderzoek 

o medische beeldvorming 
o preventieve heelkunde 

o ileocoloscopie  

• mannen 

o jaarlijks retoucher vanaf 40 jaar  

o vijfjaarlijks ileocoloscopie vanaf 50 jaar  
 

9.3 Criteria voor diagnostisch onderzoek  

1. vrouwen met borstkanker en één of meer volgende kenmerken  

• diagnose < 35 jaar  

• diagnose < 50 jaar en familielid met ovarium of familielid met bilaterale 

borst of familielid met borst < 50 jaar of mannelijk familielid met borst  

• bilaterale borstkanker 

• drie individuen met borst waavan één eerstegraadsverwant is van de 

andere twee en één individu < 50 jaar  

2. vrouwen met ovariumkanker, ongeacht de leeftijd 
3. mannen met borstkanker, ongeacht de leeftijd  

 

Indien door diagnostisch onderzoek mutatie aangetoond: bij alle niet-aangetaste 
familieleden at-risk nakijken of ze deze mutatie wel of niet hebben overgeërfd → geen 

mutatie: risico = bevolkingsrisico  
 
Indien aangetaste indivuen overleden zijn: voorspellen onderzoek bij 

eerstegraadsverwanten → geen mutatie: niet-informatief testresultaat  
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9.4 Procedure voorspellend onderzoek  

 
 

1. intakegesprek door klinisch geneticus en psycholoog 

• geneticus  

o persoonlijke en familiale anamnese opmaken stamboom  

o exploreren van reeds aanwezige kennis over de erfelijke fout 
o bieden van accurate en relevante informatie  

o bespreken van de test en de testprocedure 
o bevestogen van familiale mutatie  

• psycholoog 

o Wat is de vraag van de patiënt? 

o Wat is de motivatie om de test te ondergaan? Waarom nu? 
o Wat zijn de verwachtingen bij een gunstig/ongunstig resultaat?  

o Hoe gaat de persoon om met de familiale aandoening?  
o de betekenis van de genetische vraag exploreren  

2. resultaatsbespreking door klinisch geneticus en psycholoog 
 

9.5 Motivatie voorspellend onderzoek  

Wel testen:  

• familiale kankersyndromen 

o opheffen van onzekerheid  
o toekomstige familieplanning 

o genetisch risico van de kinderen  
o preventieve maatregelen kunnen nemen  

• zvH en andere neurologische aandoeningen 

o opheffen van onzekerheid 
o toekomstige familieplanning 
o genetisch risico van de kinderen  

o toekomst voorbereiden  
 

Niet testen:  

• familiale kankersyndromen: angst voor een ongunstig resultaat  

• zvH en andere neurologische aandoeningen 

o angst voor een ongunstig testresultaat  
o afwezigheid van een behandeling  

 

9.6 Psychologische gevolgen na testresultaat  

Ongunstig resultaat:  

• positieve gevolgen 
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o opheffen van onzekerheid  

o vroege detectie mogelijk en preventie van kanker  
o toekomstplannen maken  

• negatieve gevolgen 

o stresstoename, 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  

 
Gunstig resultaat:  

• positieve gevolgen 

o opheffen van onzekerheid  

o (toekomstige) kinderen kunnen geen drager zijn  
o geen intensieve opvolging nodig  

• negatieve gevolgen  

o survivor’s guilt  
o veranderingen in familiedynamieken  

 

Niet-informatief resultaat:  

• vals gevoel van veiligheid 

• individuele risico op kanker kan moeilijk ingeschat worden  

• intensieve screening aanbevolen  

• verwarring en angst  

 

10 Familiecommunicatie over erfelijke aandoeningen: socio-ecologisch 

     model  

socio-ecologisch model als framework voor: faciliterende en inhibiterende factoren 
voor familiecommunicatie over genetica  

 

 
 

10.1 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 → bemoeilijkt  

• HBOC: vroege detectiemethoden gunstig voor prognose → bevordert  
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10.2 Individuele factoren  

Hoe gaat men in het algemeen om met stress? Met slecht nieuws? Individuele coping 
mechanismen en emotionele barrières hebben een invloed op de 
familiecommunicatie  

• ontkenning, rationaliseren, minimaliseren van emotionele impact zijn 

inhibiterende factoren  

• risicoperceptie: individuele inschatting van risico  

• persoonlijke ervaring of getuige van verwant met aandoening: signidicante rol 

in de mate waarin genetische informatie gedeeld wordt  
 

10.3 Sociocuturele 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 genderwet: geslacht 

o antiracismewet: nationaliteit, nationale of etnische afstamming, 
zogenaamd ras, huidskleur en afkomst  

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  

• taboe over dragerschap uit angst voor reacties van anderen/maatschappij  

 

10.4 Familiale factoren  

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 coor als familie”  

• familiethema’s zijn vaak af te leiden uit het gedrag dat zal gesteld worden  

 
Hoe reguleren families hun communicatie?  

• families ontwikkelen specifieke regels en patronen  

• regels = gedeelde patronen in communicatie die bepalen wat wel en niet kan 

en niet kan gezegd worden in families; herhaaldelijke karakter ervan maakt 
communicatie in familie voorspelbaar  

o expliciete regels: bepalen (niet-)aanvaardbare communicatie  
o impliciete regels: specifiëren wanneer communicate (niet-

)aanvaardbaar is  

• gezondheidgerelateerde regels kunnen de regels omtrent privacy uitdagen 

wanneer er sprake is van een erfelijke fout in de familie  
 

Hoe socialiseren families hun familieleden?  

• de familie is een primaire bron van genderidentiteit  

 
Hoe bepalen families hun grenzen?  
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• elke familie stelt grenzen die bepalen wat zij met de buitenwereld en met 

mekaar willen delen  

o externe grenzen: scheiden familie van buitenwereld  
o interne grenzen: scheiden individuele familieleden van andere 

familieleden in de familie  
o horizontale grenzen: communicatie verloopt eerst horizontaal en dan 

pas verticaal  

o verticale grenzen: communicatie kan over de verschillende generaties 
heen verlopen  

 
Hoe maken families beslissingen? 

• families kunnen bekeken worden op een continuüm van positie-georiënteerd 

tot persoons-georiënteerd  

o positie-georiënteerd: het geslacht, de leeftijd, de titel bepalen wie het 
meer/minder voor het zeggen heeft  

o persoons-georiënteerd: indivuele kwaliteiten, talenten, interesses 
bepalen wie er over bepaalde thema’s meer of minder spreekt  

 

11 Communicatievaardigheden  
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