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Klinische genetica

Syndroom diagnostiek

Genetische counseling

nageslacht

“voorspellend”

laboratoria

onderwijs/onderzoek

-structurele hartaandoeningen

-aritmieen / 

geleidingsstoornissen

-cardiomyopathieen

-dyslipidemieen

-aorta ziekten

cardiologie



elektrische hartziekten cardiomyopathieen

• LQTS

• SQTS

• Brugada syndroom

• Cathecholaminerge polymorfe 
ventriculaire tachcardieen

• Hypertrofische cardiomyopathie

• Gedilateerde cardiomyopathie

• Restrictieve cardiomyopathie

• Aritmogene RV cardiomyopathie

• Non-compactie cardiomyopathie

aortapathologie dyslipidemieen



Variabele expressie

verminderde penetrantie
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Christiaans et al Neth H J 2010

Blijft kans ziekte te 
ontwikkelen!

Penetrantie soms
laag!



Elliott et al. Eur Heart J 2008

Cardiomyopathieen
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familiair >90% 30% 50%

genen >20 >40 >10 <10 >10

opbrengst 60-70% 35% (15% TTN) 50% 60% 40%

Belangrijkste
genen

MYBPC3,MYH7 TTN, MYH7, 
LMNA (PLN) 

PKP2 (PLN)

a



enkel gen

1996-2012

• Sequentieel

• Max 6 genen

Meerdere 
genen 

(panels)

2012-

• aritmie

• cardiomyopathie

• aorta

• congenitaal

Whole
Exome

Sequencing

2014-

• 20.000+ 
genen

Whole
Genome

Sequencing

DNA diagnostiek
10000-15000

800.000

3.107

3.109 



GENETISCHE DIAGNOSTIEK
waarom ook alweer?



• Diagnostisch/ bevestiging
(borderline cases/ criteria/  

overervingswijze/ prenataal onderzoek)

• cascade genetische screening
- vroeg opsporen
- niet-dragers geen controle

• bij genotype-phenotype relatie: 
- risico stratificatie?
- gen (mutatie) afhankelijke behandeling?



cascade genetische screening



Am J Med Genet Part A 2009; 149A:357–363.



GENETISCHE DIAGNOSTIEK
hoe?



de crux: vaststellen pathogeniciteit
klasse 1 klasse 2 klasse 3 klasse 4 klasse 5

niet pathogeen wrsch niet 
pathogeen

variant 
onbekende 
betekenis

wrsch
pathogeen

pathogeen

Geen mutatie

geen klinische                                                           grootste klinische
toepasbaarheid                                                            toepasbaarheid 

<5% 5-10% 10-90% 90-95% >95%



• klasse 5: niet-dragers: geen cardiol follow up

Hoe gebruiken we deze klassen?



Hoe gebruiken we deze klassen?
(in cascade screening)?
• klasse 5: niet-dragers: geen cardiol follow up

• klasse 4: niet-dragers: laag frequente cardiol
follow up



Hoe gebruiken we deze klassen?
(in cascade screening)?
• klasse 5: niet-dragers: geen cardiol follow up

• klasse 4: niet dragers: laag frequente cardiol
follow up

• klasse 3: in relevante genen / bij aangedane 
personen (segregatie)

• klasse 2: niet genoemd

• klasse 1: niet genoemd



Charlotte Burns et al. Circ Cardiovasc Genet. 
2017;10:e001666

Opbrengst vs aantal genen (HCM)

Klasse 4,5

Klasse 3



DCM
Pugh et al Genet Med 2014

Klasse 4,5

Opbrengst vs aantal genen (DCM)



relevantie gen?

HCM



GENETISCHE DIAGNOSTIEK
voorbeeldje?



HCM+ LQTS



Bezwaren presymptomatisch testen

bezwaren

Psychol
gevolgen

Angst

zelfbeeld

Sociale 
gevolgen

beroep

verzeke
ringen

sport

Omondryod Eur J Hum Genet 2014



Vragengrens:

levensverz 280.000 euro

AOV: 39.000/26.000 

Verzekeraar mag vragen naar 

-(on-) behandelbare ziekte in familie 

-uitkomsten DNA diagnostiek

Geen vragen naar -(on-) behandelbare ziekte in familie 

-uitkomsten DNA diagnostiek

Preventieve behandeling; geen klachten: niet te melden



Bezwaren presymptomatisch testen

3% van de dragers (G+P-) problemen met afsluiten verzekering (levens/AOV)

Eline van Bunnik EMC, Medisch Contact

(www.erfocentrum.nl)



Poliklinieken erfelijke 

hartziekten (netwerk):

www.erfelijkehartziekten.nl

http://www.erfelijkehartziekten.nl/


Conclusie/samenvatting

• Erfelijke hartziekten; autosomaal dominant

• Variabel, soms aanleg zonder verschijnselen

• Familieonderzoek: 40% 

• DNA diagnostiek: niet altijd ja/nee

• Erfelijkheid en verzekeringen: mogelijk!

• Netwerk poliklinieken cardiogenetica


