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Even voorstellen

- Klinisch geneticus in het UMCU
- Opgeleid in het LUMC
- Aandachtsgebieden oncogenetica en erfelijke bloedziekten

- Gepromoveerd op co-morbiditeit bij
volwassen hemofiliepatienten (2012)
- Hart- en vaatziekte
- Hepatitis C en HIV

- Vaste aanspreekpunt Van Creveldkliniek
voor genetische vragen



‘Ervaringsdeskundige’ privé

Ook deskundig op werkgebied?



Vasculaire aandoeningen in de genetica praktijk

- Hart- en vaatziekte
- Familiaire hypercholesterolemie
- Multifactorieel

- Verhoogde tromboseneiging
- Factor V Leiden, proteine C/S deficiëntie, …

- Verhoogde bloedingsneiging
- Stollingsfactor deficiëntie
- Trombocytopathie

- Erfelijke bloedarmoede
- Hemoglobinopathie
- Erytrocytaire membraanstoornissen

- Structurele vaatafwijkingen
- Aortadilatatie bij Marfan syndroom
- Ehlers Danlos syndroom vaattype

- Erfelijke diabetes
- Hypertensie door erfelijke nierziekte

In het UMCU

→ huisarts, LEEFH, 
vasculaire geneeskunde

→ vasculaire geneeskunde

→ klinische genetica en
hematologie

→ klinische genetica en
hematologie

→ klinische genetica en
cardiologie

→ klinische genetica en
internist/endocrinoloog/
nefroloog



Casus

Jongen van 2 jaar met ernstige protëine C deficiëntie (4%)
Compound heterozygote PROC mutaties
Ouders ieder drager van 1 mutatie
Herhalingskans 25% → mogelijkheid PGT/PND



Snelle search

Pubmed search ‘Cardiovascular genetic’ → 203.740 resultaten (02-09-2022)

Google search ‘Vasculaire genetica’ → ~315.000 resultaten
Eerste hit: 
Vasculaire genetica spreekuur Erasmus MC, door 2 vasculair geneeskundigen

Verder veel informatie over structurele vaatafwijkingen, cardiogenetica, 
vasculaire dementie, …



Ontwikkeling klinische genetica

1987: Klinische genetica erkend 
als medisch specialisme

Next Generation Sequencing

2013: genpanels
per aandoening
aantal genen tegelijk

2016: whole-exome
sequencing
20.000 genen

~2009 en 2011: array-
CGH en SNP-array 
deleties en duplicaties

jaren ‘80:
Sanger sequencing
1 gen per keer

2020: whole-
genome sequencing
het hele genoom

2000 - 2004: 1e volledige
humane genoom
gepubliceerd

2008 1e volledige
vrouwelijke genoom
gepubliceerd
(Marjolein Kriek)

jaren ‘50: karyotypering
structurele
chromsoomafwijkingen



Klinische praktijk op dit moment

Voorbeeld: epilepsie

Meestal door klinisch geneticus, soms (deels) door behandelaar



WES en WGS

- Whole exome sequencing: alle coderende delen van de genen (exonen)
- Met filter voor specifieke genen

- Whole genome sequencing: het volledige DNA

- Meer informatie, maar ook meer onduidelijkheid
- Nieuwe genen vinden?
- Mutaties in regulerende delen bij bekende genen?

- Is ‘junk DNA’ wel echt junk?



Nieuwe uitdagingen

- Interpretatie van varianten

- Ethische vragen
▪ Wat koppel je terug aan patiënten?
▪ Wat te doen met ‘toevalsbevindingen’?
▪ Van wie is de data?
▪ Genetische discriminatie?

- Opslag en sharing van data

- Kosten

- Standaard in de toekomst?

New genomic tests can point to risks, 
but not always to cure 



Mogelijk relevante DNA-onderzoeken genetica labs

- Genpanel primaire hemostase
- Genpanel erytrocytaire membraanstoornissen
- Genpanel beenmergfalen
- Genpanel hereditaire hemolytische anemie/Diamond-Blackfan anemie
- Genpanel congenitale secundaire erytrocytose
- Onderzoek losse stollingsfactor genen
- Hemoglobinopathie (basisonderzoek in niet-genetica labs)
- Genpanels cardiomyopathie en erfelijke hartritmestoornissen
- Genpanel aangeboren hartafwijkingen
- Genpanel vasculaire aandoeningen (aneurysma/Marfan etc)
- Genpanel vaatmalformaties
- Genpanel MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young)

→ Aanvraag meestal door/in overleg met klinisch geneticus

→ Afwijkende uitslagen altijd bespreken door/in overleg met een klinisch geneticus



Onderzoek vasculaire aandoeningen ‘elders’

- LEEFH: familiaire hypercholesterolemie
- Algemene labs (vaak via huisarts): risicofactoren hart- en vaatziekte
- Algemene labs/ziekenhuislabs: risicofactoren trombose (ook DNA)

- Bespreken risico familieleden en screening via behandelaar of huisarts

→ Wel genetica, maar weinig raakvlak met de klinische genetica



Genomewide association studies (GWAS)

SNP = single nucleotide polymorphism = verandering van 1 basepaar

Niet duidelijk ziekteveroorzakend (polymorfisme, variatie)

Kunnen geassocieerd zijn met ziekte → RR verhoogd

Meestal klein effect op
absolute risico

Op zichzelf genetisch
minder interessant

Combinatie kan wel
relevant zijn



Genomewide association studies (GWAS)





Direct-to-consumer genetische tests



23 and me rapport - voorbeeld



Direct-to-consumer genetische tests - valkuilen

- Slechts een deel van de relevante factoren bekeken – risico-inschatting niet volledig
- Niet alle bekeken factoren voldoende gevalideerd
- Veel uitkomsten niet relevant of niet ‘actionable’
- Geen genetische counseling rondom de test

- Onterechte ongerustheid
- Terechte ongerustheid maar geen handelingsopties
- Onterechte geruststelling

→ Niet aanraden aan patiënten

→ Niet varen op de uitslag (tenzij bekende genafwijking/dragerschap)

→ Goede uitleg nodig als iemand met een rapport bij de huisarts of specialist komt



Polygene risicoscores

- Gebruik van GWAS data
- Inschatten individuele risico
- Op basis daarvan beleid bepalen/advies geven

- Gebruik neemt langzaam toe

- Combinatie met andere
risicofactoren mogelijk



Voorbeeld risico-inschatting borstkanker

www.canrisk.org



PCE = pooled cohort equation



Wanneer verovert de (klinische) genetica jullie praktijk?

- Steeds meer bekend over genetische factoren, ook in jullie vakgebied
- Groot deel aandoeningen multifactorieel
- Toenemende rol voor polygene risicoscores (ook in bredere modellen)
- Toename direct-to-consumer genetische tests

- Genetische counseling zinvol bij mogelijkheid presymptomatisch onderzoek
(monogenetische aandoeningen) en dan ook klinische consequenties (behandeling, 
screening, preventie, reproductieve opties)

- Vaker intern overleg? → zoek een aanspreekpunt bij de afdeling klinische genetica

- Samenwerking op research gebied?

- Suggesties van jullie kant?



Meer informatie en contact

Vereniging Klinische Genetica Nederland:
www.vkgn.org

Erfocentrum: www.erfelijkheid.nl
www.artsengenetica.nl

Afdeling klinische genetica UMCU
088 - 755 3800
genetica@umcutrecht.nl
d.e.fransenvandeputte-2@umcutrecht.nl

Elk academisch centrum heeft
een afdeling klinische genetica




