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Ons DNA:

3 miljard bouwstenen  chromosomen

2 meter per cel

1.5% bestaat uit genen

Gen: informatie voor één erfelijke eigenschap 



Aantal chromosomen:
23 x 2 = 46

Genoom bestaat uit 3 miljard basenparen

Op de chromosomen

liggen ruim 20.000 genen
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Hoeveel genen hebben we?

Pertea and Salzberg Genome Biology 2010



Autosomaal dominante overerving

• Incomplete penetrantie

• Leeftijdsafhankelijke penetrantie

• Variabele expressie



Welke genen testen we, en wat kan de 

uitkomst zijn?



Klasse 5 Pathogeen / ziekte veroorzakend
Klasse 4 Waarschijnlijk pathogeen
Klasse 3 Onbekende klinische betekenis 

(VUS*)

Klasse 2 Waarschijnlijk klinisch niet van belang
Klasse 1 Klinisch niet van belang

*Variant of Unknown Significance

5 klassen systeem



Waarom DNA-onderzoek?

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje4qOD0e7ZAhVL3qQKHQMEAh0QjRwIBg&url=http://vadlo.com/cartoons.php?id%3D247&psig=AOvVaw3nZbtneb6Q3bXHarCBoTJV&ust=1521213695076162
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje4qOD0e7ZAhVL3qQKHQMEAh0QjRwIBg&url=http://vadlo.com/cartoons.php?id%3D247&psig=AOvVaw3nZbtneb6Q3bXHarCBoTJV&ust=1521213695076162


Waarom DNA-onderzoek?

• Bevestiging  erfelijke diagnose; antwoord op de vraag: hoe kom ik 
er aan?

• Consequenties behandeling (?)

- ICD (eerder bij PLN/ RBM20/ FLNC / BAG3…)

• Keuzemogelijkheden voortplanting (prenatale diagnostiek, pre-
implantatie genetische test)



Waarom DNA-onderzoek?

• Familie onderzoek in vorm van cascade screening

- vroege opsporing/behandeling

- ontslaan niet-dragers uit follow-up

- keuze cardiologische screening vs. presymptomatisch DNA-
onderzoek

 Onderzoek in de regel geadviseerd vanaf 10-12 jaar



Beperkingen DNA-onderzoek

Ook vaak geen erfelijke aanleg gevonden

 erfelijke oorzaak niet bewezen, maar ook niet uitgesloten

Ook vaak onduidelijke varianten gevonden

 Niet zeker of ze ziekte veroorzaken of onschuldig zijn



Nadelen erfelijkheidsonderzoek

Presymptomatisch onderzoek

Psychosociale gevolgen:

• Nieuwe onzekerheid – krijg ik de ziekte, wanneer, in welke mate?

Maatschappelijke consequenties

• verzekeringen

– levensverzekering (al dan niet bij een hypotheek)

– inkomensverzekering

– Geldt niet voor ziektekostenverzekering (verplichte acceptatie)



Erfelijkheid en verzekeren

Meestal GEEN problemen met afsluiten verzekeringen

• onder de vragengrens niet toegestaan te vragen naar erfelijke 
ziektes in de familie, uitslagen van DNA-onderzoek, preventieve 
screening

• bij levensverzekeringen € 294,803 

• bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen € 42,745 voor het eerste 
jaar, voor de volgende jaren € 26,985

https://www.erfelijkheid.nl/ziektes-en-dan/verzekeringen-en-
erfelijke-ziektes

https://www.erfelijkheid.nl/ziektes-en-dan/verzekeringen-en-erfelijke-ziektes


Wel/niet melden aan verzekeraar?

Wel (altijd):
• Verschijnselen of klachten van een (erfelijke) ziekte
• Medicijngebruik
• Afwijkingen gevonden tijdens preventieve controles

Niet (onder de vragengrens):
• Een erfelijke aanleg (wel eventuele ziekte door erfelijke aanleg) 
• Preventieve operatie / controles i.v.m. erfelijke aanleg
• Bezoek aan klinisch geneticus


