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DNA
Ieder mens deelt 99,9% 

van het DNA met elk 
ander mens, de 0,1% 

maakt je uniek!

17% van de Europeanen 
heeft een mutatie in het 
OR6A2-gen waardoor 
koriander naar zeep 

smaakt!

Als je al het DNA van 
een mens achter 

elkaar legt dan kun je 
naar de planeet Pluto 

en weer terug!

Door een mutatie kan 
de mens, de cavia en 
de vleermuis niet zelf 
vitamine C aanmaken 

in het lichaam!



Cardiomyopathie: genetisch niet zo eenvoudig

Van genmutatie tot cardiomyopathie

Penetrantie = uiting van de genmutatie
▪ Iedereen met de genmutatie krijgt ook een de aandoening (complete 

penetrantie)

▪ Niet iedereen met de mutatie krijgt de aandoening (variabele
penetrantie)

Expressie = ernst van de aandoening
▪ Iedereen met de genmutatie krijgt de ziekte op dezelfde leeftijd en

heeft hetzelfde ziektebeloop (complete expressie)

▪ Een persoon krijgt de aandoening op 25-jarige leeftijd, een familielid
krijgt de aandoening op 75-jarige leeftijd (variabele expressie)

Cardiomyopathie
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Samenwerking klinische genetica - cardiologie

Behandelend specialisme Ondersteunend specialisme

Cardiologie Klinische Genetica

Kennis van het hart van specifieke genmutaties!
Genotype-fenotype kennis

Fenotype Genotype



Kennis over genotype-fenotype: voorspellingen!

• Rationale: door veel kennis over het hart van gendragers weten we beter wat de 
consequenties zijn

LMNA PLN

Gemiddelde leeftijd van uiting van de ziekte (penetrantie)
LMNA 35 jaar
TTN 46 jaar
BAG3 37 jaar
MYH7 37 jaar
FLNC 40 jaar
...
Echter variabele expressie!



Gen-specifieke behandelingsmogelijkheden

LMNA therapie (ARRY-371979)
- Onderzoeksstudie
- Begin 2022 is studie gestopt omdat er onvoldoende effect werd gezien

TTN en MYH7 therapie (Danicamtiv)
- Onderzoeksstudie
- Gestart in 2022 in Amerika

Nieuwe behandeling voor DCM in het algemeen (mitoQ)
- Onderzoeksstudie
- Start in 2023 in London
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Primair doel genetisch onderzoek

“Vroegdetectie van hartfalen bij eerstegraads familieleden is de belangrijkste reden voor genetisch 
onderzoek bij patiënten”
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Onderzoek van het hart

Echo Hartfilmpje
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Kinderwens

Welke mogelijkheden zijn er?

1. Spontaan zwanger worden

2. Afzien van kinderwens

3. Adoptie

4. Donor

5. Prenatale diagnostiek (vlokkentest/vruchtwaterpunctie)

6. Pre-implantatie genetische test (PGT)

Meneer X

50% 50% 50%

50%

45jr

23jr 17jr20jr



Pre-implantatie genetische test (PGT)

IVF: bevruchting in het lab
Embryo’s

Genetisch onderzoek van 
de embryo’s

Terugplaatsing van de embryo’s
zonder mutatie



Pre-implantatie genetische test (PGT)

• Voor ernstige en hoog-penetrante erfelijke aandoeningen op jonge leeftijd

• Streng gereguleerd: enkel Maastricht heeft vergunning!

• Eerste PGT-kind geboren in 1997

• 2003: kabinet NIET akkoord voor incomplete penetrante aandoeningen

• 2007 kabinetscrisis → 2008 erfelijke kanker WEL akkoord

• Continu samenspel arts, ethici en onderzoekers

• 2010: eerste PGT-baby van koppel met genetische DCM geboren! MUMC+

A 2008

G 2013

U 2007



Pre-implantatie genetische test (PGT)

• PGT en cardiogenetica, indicatie: “Nee, tenzij…”

• Elk koppel wordt besproken in een lokale en nationale werkgroep

• Kijken naar penetrantie en expressie in familie

• Verwijzing koppel naar psycholoog

• PGT en DCM

• Ongeveer 1,5% van het totale aantal verwijzingen

• In totaal 25 PGT kinderen geboren (TTN, PLN, TNNT2, RBM20, MYH7, LMNA, DSP, DES, BAG3)

• Ongeveer 42% haakt af na eerste intakegesprek in Maastricht

• Duidelijke richtlijnen worden momenteel opgesteld

MUMC+

A 2008

G 2013

U 2007



Samenvatting
Mogelijkheden bij een genetische mutatie

1. Behandelplan
• We hebben steeds meer genotype-fenotype kennis

• We zijn aangekomen in het tijdperk van gen-specifieke behandelplannen

2. Screening voor familieleden
• Familieledenscreening blijft de hoeksteen van genetisch testen

• Gen-specifieke kennis komt er aan!

• Qua logistiek is er nog winst te behalen

3. Kinderwens
• Cardiogenetica en PGT is een mogelijkheid!

• www.pgtnederland.nl

http://www.pgtnederland.nl/
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