
Inleiding
De publicatie van een eerste voorlopige genenkaart van de mens

begin 2001 was een zeer belangrijke wetenschappelijke mijlpaal

en heeft ook veel aandacht gekregen in de media.1 Voor de dage-

lijkse praktijk binnen de klinische genetica, die vooral gericht is

op erfelijkheidsadvisering, was het al een aantal jaren zo dat de

diagnostische mogelijkheden elk jaar weer groter werden. Met het

verschijnen van deze genenkaart is er binnen de erfelijkheidsadvi-

sering dus niet van de ene op de andere dag een geheel nieuwe

situatie ontstaan. Voor adviesvragers die ons raadplegen in ver-

band met een mogelijk erfelijke aandoening in hun familie is dat

vaak maar moeilijk te begrijpen. De door de media breed uitge-

sponnen toekomstige mogelijkheden van de genetica staan

meestal in schril contrast met de mogelijkheden voor het beant-

woorden van een concrete vraag anno 2002. Soms is er echter

voor een bepaalde erfelijke aandoening opeens een laboratori-

umtest beschikbaar die een half jaar daarvoor nog niet te voorzien

was. Wij hebben daarom als hulpverleners vaak veel uit te leggen

aan onze adviesvragers. Voor verwijzende huisartsen geldt eigen-

lijk dat ze in staat moeten zijn adviesvragers in algemene termen

voor te lichten over deze ‘interimsituatie’ in de ontrafeling van het

menselijk genoom; in dit artikel zal die situatie nader belicht wor-

den. 

Stadia van genetische ontrafeling
Op dit moment zijn er in het proces van genetische ontrafeling

van erfelijke aandoeningen drie stadia te onderkennen:

� Er zijn erfelijke aandoeningen waarvan het betrokken gen

geheel gekarakteriseerd is en waarin met DNA-diagnostiek ook

mutaties kunnen worden vastgesteld. Deze diagnostiek kan

zowel vóór als na de geboorte worden toegepast.

� Er zijn erfelijke aandoeningen waarvan het betrokken gen nog

niet is vastgesteld. Soms bestaat er al wel een vermoeden over

de chromosoomregio waar het gen zich zou kunnen bevinden.

Mutatieanalyse is in die situatie dan niet mogelijk. DNA-dia-

gnostiek via koppelingsonderzoek – waarover later in dit artikel

– is in bepaalde gevallen wel mogelijk.

� In de genenkaart van het menselijk DNA zijn sequenties gevon-

den die op grond van hun structuur waarschijnlijk coderende

genen zullen blijken te zijn. Op dit moment is echter niet

bekend bij welke aandoening ze betrokken zijn. 

Diagnostiek bij aangeboren afwijkingen
Hoewel het bij genetische diagnostiek na de geboorte veelal om

pasgeborenen en jonge kinderen gaat, wordt ook bij volwassenen

inmiddels veel genetische diagnostiek verricht. 

KLINISCHE DIAGNOSTIEK

Bij een pasgeborene met aangeboren afwijkingen kan soms op

grond van een aantal dysmorfe kenmerken een syndroomdiagno-

se worden gesteld. Soms – zoals bij Down-syndroom – kan die

diagnose bevestigd worden met laboratoriumdiagnostiek, in dit

geval een chromosomenonderzoek. Bij het Down-syndroom is er

meestal sprake van een (niet-erfelijke) trisomie 21. Een enkele

keer blijkt het om een erfelijke translocatie te gaan waarbij chro-

mosoom 21 is betrokken. Ondanks het feit dat chromosoom 21 al

in 2000 geheel in kaart is gebracht2 is de moleculaire genotype-

fenotyperelatie voor het Down-syndroom nog niet bekend.
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De publicatie van een eerste schetskaart van het menselijk DNA

heeft terecht veel aandacht gekregen in de media. Voor advies-

vragers binnen de klinische genetica staan de toekomstige

mogelijkheden van de genetica soms echter in schril contrast

met de concrete mogelijkheden die voor hen op dit moment

beschikbaar zijn. De mogelijkheden voor genetische diagnostiek

breiden zich echter nog steeds uit. De standaardindicaties voor

genetische diagnostiek die in ons land zijn overeengekomen met

de zorgverzekeraars, staan in dit artikel vermeld. Binnen de pre-

natale diagnostiek zal er een grote verandering plaatsvinden als

het recente advies Prenatale screening van de Gezondheidsraad wordt

overgenomen door de minister van VWS. Met name de voor-

lichting over de nieuwe prenatale screeningsvormen in de eerste

lijn zou daarbij wel eens een knelpunt kunnen zijn. Genetisch

familieonderzoek gebeurt op heel verschillende gronden. Voor

de huisarts is het belangrijk om onderscheid te kunnen maken

tussen de drie typen familieonderzoek die in dit artikel worden

beschreven. Op de middellange termijn is een forse schaal-

vergroting te verwachten binnen de pre- en postnatale DNA-

diagnostiek door de te verwachten introductie van de micro-array

(DNA-chip).
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Bij minder duidelijke syndromen is de diagnostische zoektocht

gericht op het kunnen doen van een uitspraak over de prognose

voor het betreffende kind en de herhalingskans van dezelfde aan-

doening in een volgende zwangerschap. Meestal is de diagnose

via een laboratoriumbepaling (nog) niet te stellen. Bij jonge kin-

deren met een verstandelijke handicap is het bijna altijd een tijd-

rovend proces om tot een etiologische diagnose te komen. Steeds

vaker wordt hierbij een diagnostisch protocol gevolgd. De kans op

het vinden van een etiologische diagnose bij een milde verstan-

delijke handicap (IQ >50) is op dit moment ongeveer 35-40%.

Voor een ernstige verstandelijke handicap (IQ <50) is dit 80%.3

De laatste jaren willen adviesvragers steeds vaker geïnformeerd

worden over een erfelijke aandoening in de familie en de conse-

quenties daarvan voor hun eigen leven. Het kan hierbij gaan om

erfelijke vormen van borst- en ovariumkanker en van darmkanker

(polyposis coli en hereditair, non-polyposis, colorectaal carci-

noom [HNPCC]), maar ook om een aantal later in het leven optre-

dende neurodegeneratieve aandoeningen, zoals de ziekte van

Huntington. De klinische diagnostiek bij de indexpatiënt is dan

meestal al elders verricht. De DNA-diagnostiek wordt bij deze

groep adviesvragers verricht volgens een protocol waarin de psy-

chosociale begeleiding een belangrijke plaats inneemt. Dit heeft

te maken met de te verwachten impact van een afwijkende uitslag

en de ingrijpende opties die in beeld komen als de adviesvrager

inderdaad mutatiedrager blijkt te zijn. Zo kunnen vrouwen die

draagster zijn van een mutatie in één van de twee BRCA-genen

(verantwoordelijk voor de erfelijke vorm van borst- en ovarium-

kanker), voor de vraag komen te staan of preventieve mastecto-

mie voor hen een optie is.

LABORATORIUMDIAGNOSTIEK

Cytogenetische diagnostiek

Chromosomenanalyse gebeurt in ons land uitsluitend op lande-

lijk overeengekomen indicaties (tabel 1). Voor chromosomenana-

lyse worden lymfocyten gebruikt die eerst drie dagen in kweek

worden gebracht. De chromosomen worden geanalyseerd in de

metafase van de celdelingscyclus. Het standaard-chromosomen-

onderzoek levert een afbeelding op van alle 46 chromosomen.

Afwijkingen in het aantal of de vorm van de chromosomen kun-

nen hierbij via microscopische analyse betrekkelijk eenvoudig

worden vastgesteld. Daarnaast wordt voor een aantal vraagstel-

lingen de FISH-techniek gebruikt. FISH staat voor ‘fluorescentie

bij in situ hybridisatie’. Bij de FISH-techniek wordt het DNA in de

chromosomen eerst ‘enkelstrengs’ gemaakt zonder deze verder te

beschadigen. Daarna wordt een specifieke probe opgebracht, die

zich maar op één specifieke plaats zal binden aan het comple-

mentaire stuk DNA van de te onderzoeken persoon. Aan de probe

is een fluorescerend kleursignaal gebonden, zodat de probe

onder de UV-microscoop zichtbaar is. Omdat alle genetische

informatie in tweevoud in onze cellen aanwezig is, geeft zo’n

probe in een normale metafase twee signalen. De techniek kan

ook op niet-delende cellen (interfase) worden toegepast. Bij

patiënten met zogenoemde microdeletiesyndromen vindt men bij

FISH-analyse maar één signaal per metafase. We kennen inmid-

dels vijftien van zulke microdeletiesyndromen.

Eén daarvan is het DiGeorge-syndroom dat wordt veroorzaakt
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De kern 
� Hoewel de mogelijkheden van genetische diagnostiek snel toe-

nemen, worden deze door adviesvragers nogal eens overschat. 

� Vaak is de identificatie van een mogelijk genetisch defect (nog)

een tijdrovende zaak.

� Met de voortschrijdende technische mogelijkheden van geneti-

sche diagnostiek zal de voorlichtende taak van de huisarts com-

plexer worden.

Tabel 1 Indicaties postnatale genotypering (chromosomenonderzoek
en/of DNA-diagnostiek)

� Verstandelijke of lichamelijke ontwikkelingsstoornissen, al dan niet
gepaard gaande met congenitale afwijkingen, die aanleiding geven tot
het vermoeden op een chromosomale afwijking:
– het fragiele-X-syndroom;
– een nader aan te duiden autosomale trisomie;
– een nader aan te duiden microdeletiesyndroom;
– een nader aan te duiden erfelijk breuksyndroom.
– een nader aan te duiden andere chromosomale afwijking.

� Levend- of doodgeboorte na 16 weken amenorroe, gepaard gaande
met misvorming van de vrucht.

� Abnormale geslachtelijke ontwikkeling en/of functie.
� Diagnostiek van een autosomaal dominant overervende aandoening.
� Diagnostiek van een autosomaal recessief overervende aandoening.
� Diagnostiek van een X-chromosomaal overervende aandoening.
� Diagnostiek van een mitochondriaal overervende aandoening.
� Onderzoek bij een gezond individu in verband met de kans op drager-

schap.
� Onderzoek van een ‘aangetrouwd’ individu in verband met haplotype-

ring.
� Indien een andere medische oorzaak niet aannemelijk is: onderzoek

naar genoomafwijkingen bij een paar in verband met tenminste twee-
maal optreden van een spontane abortus. Deze zou namelijk veroor-
zaakt kunnen worden door een gebalanceerde structurele chromo-
soomafwijking bij één der aanstaande ouders. Bij een volgende zwan-
gerschap zou dit kunnen leiden tot multipele aangeboren afwijkingen
van het kind.

Bron: Overeenkomst Klinische Genetica in Nederland anno 1996. Houten:
Vereniging van Stichtingen Klinische Genetica i.o. en Zorgverzekeraars Nederland,
1995.

Figuur Opname van een FISH-onderzoek bij een patiënt met het DiGeorge-

syndroom. De 46 chromosomen zijn blauw gekleurd. Op de beide chromoso-

men nr 22 is een groen (controle)signaal zichtbaar. Het rode signaal, dat is

gekoppeld aan een probe die zich specifiek bindt aan regio 22q11, is maar op

één van beide chromosomen nr 22 zichtbaar. Het witte pijltje geeft de plaats

van de deletie aan.



door een ontwikkelingsstoornis van de embryonale derde en vier-

de kieuwboog. Klinisch is er sprake van thymus- en bijschildklier-

hypoplasie, alsmede conotruncale aandoeningen zoals een

onderbroken aortaboog of een tetralogie van Fallot. Bij 90% van

de patiënten met het DiGeorge-syndroom wordt een deletie op de

lange arm van chromosoom 22 (22q11) vastgesteld (zie figuur).

Afhankelijk van de grootte van de deletie kunnen er ook palatum-

defecten en gelaatsafwijkingen aanwezig zijn. Dit zijn symptomen

die vroeger onder het velocardiofaciaal syndroom werden gerang-

schikt. Recent is duidelijk geworden dat chromosoom 22q11-

deleties het hele spectrum van een geïsoleerde conotruncale

afwijking tot het velocardiaal syndroom en het DiGeorge-syn-

droom kunnen veroorzaken. In de praktijk betekent dit dat bij elk

kind met een corvitium en dysmorfe kenmerken een indicatie

bestaat voor onderzoek naar een deletie van chromosoom 22q11.

Chromosoom 22 is in 1999 als eerste van alle chromosomen vol-

ledig in kaart gebracht.4 Daarbij werden naast 247 bekende genen,

148 ‘nieuwe’ genen gevonden. Toch is op dit moment nog geen

waterdichte genotype-fenotyperelatie bekend voor dit gebied van

het menselijk genoom. Dit illustreert, net als bij het Down-syn-

droom, de eerdergenoemde interimsituatie in de ontrafeling van

ons genoom. 

DNA-diagnostiek

Bij standaard DNA-diagnostiek wordt het DNA eerst geïsoleerd

uit witte bloedcellen. Vervolgens wordt een specifiek stukje DNA

via PCR ‘vermenigvuldigd’, zodat het nader geanalyseerd kan wor-

den. Dat gebeurt steeds vaker via het sequencen van (delen van)

het te onderzoeken gen. Bij DNA-diagnostiek wordt meestal

gericht gekeken naar een mutatie in één bepaald gen. Als bij een

individu met een erfelijke aandoening al eerder is vastgesteld

welke mutatie verantwoordelijk is voor de aandoening, is de DNA-

diagnostiek bij familieleden betrekkelijk eenvoudig. Er wordt dan

namelijk alleen vastgesteld of die mutatie aanwezig is of niet. Als

men in een familie bij de indexpatiënt gaat zoeken naar een onbe-

kende mutatie, gaat het daarentegen om een zeer arbeidsinten-

sieve analyse, die met de huidige technieken dan ook wel maan-

den kan duren. Ook dit gegeven wekt vaak verbazing bij advies-

vragers: ten onrechte heeft men het idee dat je het DNA even met

de schetskaart kan vergelijken om te zien of er afwijkingen zijn.

Ook voor de DNA-diagnostiek zijn er landelijke indicaties afge-

sproken (tabel 1). Soms wordt materiaal voor diagnostiek opge-

stuurd naar een centrum in het buitenland.

Metabole diagnostiek 

Bij verdenking op een stofwisselingsziekte wordt meestal eerst

biochemische basisdiagnostiek verricht. Daarbij gaat het om

metabolietenonderzoek in de urine. Als er afwijkingen worden

gevonden wordt het onderzoek uitgebreid om een enzymdeficiën-

tie vast te kunnen stellen. Dit gebeurt meestal in bloedcellen of

gekweekte fibroblasten. Het aantal metabole aandoeningen waar-

van het verantwoordelijke gen bekend en waarbij DNA-diagnos-

tiek kan plaatsvinden, groeit nog steeds.

Prenatale diagnostiek
Prenatale diagnostiek wordt meestal onderverdeeld in invasieve

en non-invasieve diagnostiek. Bij de eerst genoemde categorie

gaat het om de chorionbiopsie en de vruchtwaterpunctie.

Hiermee wordt foetaal materiaal afgenomen dat vervolgens in het

laboratorium wordt onderzocht. De tweede categorie betreft het

ultrageluidonderzoek. De indicaties voor beide categorieën zijn

aangegeven in de tabellen 2 en 3.

De vaakst voorkomende indicatie voor prenataal chromosomen-

onderzoek is een maternale leeftijd boven de 36 jaar. Deze indi-

catie is eigenlijk als een vorm van genetische screening te

beschouwen. In een recent rapport van de Gezondheidsraad4

wordt de minister geadviseerd aan alle zwangeren de tripletest

aan te bieden, omdat deze screeningstest een betere voorspel-

lende waarde heeft dan de maternale leeftijd alleen. De tripletest

is een bloedtest in de vijftiende week van de zwangerschap, waar-

bij de hoeveelheid van een drietal merkstoffen wordt gemeten.

Dit zijn het alfafoetoproteïne (AFP), humaan choriongonadotrofi-

ne (hCG) en oestrogeen. De commissie schrijft dat dit betekent

dat er met name in de eerste lijn veel tijd en energie (en dus geld)

nodig zal zijn om de noodzakelijke voorlichting over de toepas-
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Tabel 2 Indicaties invasieve prenatale diagnostiek (chromosomenonder-
zoek en DNA-diagnostiek)*

� Zwangeren die in de 18e week van de zwangerschap de leeftijd van 36
jaar bereikt hebben, in verband met een verhoogde kans op een kind
met een chromosoomafwijking.

� Zwangeren, bij wie op een andere erkende indicatie al vruchtwater of
chorionvillusmateriaal afgenomen is en bij wie dus de mogelijkheid
bestaat om onderzoek te doen naar chromosoomafwijkingen zonder
dat er nog een aparte ingreep nodig is om foetaal materiaal te verkrij-
gen.

� Aanstaande ouderparen, waarbij een van de partners drager is van een
chromosoomafwijking.

� Zwangeren bij wie door middel van ultrageluidonderzoek aanwijzingen
zijn gevonden voor een foetale misvorming die kan berusten op een
genoomafwijking.

� Zwangeren, die na een eerdere zwangerschap van minstens 16 weken
een kind of foetus met een postnataal cytogenetisch bewezen, dan wel
klinisch-genetisch aannemelijk gemaakte chromosoomafwijking ter
wereld hebben gebracht. Hieronder wordt ook verstaan een eerder
geboren kind met een microdeletiesyndroom of een uniparentale diso-
mie. 

� Zwangeren bij wie in een eerdere zwangerschap een chromosomaal
afwijkende vrucht is vastgesteld door middel van prenatale genotype-
ring.

� Zwangeren met een verhoogd risico op een autosomaal dominant,
autosomaal recessief of X-chromosomaal overervende aandoening.

� Zwangeren met een mitochondriaal erfelijke aandoening.

* Naast de hier vermelde prenatale chromosomenanalyse en DNA-diagnostiek is
voor een tachtigtal (zeldzame) aandoeningen prenatale biochemische diagnostiek
mogelijk. Dit valt buiten het bestek van dit artikel evenals de indicaties voor AFP-
bepaling in vruchtwater.
Bron: Overeenkomst Klinische Genetica in Nederland anno 1996. Houten:
Vereniging van Stichtingen Klinische Genetica i.o. en Zorgverzekeraars Nederland,
1995.

Tabel 3 Indicaties non-invasieve prenatale diagnostiek (geavanceerd
ultrageluidonderzoek) 

� Een bekend verhoogd risico op een bepaalde aangeboren afwijking of
samenstel van afwijkingen in de huidige zwangerschap.

� Vermoeden op een of meer structurele of functionele afwijkingen op
grond van abnormale bevindingen tijdens verloskundige controles of
op grond van bevindingen bij eenvoudig ultrageluidonderzoek.

Bron: Overeenkomst Klinische Genetica in Nederland anno 1996. Houten:
Vereniging van Stichtingen Klinische Genetica i.o. en Zorgverzekeraars Nederland,
1995.



sing van deze test te verzorgen. Dezelfde commissie adviseert ook

om alle vrouwen aan het begin van de zwangerschap een termijn-

echo aan te bieden. Op dit moment zijn er namelijk geen duide-

lijke afspraken over ultrageluidonderzoek in de zwangerschap,

met uitzondering van het geavanceerde onderzoek in de derde

lijn.

Bij de laboratoriumdiagnostiek is een punt van aandacht dat bij

het prenatale chromosomenonderzoek het totale chromosomen-

patroon in één klap zichtbaar is. Dat betekent dat er naast ernsti-

ge afwijkingen (trisomie 13, 18 en 21) af en toe ook afwijkingen

worden vastgesteld met een milder of zelfs onbekend fenotype.

Dit leidt soms tot dilemma’s voor de aanstaande ouders met

betrekking tot het al dan niet continueren van de zwangerschap.6

Familieonderzoek
Binnen de klinische genetica wordt veel familieonderzoek ver-

richt. Hierin zijn drie typen te onderscheiden. Voor alle betrokke-

nen, ook de huisarts, is het van belang om deze verschillende

typen te herkennen omdat daaraan ook een aantal juridische en

financiële aspecten zijn verbonden.

Bij het eerste type familieonderzoek gaat het om erfelijkheids-

advisering. Een adviesvrager wil bijvoorbeeld weten of er voor zijn

nakomelingen een verhoogde kans op een bepaalde aandoening

bestaat, die in zijn familie voorkomt. Voor de beantwoording van

zijn vraag is het noodzakelijk om meer te weten over de aard van

de aandoening bij de aangedane familieleden. Dit kan door het

opvragen van medische gegevens, maar soms zal nieuw onder-

zoek noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld omdat het ziektebeeld een

sterk wisselende expressie vertoont. In deze situatie wordt fami-

lieleden dus gevraagd mee te werken aan een medisch onderzoek

in het kader van erfelijkheidsadvisering, ten behoeve van de

beantwoording van de vraag van een adviesvrager.

In het tweede type familieonderzoek is bij een patiënt met een

erfelijke aandoening bij DNA-diagnostiek een mutatie gevonden.

Als voorbeeld zouden we kunnen denken aan familiaire hyper-

cholesterolemie (FH), een autosomaal dominant overervende

aandoening. De vraag is dan of familieleden benaderd moeten

worden om ook bij hen DNA-diagnostiek te verrichten. In dit geval

worden de familieleden op heel andere gronden benaderd dan in

de vorige situatie. Sommigen menen dat er in deze situatie in

feite sprake is van genetische screening; het gaat immers om het

ongevraagd aanbieden van genetische diagnostiek. Genetische

screening voor onbehandelbare aandoeningen valt juridisch

gezien onder de Wet bevolkingsonderzoek (WBO). Omdat voor FH

echter een behandeling kan worden aangeboden, ligt dit toch

weer wat moeilijker. Ook de commissie WBO van de

Gezondheidsraad kwam er in 1996 niet uit.7 Recent concludeerde

een commissie van de Gezondheidsraad dat FH een behandelba-

re ziekte is in de zin van artikel 3 van de Wet op de medische keu-

ringen.8

Bij een derde type familieonderzoek is de insteek wetenschappe-

lijke nieuwsgierigheid. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een

bepaalde erfelijke aandoening die autosomaal dominant lijkt

over te erven en waarvan het verantwoordelijke gen nog niet is

vastgesteld. Een grote familie met veel aangedane patiënten

leent zich goed voor deze vorm van wetenschappelijk onderzoek.

Daarbij zou via een zogenaamd koppelingonderzoek gezocht kun-

nen worden naar een chromosoomregio waar het betrokken gen

gelegen zou moeten zijn. Bij een koppelingsonderzoek wordt een

groot aantal merkers, die over het hele DNA verspreid liggen, sta-

tistisch getest op de kans dat ze in de buurt liggen van het voor

de ziekte verantwoordelijke gen. Men hoopt dan die ene merker te

vinden die steeds samen met de aandoening overerft. Omdat een

familie die bij dit onderzoek betrokken zou worden niet zelf om dit

onderzoek heeft gevraagd, kan de medewerking van de familie-

leden alleen worden gevraagd na goedkeuring van een onder-

zoeksprotocol door een medisch-ethische commissie van de

instelling waar de arts-onderzoeker aan verbonden is. Daarbij zal

bijvoorbeeld moeten worden vastgelegd of, en zo ja op welke

wijze de familieleden over de resultaten van het onderzoek zullen

worden ingelicht.

Nieuwe ontwikkelingen
Een techniek waarvan hoge verwachtingen bestaan is de zoge-

noemde micro-array of DNA-chip. Er zijn drie grote groepen van

mogelijke toepassingen.9

Op zo’n chip zijn, met behulp van een robot, systematisch dui-

zenden stukjes enkelstrengs-DNA aangebracht. Van elke plaats op

de chip is bekend welk stukje DNA zich daar bevindt. Die stukjes

DNA bevatten gezamenlijk bijvoorbeeld alle bekende mutaties in

één bepaald gen, bijvoorbeeld het BRCA1-gen voor erfelijke

borst- en eierstokkanker. Aan de chip wordt vervolgens (enkel-

strengs-)DNA van een te onderzoeken patiënt toegevoegd. Als de

patiënt een mutatie in het BRCA1-gen heeft, zal het DNA van die

patiënt zich alleen binden aan het overeenkomstige stukje DNA

op de chip. De rest van het DNA wordt weggespoeld en de muta-

tie kan in feite zo worden afgelezen. 

Het zal duidelijk zijn dat dit een enorme tijdwinst oplevert in de

DNA-diagnostiek. Daarnaast wordt het ook eenvoudiger om niet

alleen dit ene gen te testen, maar ook eventuele andere genen,

misschien wel voor heel andere aandoeningen. Dit zou bijvoor-

beeld in de prenatale diagnostiek kunnen leiden tot het testen

van een pakket van aandoeningen met behulp van dergelijke

chips. Op dit moment is de fabricage van dergelijke chips nog

extreem kostbaar, maar daar zal ongetwijfeld verandering in

komen.

Daarnaast bestaan er inmiddels genexpressieprofielchips.

Daarbij wordt RNA afkomstig van twee biologische samples (bij-

voorbeeld afkomstig van twee patiënten) van een rood respectie-

velijk een groen fluorescerend label voorzien. Het RNA uit beide

samples wordt, na menging, gehybridiseerd met de duizenden

spots cDNA (complementair DNA) op de chip. De ratio rood-

groen per spot weerspiegelt dan de relatieve genexpressie van

ieder gen in beide samples.

Met name binnen de oncologie zijn er al successen behaald met
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deze benadering. Op grond van bepaling van alleen het expres-

sieprofiel van bijna 7000 genen bleek het mogelijk in 36 van de 38

samples met als diagnose ‘leukemie, type onbekend’, acute lym-

foïde leukemie te onderscheiden van acute myeloïde leukemie.10

Ten slotte is er de toepassing bij genotypering. We kennen inmid-

dels meer dan 2 miljoen enkelvoudige nucleotide polymorfismen

(SNP’s). Dit zijn variaties in het DNA. Op een chip met duizenden

van deze SNP’s wordt dan, na amplificatie via PCR, genomisch

DNA van een patiënt gebracht. Het genotype van duizenden gene-

tische merkers kan zo in één hybridisatie worden bepaald. De

SNP’s zijn de variaties in het DNA die ten grondslag liggen aan de

genetische aanleg voor complexe aandoeningen, zoals bij hyper-

tensie. Die aandoeningen vallen in de groep van de multifacto-

rieel erfelijke aandoeningen. Naast genetische factoren zijn er

binnen deze groep ook exogene factoren die bepalen of een aan-

doening al dan niet manifest wordt. Die SNP’s kunnen gebruikt

gaan worden als voorspellers voor de aanleg van bepaalde com-

plexe aandoeningen. Verwacht wordt dat op die manier in de toe-

komst een individuele genetische vingerafdruk kan worden ver-

vaardigd die de kans voorspelt dat iemand een bepaalde aandoe-

ning zal ontwikkelen. Dit zijn dezelfde merkers als die waarmee

binnen de farmacogenetica al wordt gewerkt. Daar is het doel de

individuele (genetisch bepaalde) gevoeligheid voor geneesmid-

delen op eenvoudige wijze vast te stellen. Hiermee zou uiteinde-

lijk het aantal bijwerkingen door geneesmiddelengebruik omlaag

gebracht kunnen worden.

De hier geschetste toepassingen van DNA-chips zullen in komen-

de vijf tot tien jaar een steeds belangrijker plaats in gaan nemen

binnen de gewone gezondheidszorg.

Bovendien zullen alle ‘vermoedelijke genen’ in de voorlopige

genenkaart geleidelijk gekoppeld kunnen worden aan erfelijke

aandoeningen. Deze genen coderen allemaal voor één of meerde-

re eiwitten. Het is een vreemd idee dat we dan veel nieuwe eiwit-

ten zullen ‘ontdekken’, waarvan we op dit moment niet eens de

normale functie kennen. Omdat de technologie voor het bestude-

ren van eiwitten veel minder ver is ontwikkeld dan voor het DNA,

is er in het ‘proteoomproject’ nog vele jaren werk. Bij de bespre-

king van de metabole diagnostiek kwam al aan de orde dat zodra

het verantwoordelijke gen voor een bepaalde stofwisselingsziekte

bekend is, de diagnostiek opschuift naar DNA-niveau. De uitvoe-

ring daarvan is namelijk simpeler dan het testen op eiwitniveau.

Conclusies
De mogelijkheden voor genetische diagnostiek breiden zich nog

steeds uit. Door de te verwachten introductie van de DNA-chip is

er op termijn een schaalvergroting te verwachten binnen de pre-

en postnatale DNA-diagnostiek. De prenatale diagnostiek zal ver-

anderen als het recente advies ‘Prenatale screening’ van de

Gezondheidsraad wordt overgenomen door de minister van VWS.

Met name de voorlichting over de nieuwe prenatale screenings-

vormen in de eerste lijn zou daarbij wel eens een financieel knel-

punt kunnen zijn.
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