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Genetisch onderzoek bij kanker: Academisch, nuttig of noodzakelijk? 

 

Indeling 

 Verschillende genetische testen bij kanker 

o Cytogenetisch onderzoek, FISH, PCR 

o Casus 1 

o Casus 2 

 Wat brengt kankergenetica voor toekomst? 

o Precision Medicine 

o Next-Generation Sequencing 

o Circulerend tumor DNA (ctDNA) 

  

Leerdoelen: inzicht in types van genetische testen bij kanker 

 Betekenis van resultaat 

 Handboek: Klinische hematologie, p. 36 – 43 

 Oordeelkundige keuze van (types van) genetische testen, rekening houdend met 

o Ziekte vd patiënt (chronische of acute leukemie) 

o Fase van behandeling, fase vd ziekte 

o Huidige stand van zaken 

 

Examen 

 Casussen, situaties 

o Gegeven: ziekte, genetische afwijking, 

o Gegeven: leeftijd van patiënt, tijdspunt in ziekteverloop, resultaten, … 

 Inschatting vd ziektestatus vd patiënt, welke types testen zijn nodig? Nog te genezen? Is 

medicatie nog nuttig? 

 Multiple choice, 4 mogelijkheden, giscorrectie 

 

Casus 1 

 

M, 45j, niet roker, routine onderzoek 

 Routine bloedonderzoek 

 
 WBC zijn verhoogd → dan steeds complet formule aanvragen!: weten welke soort WBC 

verhoogd is (want er zijn er veel) 

 Perifeer bloedbeeld toont 

 
o Verhoogd aantal neutrofielen → verklaart verhoogde WBC waarde 

o Zwarte pijltjes = jonge vormen die je niet verwacht in perifeer bloed!  

 Verwacht je wel in beenmerg 

 Kan wel in bloed komen bij ernstige stress (vb. shock) → beeld dat kan wijzen op 
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 Leukemie 

 Leukemoïde reactie: denken aan leukemie maar is geen leukemie vb. 

botmetastasen, sepsis 

 Met deze gegevens: aangeraden om beenmergpunctie uit te voeren (verwijzen naar 

hematoloog!) 

o We weten dat er iets fout is met bloed → bloedproductie direct gaan controleren 

o Resultaat (opm.: aspiraten moeten wij niet kunnen beoordelen, klinisch biologen doen dat) 

 
 Beeld is zeer verdacht voor chronische myeloïde leukemie 

 Volgende stap in proces: cytogenetisch onderzoek ! 

 Behandeling: zie verder in document 

  

Cytogenetische en moleculaire onderzoeken bij kwaadaardige hematopoëtische 

aandoeningen 

 

Deze onderzoeken nemen belangrijke plaats in bij diagnose en behandeling van hematologische en 

oncologische aandoeningen 

 Leveren diagnostische informatie over aanwezigheid van klonale aandoeningen 

 Prognostische informatie die belangrijk is voor risicostratificatie en dus voor intensiteit vd 

gekozen therapie 

 Andere cytogenetische of moleculaire afwijkingen identificeren doelwitten voor specifieke, 

doelgerichte therapie 

 Vastgestelde afwijkingen bij diagnose zijn opvolgbare merkers voor minimale residuele ziekte 

tijdens verloop vd behandeling of na beëindigen ervan 

 

Bij diagnose van maligne aandoeningen w afwijkingen gedetecteerd in maligne cellen tegen 

achtergrond van normale cellen 

 Bij diagnose: overmaat aan maligne cellen 

 In loop vd behandeling: maligne cellen geëradiceerd of tot kleine minderheid gereduceerd 

o Daarom bij opvolging nood aan technieken met lage detectiedrempel: klein aantal 

afwijkende cellen in overmaat van niet-afwijkende cellen kunnen detecteren 

 

Cytogenetisch onderzoek 

 

Techniek 

 
 Cellen afkomstig vd patiënt worden gekweekt voor enkele dagen 
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o Afname op lithiumheparine zodat ze in leven blijven op op cultuur te brengen 

 Aan einde vd cultuur wordt inhibitor vd mitosespoel toegevoegd → delende cellen in metafase 

stilgelegd (‘metafase-arrest’) 

o In ‘metafase-arrest’: DNA in chromosomen verpakt → analyseerbaar 

 Na oogsten: cellen aan hypotone shock blootgesteld en celkernen op microscopieglaasjes 

gebracht → gekleurd met banderingstechnieken en gefotografeerd 

 Chromosomen van metafasekernen w in overeenstemmende chromosomenkaarten 

(karyogram, is van één enkele cel) gerangschikt 

o Igv mooie metafase zie je typisch beeld: kluwen van chromosomen die allemaal door 

elkaar liggen → van groot naar klein rangschikken → karyogram 

o Informatie vd karyogrammen w in formule (karyotype) samengevat 

 

Karyotypering 

 Eerste getal = aantal chromosomen 

 ‘X…’ = geslachtschromosomen 

 Tweede getal = aantal geanalyseerde metafasekernen 

 Voorbeelden 

o Normale man: 46,XY[20] 

o Normale vrouw: 46,XX[20] 

o 45,X,-Y,t(8;21)(q22;q22)[19]/46,XY[1] 

 Vd 20 onderzochte kernen vertonen 19 verlies van Y-chromosoom 

 Gebalanceerde translocatie tussen chromosomale regio’s 8q22 en 21q22 

 Band 22 op chromosoom 8 is omgewisseld met band 22 op chromosoom 21 

 Eén normale cel teruggevonden 

o 46,XY,t(9;22)(q34;q11)[20] = Philadelphia(Ph1)-chromosoom (van Chronische Myeloïde 

Leukemie = CML) 

 
 Twintig onderzochte kernen die allemaal afwijkend zijn 

 Gebalanceerde translocatie tss chromosomale regio’s 9q34 en 22q11 

 Band q34 op chromosoom 9 is omgewisseld met band q11 op chromosoom 22 

 Geeft te lang chromosoom 9 en te kort chromosoom 22 

 Nieuwe chromosoomproduct: BCR-ABL-gen → maakt eiwit dat voorlopers vd WBC 

stimuleert zodat ze vaker delen en minder snel dood gaan 

 Afwijking is tijdens leven ontstaan en is alleen aanwezig in leukemiecellen (per 

definitie is dus niet erfelijk) 

 Afwijkingen vh karyotype  

o Aangeboren (‘constitutioneel’) → in principe in alle lichaamscellen aanwezig 

 Deze mutaties in kiemlijn vallen binnen erfelijke ziekten 

 Mutatie aanwezig in bevruchte eicel die door w gegeven aan dochtercellen en volgende 

generaties 

o Afwijkingen in karyotype van maligne cellen zijn ontstaan (‘verworven’) tijdens leven in 

somatische cellen → afwezig in niet-maligne cellen 

 Bv. Philadelphia mutatie 

 Basis bevindt zich niet in kiemlijn → niet erfelijk door gegeven 

 Mutatie ontstaat tijdens leven in bepaalde lichaamscel 
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 Alle dochtercellen vd getroffen lichaamscel zijn aangedaan 

 Onstaat vaak door veroudering 

 Er ontstaan voortdurend mutaties in genoom tijdens celdelingen 

 DNA maakt 1 fout per miljard baseparen (en genoom bevat 3 miljard baseparen)  

enkele foutjes in baseparen per deling en omdat er veel delende cellen zijn is het 

blootgesteld aan fouten! 

 Mutagene factoren: uitlaatgassen, luchtvervuiling, roken,… → belangrijke factoren die 

repairfuncties voor DNA kunnen onderdrukken → mutaties kunnen sneller ontstaan 

 2 soorten mutaties 

 ‘Passenger’ mutaties veranderen biologisch gedrag niet: ontstaan in niet-coderende 

genen of coderende niet-belangrijke genen 

 Als biologisch gedrag in gedrang komt: ‘driver’ mutaties 

 Motor van aandoening: bepalen gewijzigde biologisch gedrag vd maligne cel in 

vergelijking met niet-maligne tegenhanger 

 Bv. Philadelphia translocatie bij CML = prototype driver mutatie 

 Merker voor diagnostiek vd betreffende aandoening 

 Merker voor opvolging vd betreffende aandoening 

 Doelwit voor behandeling vd betreffende aandoening  

 Want is motor vd aandoening → als je motor vd ziekte kan stilleggen: 

doelgerichte therapie (theoretische targets hiervoor) 

 “biomarker”: voorspelt kans op antwoord op specifieke therapie (als marker 

die naar driver verwijst aanwezig: potentieel toepasbare therapie!) 

 Drivermutaties = recurrent en daarom targets voor diagnostiek 

 Cytogenetische afwijking 

 FISH 

 RT-PCR (Reverse Transcriptase), RQ-PCR (Q: quantitative), PCR, … 

 Plaats in 

 Diagnose van maligne aandoening 

 Opvolging van maligne aandoening 

 In context van maligniteit: essentieel dat  

o In onderzochte materiaal: maligne cellen in voldoende aantallen aanwezig zijn  

o Voldoende cellen w onderzocht 

 Afwijkingen kunnen numerisch en/of structureel zijn 

 Als bij cytogenetisch onderzoek in meerdere cellen zelfde verworven chromosomale afwijking 

w vastgesteld: met zekerheid sprake van klonale afwijking 

 Sommige afwijkingen zijn recurrrent bij specifieke aandoeningen → verwijzen vanzelf naar 

specifieke diagnose 

 Cytogenetisch onderzoek w gekenmerkt door beperkte resolutie, hoge detectiedrempel 

 Voor onderzoek moeten leefbare cellen naar labo verstuurd w 

 Grote voordeel 

o Globaal genomisch overzicht  

o Men kan enkelvoudige cellen analyseren 

 

FISH (fluorescence in situ hybridisatie) 

 Principe: DNA hybridiseert met complementaire sequenties 

  



Ine, Jolien, Filip en Kathleen    Genetica | 2015 - 2016
  

5 | P a g i n a  
 

 Techniek berust op eigenschap dat als men dsDNA verhit: denaturatie zal plaatsvinden → 

renaturatie als het vervolgens wordt afgekoeld 

 
o Als bij renaturatie specifieke, fluorescent gemerkte DNA-sequenties w toegevoegd: zullen 

met complementaire sequenties hybridiseren → specifieke regio’s onderzoeken 

 Als je sequenties kent: kan je namaken (sonde A en B) en dit kleuren 

 Dan onderzoeken onder microscoop bv. liggen ze op juiste chromosoom, op juiste 

plaats, …? 

o Heel flexibel onderzoek: afh van FISH-sondes die je maakt, kan je vss zaken nakijken 

 Er zijn vss fluorochromen  

o Gevolg: meerdere doelwitregio’s kunnen in 1 experiment onderzocht w  

o Afhankelijk vd afwijking die wordt onderzocht: kiezen voor vss principes 

 
 ‘Break-apart’ van 2 fluorochromen 

 Normaal liggen beide genen op elkaar 

 Igv afwijkend: uit elkaar getrokken 

 Fusie van 1 fluorochromen 

 Normaal liggen beide genen uit elkaar 

 Igv afwijkend: fusie 

 Winst of verlies van chromosomale regio’s 

 Amplificatie = winst van chromosomale regio’s 

 Verlies = gen is verdwenen 

 ‘Painting’ 

 Multicolor FISH 

 Voordelen 

o Kan niet alleen op metafasekernen w toegepast maar ook op niet-delende interfasekernen 

en op ingebed biopsiemateriaal 

 Heel belangrijk voordeel! bv. als transport langer duurt, … 

 Accepteerbare afnamestalen: lithiumheparine, FFPE (formalin fixed parrafin 

embedded), … 

 Niet meer gebruikt: Bouin 

o FISH heeft betere resolutie dan cytogenetisch onderzoek 

 Nadeel: gericht onderzoek waarbij alleen info bekomen w over regio’s die met gebruikte 

sondes worden geanalyseerd 
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 Bv. Philadelphia mutatie 

o Genomische breekpunten: 9q22 en 22q11 

 
o Sondes kiezen 

 
 Rood: breukpunt bevindt zich midden op punt waar mutatie zich bevindt → neemt rode 

sondes deels mee naar chromosoom 22 

 Groen: breukpunt bevindt zich pas achter plaats waar sondes binden → blijft volledig 

thv chromosoom 22 

 Dus igv mutatie 

 
 Chromosoom 9 bevat nog wat rood + chromosoom 22 ook 

 Chromosoom 22 behoudt groen 

 Bv. HER2NEU in borstkanker (FFPE) 

 
o Normaal 2R2G: geen amplificatie van rode signaal 
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o Positief antwoord: veel meer rose dan groen in cel → gain of function van HER2 → pt in 

aanmerking voor behandeling met trastuzumab 

 

PCR (‘polymerase chain reaction’) 

 Mbv specifieke ‘forward’ en ‘reverse primers’ en DNA polymerase: specifieke regio 

(‘amplicon’) van DNA of RNA w exponentieel geamplificeerd door herhaalde cycli van 

 
o Denaturatie 

o ‘Annealing’ (binden van DNA-primers aan doelwitsequenties)  

o Polymerisatie door DNA-polymerase 

 Laat toe om afwijkingen in genoom op DNA- of RNA-niveau aan te tonen 

o RNA analyse: RNA eerst door reverse transcriptase omgezet in cDNA 

o Kan ook zowel op viabel als gefixeerd weefsel (zoals FISH, itt cytogenetica) 

 Primers binden aan zones die moeten amplificeren (ook verwarmen voor denaturatie en dan 

zo maak je 2n moleculen) → van erg weinig materiaal vertrekken om uiteindelijk zeer veel 

materiaal te bekomen om te analyseren 

o Daardoor: meerdere parameters onderzoekbaar 

 Vormen 

o Kwalitatieve PCR (eindpuntreactie): geeft beeld over eventuele aanwezigheid van ziekte 

ahv transcript, maar zegt niet hoeveel transcript er is 

 Je laat PCR lopen tot einde → ja/nee: is mutatie aanwezig? 

 Bv. Philadelphia translocatie: aantonen aanwezigheid ABL-mutatie 

o Kwantitatieve PCR (real time): zegt iets over hoeveelheid transcript 

 Veel betere opvolging in tijd ivm eindpuntreactie 

  



Ine, Jolien, Filip en Kathleen    Genetica | 2015 - 2016
  

8 | P a g i n a  
 

 Je kijkt naar verloop in tijd: wanneer w reactie positief 

 
 Meet wanneer flurescentie boven welbepaald punt uitstijgt → kwantitatieve maat 

 Hoe vroeger reactie, des te meer transcript er in stalen zit: eindpuntreactie is 

moeilijker te kwantificeren 

 Toepassingen 

o Amplicon kan w gesequeneerd/gesequenceerd 

 Analyse tot op nucleotideniveau mogelijk 

o Chromosomale translocaties (leidend tot fusiegenen) op transcriptniveau detecteren ahv 

primers aan weerszijden breukpunt 

 Alleen fusietranscripten w geamplifieerd 

 Igv deleties of inserties in DNA: generatie respectievelijk kortere of langere amplicons 

o Puntmutaties detecteren 

 Opsporen door gebruik van mutatiespecifieke primers 

 Primer hybridiseert alleen met gemuteerde sequentie 

o ‘Wild-type blocking PCR’ 

 W gedaan als op één positie meerdere mutaties kunnen optreden 

 Wild-type-sequentie w niet geamplificeerd 

 Gegenereerde amplicon aan sequentieanalyse onderwerpen 

 Voordeel 

o Lage detectiedrempel: sommige toepassingen laten toe afwijking in 1 afwijkende cel per 

honderdduizend cellen te detecteren 

o Nauwkeurige kwantificatie 

 Nuttig voor detectie en kwantificatie kleine hoeveelheden residuele ziekte (‘minimale 

residuele ziekte’) tijdens en na behandeling 

 Nadeel: ‘what you search is what you get’: je krijgt niets meer te zien dan wat je onderzoekt 

→ kan tot verkeerde diagnoses leiden 

o Bv. igv variant breekpunt niet waar primer bindt: w niet gezien  

o Oplossing: specifiek primers toevoegen voor variante breekpunten 

 Bv. Philadelphia translocatie 

 
o RNA kan aangetoond w via PCR met primers aan beide kanten vd mutatie 

o Heel krachtig want in normale cel bestaat dit niet dus w niet geamplificeerd 
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Nieuwe technologieën 

 Technologieën zoals arrays (microroosters) en massieve parallelle sequencing (‘next 

generation sequencing’) = revolutie 

o ‘High-throughput’ technieken 

 Info verzamelen over 100’en tot 1.000’en genen in één enkel experiment 

 Complexicteit en heterogeniteit van kanker in kaart brengen 

o Meer moleculaire merkers nakijken per maligne diagnose 

 Zullen rol spelen bij ontwikkeling individuele, gepersonaliseerde kankerdiagnose en 

gepersonaliseerde precisietherapie voor kanker 

 Aanvaardbare kostprijs → blijft verder zakken 

o Volledige analyse elk individueel tumorgenoom over enkele jaren realiteit 

 

Chronische myeloide leukemie (CML) = Philadelphia mutatie (vervolg casus 1) 

 Ons lichaam bevat 1013 – 1014 bloedcellen: hiervan zijn er 1012 geïnfecteerd 

 Cytogenetische en moleculaire eenvoud van CML: diagnose 

 
o Eerst karyotype op beenmerg (daar zitten delende cellen)  

 Evt kan FISH gedaan w maar eerst dus karyotype 

 PCR kan ook maar rekening houden met alle mogelijke varianten! 

o Igv Philadelphia + = CML 

o Igv Philadelphia – = geen CML 

 Behandeling 

o Voor 2000 

   
 Medicamenteus: hydroxyurea of interferon  

 Ziekte beetje onder controle brengen maar geen curratief herstel 

 Gemiddelde overleving van 4 – 5 jaar 

 Allogene transplantatie → volledige uitroeiing ziekte en genezing 

 In begin hogere mortaliteit dan onder interferon: want transplantatie = zeer toxisch 

 Op lange termijn redelijk stabiele overleving (curve w vlak) 

  



Ine, Jolien, Filip en Kathleen    Genetica | 2015 - 2016
  

10 | P a g i n a  
 

o Na 2000: target therapie: BCR-ABL1 fusie eiwit inhibitor  

 
 Target therapy mbv STI (tyrosinekinase inhibitor, imatinib) → BCR-ABL1 kan substraat 

niet meer continu transcriberen (wat het wel doet bij CML, met behulp van ATP) 

 Geeft veel langere overleving dan medicamenteus of transplantatie 

 Evolutie CML onder therapie 

o Detectiedrempels vd verschillende onderzoeken verschillen duidelijk 

 Detectiedrempel = laagste hoeveelheid maligne cellen die gedetecteerd kan w (bv. 5 

maligne cellen op totale hoeveelheid van 100 cellen) 

 
 FISH: detectielimiet nooit beter dan 1/100 

 PCR: detectielimiet héél gevoelig (maar niet alle PCR’s even gevoelig) 

 Bv. hematologische remissie als er nog 1011 cellen leukemisch zijn vs moleculaire 

remissie als er 107 cellen nog leukemisch zijn 

o Men moet in loop vd therapie overschakelen op andere specifiekere onderzoeken om 

juiste detectie te bekomen → beoordelen of er nog hoog risico is op ontwikkeling van 

nieuwe mutatie 

 Overzicht therapieën + opvolging ifv detectiedrempels 
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o Behandelingen 

 Medische behandeling = rode lijn: enkel hematologische remissie en daarna herval 

 Transplantatie = groene lijn: volledige genezing 

 Tyrosinekinase inhibitoren = blauwe lijn: meestal wel cytogenetische en FISH remissie 

maar moleculaire remissie w niet bereikt 

 Mensen raken binnen jaar onder cytogenetische drempel 

 Maar ptn kunnen zo 15 – 20 jaar leven zo lang ze medicatie blijven nemen! 

o Opvolging 

 Begin 

 Tellingen perifeer bloed 

 Vnl 1e jaar: karyotypering beenmerg 

 PCR mag evt ook (minder aangeraden) 

 Kwantitatieve PCR: BCR-ABL1 perifeer bloed = belangrijk! → weten hoe snel pt 

antwoordt (welke mijlpalen pt moet behalen)!! 

 

Casus 2  

 

Man, 55j, voelt zich al tijdje minder goed 

 Bloedbeeld 

 
o Verhoogde WBC → complet formule vragen!!! 

o Deze pt: wsl erger dan vorige pt want ook anemie en trombocytopenie 

 Weinig RBC: anemie (door laag hemoglobine) 

 Weinig plaatjes: trombopenie 

 Complet formule  
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o WBC: monotoon beeld → allemaal zelfde cellen die op jonge myeloblasten van casus 1 

lijken (blasten) → acute leukemie 

 
 Beenmergonderzoek 

o Monotoon beeld: niet in diverse stadia van deling maar allemaal myeloblasten → acute 

myeloide leukemie 

o Men gaat cytogenetisch en moleculair onderzoek vragen 

 

Acute myeloide leukemie (AML) 

 AML = heterogene ziekte met heterogene cytogenetische en moleculaire afwijkingen 

 
o Opmerking: afwijkingen zijn ter informatie, w niet gevraagd op examen 

 Type cytogenetische afwijking is doorslaggevend voor prognose vd patiënt 

o Motoren van subentiteiten zijn allemaal verschillend 

 
o Classificatie van acute myeloide leukemie berust daarom deels op cytogenetica en 

moleculaire bevindingen bij diagnose 

 Vraag “Ben ik te genezen dokter?” is dan ook geen eenvoudige vraag 

o Men kan er niet echt antwoord op geven 

o Allerlaatste cel moet weg zijn om over definitieve genezing te spreken 

 Reductie met factor 20 kan tot complete cytologische remissie leiden oftewel minimale 

residuele ziekte 

 Als cytologie negatief is kan men enkel zeggen dat men geen slechte cellen ziet maar 

er kunnen er nog wel aanwezig zijn in spectrum vd minimale residuele ziekte 
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 In begin: makkelijk maligne cellen te detecteren maar in verdere opvolging gaan 

maligne cellen vaak verloren in overmaat van normale cellen 

o Voor AML: je moet met elke beurt chemotherapie telkens 104 cellen proberen uitroeien (is 

niet zo evident) 

 
 Als pt onder microscopische detectiedrempel valt: minimaal residuele ziekte 

 Maar is eigenlijk niet zo minimaal: nog heel wat cellen over 

 MAAR als pt cytologisch positief is: slecht nieuws!! 

 Binnen minimale residuele ziekte wil je weten hoe veel procent er over is → testen 

nodig om te weten of er afwijkende cellen zitten in overmaat normale cellen 

 Niet enkel cytologisch en cytogenetisch (immunofenotypisch) 

 Als pt moleculair negatief is: je kan enkel deze 2 gebruiken 

 PCR = onderzoek moet zeer scherpe limit of detection als je juiste PCR kan 

gebruiken → vss tests 

 
 Sommige mutaties opspoorbaar met PCR met niet zo denderende drempel, 

anderen hebben scherpere drempel 

 Waarom hebben niet alle PCR dezelfde karakteristieken? 

 Sanger sequencing van gemuteerde amplicons (LOD ~20%) 

 
 Wildtype weinig aawezig igv mutatie (mt) → wild type (wt) weinig 

geamplificeerd 

 Maar naarmate pt minder zieke cellen heeft: w meer aanwezig → mt 

(mutatie) moeilijker te detecteren 

 Allele specific PCR (LOD ~1%) 
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 Primer specifiek voor mutatie: bindt enkel igv mutatie aanwezig 

 Specifiek maar niet selectief → level of detection ong 1/100 

 Wild-type blocking PCR (LOD ~1%) 

 
 Wild type blokkeren opdat primer niet aan wt kan binden 

 Specifiek maar niet selectief: LOD niet zo goed 

 Fusion genes and fusion transcripts (LOD ~1/100.000) 

 
 iemand notities? 

 Tumor-specifiek intertions of a new sequence of several nucleotides (LOD 

~1/100.000) 

 
 iemand notities? 

 Prognostisch 

 Bv. als pt bij 1e kuur of 2e kuur al onder detectiedrempel zit: hogere kans dat hij 

met enkele kuren gaat genezen 

 Maar als pt vb. pas na 3e kuur net onder detectiedrempel valt = pt at risk voor 

herval 

 

Genetica en kanker 

 Kanker w steeds belangrijker probleem vd volksgezondheid  

o Hematologie 

o Solide tumoren 

 Kanker ontstaat door somatische “driver”-mutaties in lichaamcellen 

o “driver” mutaties → rognostische info (biologisch gedrag) 

 Daarom zijn ze basis voor “genetische” classificatie van tumoren 

o Basis voor genetische diagnose 

o Basis voor genetische opvolging 

o Belangrijke doelwitten voor therapie: “biomarkers” 

 Aanvragen en interpreteren van genetische testen bij diagnostiek/evaluatie van tumorale 

massa vereist inzicht in testkarakteristieken 

 Nood aan representatief en geschikt materiaal voor genetische analyse (karyotype, FISH, 

PCR, next gen sequencing) 

o Beenmerg en bloed als substraat voor hematologische aandoeningen 

o Biopsie van primaire tumor of metastasen bij solide tumoren, minder evident 

o DUS steeds weefsel waarin kanker zit analyseren bv. geen haar analyseren als tumor in 

beenmerg zit 

 CML → nieuw paradigma voor ontstaan, diagnose, opvolging en behandeling van kanker 
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 Wat met andere aandoeningen? → naar “personalized medicine” en “precision medicine” 

overstappen? 

o CML is homogene ziekte met zelfde translocatie → kan bij iedereen op zelfde manier 

behandeld worden 

o Andere kankers: vss genetische basis → belangrijk om subgroepen te onderscheiden 

 Behandelingen voor bv. AML moeten afgesteld w op patiënt 

 Om targets te vinden: genetica van belang! 

 Massive parallel sequencing/Next generation sequencing 

o Meer en meer deze technologie ah ontwikkelen 

 Snel en eenvoudig: volledige genoom sequencing waardoor therapie sneller kan w 

afgesteld 

 Voor paar 1.000 euro kan men nu volledige genoom anayseren op enkele dagen tijd 

o Hoe? 

 

 
 

 Circulerend celvrij tumor-DNA in plasma: de toekomst voor diagnostiek? 

o Nieuwe belangrijke doorbraak: diagnose kan obv circulerend celvrij tumor-DNA (ipv 

biopsie) → DUS analyse DNA dat circuleert in plasma 

 W steeds belangrijker en belangrijker voor diagnose solide tumoren 

 Tumorcellen verliezen bij apoptose DNA moleculen ih plasma → dit kan men detecteren 

o Als tumor verdwijnt door behandeling kan men moeilijk volgen of er toch nog aanwezige 

resten zijn ih lichaam 

o Sneller en betere behandeling opstellen ahv DNA analyse omdat niet alle metastaseringen 

dezelfde genetica hebben 
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Conclusie: genetisch onderzoek = nuttig én noodzakelijk! 

 Recurrente merkers voor diagnose 

 Recurrente merkers voor opvolging 

 Inschatting vd prognose 

 Keuze van doelgerichte therapie 

 Keuze van behandelingsintensiteit 
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Familiale kankers 

 

Inleiding 

 Genetische predispositie voor kanker 

o Monogenetisch: door één gen veroorzaakt 

 Site specifiek: heel specifiek één orgaan aantasten 

 Deel van herkenbaar syndroom bv. borst- of darmkanker 

o Multi-factorieel → complexe interactie 

 Polygenetisch (multiple genen): vele genen die samen klein beetje bijdragen met 

omgeving of andere modifying factors 

 Omgeving 

 Niet syndromaal 

o Erfelijke borst- en eierstokkanker (HBOC) 

 Sterke voorbeschikking door BRCA1 en BRCA2 

 (CHEK2, PALB2, Tp53, …) 

o Erfelijke non-polyposis darmkanker (HNPP of Lynch syndroom) 

 Probleem met herstelgenen 

 MLH1, MSH2, MSH6, … 

o Familiale adenomateuze polyposis 

 (FAP, MYH) 

o Familiale pareganglioma 

o Familiale melanoma 

 (CDKN2A, …) 

o … 

 Syndromaal 

o Autosomaal dominante syndromen: MEN1, MEN2, VHL, Cowden syndrome, NF1, NF2, 

NBCC, Birt-Hogg-Dubé, Peutz-Jeghers, … 

o Autosomaal recessieve syndromen: Ataxia telangiectasia, Bloom syndroom, Xeroderma 

pigmentosum, Fanconi anemie, NBS 

 

Borstkanker, BRCA, CHEK2 en screening 

 

Borstkanker 

 Incidentie 

o Accumulated/lifetime risk voor borstkanker bij vrouwen: 10 – 15% 

 Zonder sterk erfelijke component: wss 1 kanker → na behandeling geen nieuwe 

 Maar interessant: wie zijn vrouwen met voorbeschiktheid? 

o > 5.000 vrouwen per jaar in Vlaanderen die borstkanker krijgen 

 Pathogenese 

o Men gaat niet alle vrouwen (en mannen) testen op borstkanker → selectie maken! 

o Autosomale dominante genetische predispositie: < 5% 

 Hoog risico genen 

 BRCA1 en BRCA2 

 PALB2 

 p53 

 Laag/gemiddeld risico genen 

 CHEK2: dragerschap frequent in NL en men vermoedt ook in VL (3%) → daarom w 

deze ook getest (hoewel het sensu strictu dus geen hoog risico genen zijn) 

 Risico op borstCa is dan 37%: mild maar omdat het vaak voorkomt is het toch 

belangrijk 

 RAD50 

 … 

o Familiaal ≠ Genetisch 

 “Familiale” clusten van borstkanker: geschat op 15% 

 Multi-factoriëel! 
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 Genen met lage penetrantie en interactie met omgeving 

 Genetische analyse 

o Onmogelijk om alle ptn met borstkanker te screenen voor BRCA1, BRCA2, CHEK2, PALB2, 

TP53 gen mutations 

 Neemt veel tijd in beslag en is niet goedkoop 

 Screening van alle vrouwen met borstkanker voor mutaties in BRCA1 en BRCA2 zou 

resulteren in slechts 1% positiviteit! 

o Nadruk op BRCA1 en BRCA2 omdat ze naast borstkanker ook nog andere kankers vormen 

 Eierstokkanker 

 Eileiderkanker 

 Bekkenkanker 

 Abdominale kanker 

o Indicaties voor analyse 

 Selectie van families 

 ≥ 3 aangetaste individuen (sommige < 50 jaar) 

 Families met borst EN eierstokkanker 

 Families met borstkanker bij mannen 

 Geïsoleerde borstkanker bij jonge vrouw (< 30 jaar): want zéér zeldzaam om 

borstca te krijgen < 27 jaar 

 Patiënt met triple negatieve tumoren (ER, PR, HER2): kans op mutatie in BRCA1 

gen ongeveer 17% in dit geval 

 Ptn met hooggradige sereuze of papillaire epitheliale eierstokkanker: ikv bepaalde 

types medicatie zowel op bloed als op tumor zelf testen uitvoeren 

 Criteria gebruiken → mutatie in ± 10% vd geanalyseerde families gevonden  

o Ieder jaar w meer en meer vrouwen getest → ieder jaar meer en meer stalen 

 Door alertheid 

 Diagnostische criteria niet altijd strak toegepast in kleine families: igv weinig 

familieleden moeten niet > 3 familie leden borstCa gehad hebben 

o Labo’s en onderzoeksprojecten hebben onderverdelingen van klinische significantie 

gemaakt voor borstCa 

 
 ‘Unclassified variants’ = soort variatie in gen dat we niet echt mutatie noemen 

 Variatie heeft echter nog geen gekende invloed op werking vh gen en 1/4 kunnen 

we niet classificeren 

 Uncertain (waarvan we niet weten wat betekenis is): w niet gerapporteerd  

 DUS soms zeg je tegen pt dat er geen mutatie is maar jaren later komt men te 

weten dat dit wél pathogene mutatie was! 

 Naast UV’s bestaan ook nog ‘variants of unknown significance’ (VUS/VOUS) 
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 Stamboom voorbeelden 

o Voorbeeld 1 

 
 6 vrouwen over 2 generaties: je verwacht eigenlijk > 2 vrouwen met borstCa want 

borstCa met BRCA heeft 60 – 80% kans op uiting 

 Maar hier dus maar 1 andere patiënt → GEEN test uitvoeren 

o Voorbeeld 2 

 
 4 vrouwen over 2 generaties met 3 daarvan borstCa + nonkel met prostaatCa (ook 

verhoogd risico door BRCA) 

 Zeer suggestief en hier zou men dus WEL testen 

 

BRCA mutaties 

 BRCA1 en 2 zijn tumorsuppressorgenen: controleren DNA op breuken → als ze werk goed 

kunnen uitvoeren: DNA hersteld en er ontstaat geen kanker 

 Resultaten en implicaties 

o BRCA mutatie positief 

 Implicaties voor patiënt zelf 

 Risico op 2e borstCa is ± 27% binnen 5 jaar → kiezen vaak voor bilaterale 

mastectomie 

 Wat doen met eierstokken? 

 Risico op eierstokCa 

 BRCA1: 30 – 40% op eierstokCa 

 BRCA2: 20 – 30% kans op eierstokCa 

 Aanraden dat als ze al kinderen hebben: eierstokken en eileiders laten 

verwijderen → risico op borstCa w OOK gehalveerd door wegnemen eierstokken! 

 Implicaties voor familieleden: predictieve genetische analyse kan w aangeboden 

 Wie verwittigt? 

 Igv goede band met verwanten: gaan zelf contact opnemen en vertellen 

 Igv geen contact met verwanten: standaardbrief beschikbaar 

 Predictieve genetische testing 

 Familiale BRCA mutatie moet gekend zijn! 

 Genetische testen w aangeboden aan alle niet aangestaste familieleden 

 Genetische counseling voor info/risico’s/legale redenen 
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 Legaal: door positieve test zou men als verhoogd risico w beschouwd voor 

leningen, verzekeringen, … → genetisch onderzoek mag NOOIT door 

bank/verzekering/… w opgevraagd 

 Psychologische counseling (indien noodzakelijk) 

 Bloedstaal voor predictieve analyse → genetisch consult 6 w later: resultaten 

 Bespreek praktische medische follow up (van patiënt en kinderen) 

 Bespreek medico-legale aspecten 

 Psycho-sociale follow-up (indien nodig) 

 Voorbeeld stamboom 

 Voorbeeld 1 

 
 Als indexpatiënt (pijl) borstkanker heeft: BRCA screening laten doen 

 Gaat IVF + PIGD op voorhand aanvragen want wil dit niet aan kinderen geven 

 PIGD = pre-implantatie genetische diagnose: in 8-cellig stadium w 1 of 2 

cellen getest 

 Voorbeeld 2 (zelfde casus, andere indexpatiënt) 

 
 Autosomale overerving BRCA: niet-geslachtsgebonden  

 50% kans op krijgen mutatie 

 Uiting/penetrantie is wel geslachtsgebonden  

 70 – 80% uiting bij vrouwelijke draagster 

 7% uiting bij mannelijke drager  

 Rol van hormonen  

 Minder borstweefsel 

 DUS zowel mannen als vrouwen screenen 

 Kan ook IVF en PIGD aanvragen zodat mutatie niet w doorgegevan aan kinderen 
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 Voorbeeld 3 

 
 Allemaal mensen die overleden zijn aan kanker: je weet niet zeker of zij BRCA 

hadden → dus gaat men deze vrouw (pijl) onderzoeken 

o BRCA mutatie negatief 

 Implicaties voor patiënt zelf 

 Implicaties voor familieleden: empirische risico berekening 

 Sterke erfelijke component afwezig maar opvolging blijft intensief: omdat familielid 

kanker heeft, heeft men automatisch risico-verhoging  

 Dus empirisch risico bepalen! 

 Voorbeeld stamboom 

 Voorbeeld 1: persoon vertoont verhoogd risico op borstkanker van 17 – 30% (nl 

populatierisico = 10%) door borstCa bij moeder → krijgt verhoogde follow-up  
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 Voorbeeld 2: moeder van pt was BRCA normaal → bij dochter gaan we puur risico-

analyse doen (geen nieuwe BRCA-testing) 

 
 Waarom bij ovariumkankers testen voor BRCA mutaties? 

o Sinds vorig jaar w families met heel hooggradige ovariumCa ook getest: PARP-inhibitor is 

gelijktijdig in gebruik geraakt → verlengt hierdoor levensduur met enkele maanden 

o PARP1 en BRCA werken normaal samen voor herstel DNA  

 Igv mutatie BRCA: geen goed herstel maar PARP1 kan nog wel voor herstel zorgen 

 Igv beiden gemuteerd/afgeremd: gemuteerde cel zou afgeremd w  geen herstel  

celdood 

 
o 15 – 44% vd ovariumkanker ptn met BCRA mutatie hebben GEEN familiale geschiedenis 

van ovarium- of borstkanker 

o Verschil maken tss efelijke en niet-erfelijke kankers (!!) 

 Erfelijke/kiemlijn mutaties = 1 mutatie in alle cellen vh lichaam (→ kankercellen 

krijgen 2e mutatie erbij) 

 Diagnose via bloed 

 Hoog risico voor familieleden → genetische counseling 

 Somatische mutaties = enkel in kankercellen 

 1 cel in lichaam heeft 2 mutaties in zelfde cel en w tijdens leven bekomen = 

mutatie die beperkt is tot kankercellen 

 Diagnose via tumor 

 Empirisch risico voor familileden maar dus niet overerfbaar 

 Populatierisico: 1,6% 

 1e graad relatie: 5% 

 1e en 2e graad relatie: > 7% 

o In praktijk: testen van hooggradige sereuze epitheliale ovariële, eileder en primaire 

peritoneale cankers 

 Kiemlijn testen (uitgevoerd op moment van diagnose) 

 Analyse op bloed (EDTA) 

 Gevalideerde genen worden geraporteerd 

 Denk aan LYNCH syndroom 

 MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 genen staan op onderzoekpaneel 

 Op aanvraag: MLPA voor deleties/duplicaties 
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 Somatische testen 

 Representatieve tumorstaal op parafineblok + bloedstaal op EDTA 

 Patholoog identificeert tumorweefsel in coupe 

 CME-UZ: dissectie van tumor uit weefselblok → DNA extractie en mutatie analyse → 

controle BRCA1/BRCA2 genen 

 Kankerrisico’s 

 BRCA1 BRCA2 Populatie 

Borstkanker (V) 60 – 80% 60 – 80% 10 – 15% 

Borstkanker bilateraal (V) 64% 52% – 

Ovarium/tubae 30 – 40% 20 – 30% 1,6% 

Borstkanker (M) 1% 7% – 

Pancreas cancer (M/V) 1,4% 3,5% 1,4% 

Prostate cancer 18% > 30% 10%  

 

CHEK2 mutaties 

 CHEK2 (Checkpoint kinase 2) speelt rol in herstelproces 

 
 Wnn er een mutatie is: risico van 40% op borstCa = mild maar door prevalentie is het toch 

belangrijk dit op te volgen 

 
o Hoogste frequentie bevindt zich in Noord-Europa 

 Nederland: 3,5% 

 Finland: 2,2% 

 Polen, VK: 1,2% 

 Amerika: 1% 

 Laagste frequentie of niet gevonden: Azië 
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 Mutaties 

 
o Belangrijkste mutatie: 1100delC 

 W vaak gevonden 

 Geeft vss kankers die dus allen gelinkt zijn aan deze mutatie (dus igv familiaal/ 

persoonlijk voorkomen deze types: aan denken) 

 Borst 

 Melanoom 

 Prostaat 

 Colorectaal carcinoom 

 

Motivatie voor uitgebreide testing 

 Niet alleen BRCA1 en BRCA2 genen maar ook andere genen geven hoog risico voor kanker in 

families → massieve parallel sequencing laat toe meer genen te screenen  

o Prijs om dit te doen is enorm gezakt 

o Bij analyses is er tegenwoordig dus plek om meerdere genen te onderzoeken = next 

genome sequencing (NGS/multiplexing) 

 Belangrijkste genen bij ons w gescreend 

 
o BRCA1 en BRCA2 

o p53 

o CHEK2 

o PALB2 
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Erfelijke darmkanker 

 

Hereditary non-polyposis colon cancer (HNPCC)/Lynch syndroom 

 Modified Amsterdam criteria 

o Minstens 3 familieleden met colorectaal carcinoom (CRC) of HNPCC gerelateerde kanker 

(endometrium, urogenitaal, …) 

Kanker type Mutatie carrier Populatie 

Colon 60 – 80% 5,5% 

Endometrium 40 – 60% 2,7% 

Ovarium 10% 1,6% 

Maag 10 – 15% < 1% 

Urologisch 5 – 10% < 1% 

Hepatobiliair < 5% < 1% 

Hersenen < 5% < 1% 

o EN 1 is eerstelijnsverwant vd andere twee 

o EN minstens 2 opeenvolgende generaties 

o EN minsten 1 diagnose < 50 jaar 

o EN pathologische bevestiging van tumoren 

o EN FAP exclusie 

 Sommige HNPCC families: hereditary DNA mismatch repair deficiency (HDMMR) 

o hMLH1, MSH2, MSH6 gen mutatie 

o Hoge microsatelliet instabiliteit (MSI) 

 MSI: tumor zelf nemen → kijken naar DNA stabiliteit 

 Igv helemaal stabiel: 0 of 1 instabiele merkers 

 Igv op 10 merkers 6 – 9 instabiele merkers → hoog MSI 

 Igv hoog MSI: hoge kans om mutatie te vinden DUS als MSI hoog is, test je genen 

 MSI gaat mss ooit wegvallen omdat kostprijs voor gentesting daalt 

 HNPCC families zonder hereditaire DNA mismatch repair deficiency 

o Geen MLH1, MSH2, MSH6 gen mutaties 

o Geen of lage MSI 

o Onbekende genetische defecten 

 Voorbeeld stamboom 

 
o Indexpt heeft CRC gekregen op 55 j 

 Eén zus ook CRC 

 Andere zus overleden aan ovariumCa 

 Moeder CRC gehad en overleden aan pancreaskanker op 68 j  

 2 neven met darmkanker 

o Dus is zeker > 5 – 6% (wat risico in algemene bevolking is) DUS dit is wsl autosomaal 

dominant erfelijke kanker 

o Hier vermoeden Lynch want CRC, ovarium en pancreas in familie! 
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MYH deficiëntie 

 Autosomaal recessieve (AR) aandoening 

 Defectief herstel van geoxideerde basen 

 Klinisch 

o Colon poliepen: 10 – 500 (veel meer poliepen dan bij Lynch syndroom) 

o Colon kanker op 45 – 50 jaar 

 Voorbeeld stamboom 

 
o Man en vrouw (grootouders): neef-nicht of achterneef-achternicht 

 Risico op autosmaal recessieve aandoening: hoger bij koppel met bloedverwantschap 

DUS kinderen van koppel hebben dubbelmutatie overgeërfd (3 CRC aantastingen) 

 (itt bv. mucoviscidose (ook AR): 1/25 drager in West-Europa dus bij random partner kans op 

muco 1/2.500 → op 70.000 geboortes/jaar 30 nieuwe muco-ptn in VL) 

o Niet alle kinderen van grootouders hebben kanker → vermoeden van autosomaal 

recessieve overerving 

o Alle kinderen vd dubbel gemuteerden zijn dragers! 

 

Familial adenomateuze polyposis (FAP) 

 Mutatie in APC gen 

o 70% familiaal 

o 30% nieuwe mutatie 

 Klinisch 

o Congenital hypertrophy of retinal pigment epithelium (CHRPE) 

o Poliepen 

 Screening 

o Genetische testing w vanaf 10 jaar uitgevoerd: vanaf 10 – 12 (mstl 12 – 14) jaar 

beginnen poliepen te groeien DUS vroegtijdige screening nodig!  

 Test op 10 jaar → om te weten of je vanaf 12 jaar begint met intensieve screening: 

colonoscopie 

 Itt borstCa en CRC nooit getest < 18 jaar want heeft geen klinisch voordeel 

o Jaarlijkse colonoscopie met polypectomie voor hoog risico patiënten 

 Colectomie (volledig colon + rectum wegnemen): inidcaties 

o > 100 poliepen 

o Poliep > 1 cm 

o Dysplasie 
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 Voorbeeld stamboom 

 
 

Samenvattend: erfelijke darmkanker 

 HNPCC MYH FAP 

Poliepen 1 – 10 10 – 500 100 

Kanker 40 jaar 45 – 50 jaar 35 jaar 

Genetica MLH1, MSH2, MSH6, … MYH (APC, ‘attenuated FAP’) APC mutatie 

Erfelijkheid Autos. dominant Autos. recessief Autos. dominant 

Celdefect Mismatch repair en ? Base-excisie repair APC 

 

Familiale kankersyndromen 

 

Inleiding 

 Soorten 

o Autosomaal dominante syndromen: MEN1, MEN2, VHL, Cowden syndrome, NF1, NF2, 

NBCC, Birt-Hogg-Dubé, Peutz-Jeghers, … 

o Autosomaal recessieve syndromen: Ataxia telangiectasia, Bloom syndrome, Xeroderma 

pigmentosum, Fanconi anemie, NBS, … 

 Omdat er zo veel vss syndromen zijn bij kanker: database opgericht waarin men symptomen 

kan invoegen om tot diagnose te komen 

o Bv. pt met kleine knobbeltjes op huid, lobules in long (of pneumothorax), bloedingen in nieren, … 

 Kan je niet vanbuiten weten → opzoeken in database 

 Blijkt typisch autosomaal dominant syndroom: Birt-Hogg-Dubé syndroom 

 

Neurofibromatose type 1 

 Autosomaal dominant (17q11.2) 

 Frequentie: 1/3.000 – 1/4.000 

 Familiaal tumor syndroom 

 Leerstoornissen 

 NIH klinische criteria 

o ≥ 6 café-au-lait macula  

 > 5mm diameter bij kinderen 

 > 15 mm bij volwassenen 

o ≥ 2 cutane of subcutane neurofibromas of 1 plexiform neurofibroma 

o Axillaire of inguinale sproeten 

o Nervus opticus glioma 

o 2 of meer Lisch nodules 

o Beendysplasie 

o Eerstegraadsverwant met neurofibromatose type 1 
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 NF1 gen = tumor supressor gen 

 
o Neurofibromin is GAPras proteïne: p21rasGTP → p21rasGDP 

o Somatische abnormaliteiten in NF1 gen → opletten voor second hit/2e mutatie die voor 

melanineproducerende cel zorgt = ‘loss of heterozygosity’ (mutatie nu ook in andere allel)  

 Bij benigne tumoren 

 Bij maligne tumoren (ook in andere genen: TP53, …) 

 Bij café-au-lait vlekken 

 Mechanisme van ziekte (bij muizen): belang van timing 

o Second hit in Schwann cel precursoren tijdens ontwikkeling zorgt voor plexiforme 

neurofibroma vorming + collaboratie met mast cellen 

o Second hit postnataal in “skin derived precursor cells” (SKPs) in muizenmodel → dermale 

neurofibromas 

o Second hit in Schwann cellen afgeleid van neurofibromas 

o Mozaïcisme! 

 

Tubereuze sclerose 

 Kliniek 

o Rhabdomyoma hart (transiënt) 

 Kind heeft knobbeltje in rand vh hart of gesteelde massa in hart 

 Zo lang klepfunctie niet beïnvloed w goede prognose: verdwijnt spontaan 

o Faciaal angiofibroma: rode vlekken op neus en wangen 

o Sub-ependymale reuzencel astrocytomata 

 Algemeen verhoogd risico 

o Renale angiomyolipomata, renaal cel carcinoma (< 3%) 

 Algemeen verhoogd risico 

o Lymfangiomyomatosis 

 Behandeling: klinische trials met rapamycin en everolimus 

 

Cowden syndroom 

 Hamartoma syndroom (PTEN mutaties) 

 Kliniek 

o Pathogmonische mucocutaneuze tekens 

 Faciale trichilemmomata 

 Acrale keratose (palmoplantair) 

 Papillomateuze papillen 

 Mucosale lesies 

o Geassocieerd met intelectuele stoornis / autisme 

o Duidelijk macrocranie 


