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Hoofdstuk 5 Erfelijke aandoeningen 
 
Inleiding 
De kans op een kind met een aangeboren aandoening in de algemene populatie in Nederland bedraagt 
2 tot 3% (Huisartsengenetica.nl). Een deel daarvan is erfelijk. Met de hielprikscreening worden bijna 
alle pasgeborenen op 19 vaak recessief erfelijke ziekten getest. De verwachting is dat dit verder 
uitgebreid zal worden tot 32 aandoeningen, waarvan de meeste stofwisselingsziekten zijn. (GR,2015) 

De prevalentie van erfelijke aandoeningen is op populatieniveau beperkt. Gezamenlijk zorgen zij 
echter voor een grote ziektelast. De impact van erfelijke aandoeningen op het leven van ouders en 
familie is groot. Voor sommige paren loopt het risico op een kind met een erfelijke aandoening op tot 
50%. Het afnemen van een adequate familieanamnese (zie inhoud van zorg) is dan ook een essentieel 
onderdeel van het preconceptioneel consult. Via deze anamnese kunnen monogeen overervende 
aandoeningen en een verhoogde kans op dragerschap van een gebalanceerde chromosoomafwijking 
bij 1 van de ouders aan het licht komen. Ook als er geen ziekte in de familie voorkomt, kan er sprake 
zijn van een verhoogde kans op het krijgen van een kind met een erfelijke ziekte. De meeste mensen 
zijn drager van gemiddeld 1 tot 7 (ernstige) (autosomaal) recessieve ziekten (Lazarin 2013). Mensen 
zijn dan - zonder het te weten -  drager van een aanleg die bij hun kinderen een erfelijke ziekte kan 
veroorzaken. Naar schatting is 1 op de 150 paren in de algemene bevolking een dragerpaar van een 
autosomaal recessieve aandoening (Plantinga, 2016) Bij sommige bevolkingsgroepen in Nederland 
komt dragerschap van bepaalde zeldzame erfelijke ziektes (bv. Hemoglobinopathieën) vaker voor. Als 
beide partners drager zijn van dezelfde autosomaal recessieve aandoening is er bij elke zwangerschap 
een kans van 1 op 4 (25%) op een aangedaan kind (voor meer informatie over de kans op overerving 
en over bevolkingsgroepen met een verhoogde kans op dragerschap (zie www.erfelijkheid.nl; 
www.benikdrager.nl; www.HuisartsenGenetica.nl). In geval van verwantschap tussen partners is er 
ook een verhoogde kans op een kind met een recessief erfelijke ziekte.  
 
Tijdens de preconceptiefase heeft een aanstaand ouderpaar meer reproductieve opties en is er sprake 
van minder emotionele- en tijdsdruk dan tijdens de zwangerschap (Bombard 2012). Preconceptionele 
erfelijkheidsvoorlichting biedt paren met een kinderwens de mogelijkheid om zich te informeren en 
indien wenselijk gebruik te maken van erfelijkheidsonderzoek en/of dragerschapsscreening. Dit vraagt 
om meer bewustwording van de mogelijkheden ten aanzien van erfelijke aandoeningen en 
dragerschap bij zowel de aanstaande ouders als bij zorgverleners. 
 
Methodiek 
De volgende punten worden in dit hoofdstuk besproken: 
� Welke paren hebben een verhoogd risico op het krijgen van een kind met een erfelijke 

aandoening?  
� Zijn er interventies mogelijk voorafgaand aan de zwangerschap en hoe en door wie kunnen deze 

interventies worden uitgevoerd?  
� Hoe en door wie kunnen deze paren worden ondersteund bij het maken van een reproductieve 

keuze vóór de zwangerschap indien een (mogelijk) verhoogd risico wordt geconstateerd? 
 
Voor de inhoud en organisatie van preconceptiezorg zijn de volgende kwaliteitsdocumenten 
geraadpleegd: 
- Committee opinion: Genetic Considerations for a woman’s Pre-conception Evaluation (Society 

of Obstetricians and Gynecologists of Canada (SOGC), 2011); 
- Guidelines ‘for preventive activities in general practice’ (Royal Australian College of General 

Practitioners (RACGP), 2012); 
- Practice guideline: ‘Screening for Fetal Chromosomal Abnormalities’ (the American College of 

Obstetricians and Gynecologists (ACOG), 2007); 
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- Richtlijn ‘Anemie in de verloskundige praktijk’ (KNOV, 2010); 
- Standaard ‘Preconceptiezorg’ (NHG, 2011); 
- Zorgstandaard ‘Zeldzame aandoeningen; Preconceptie en prenatale zorg’ (VSOP, 2012).  
 
Uit consultatie van een aantal experts bleek dat vooral rondom het testen op dragerschap nieuwe 
inzichten zijn.  
De onderwerpen MODY (Maturity-Onset Diabetes of the Young) en herhaalde miskraam worden in 
respectievelijk hoofdstuk 2.2 en 4.1 besproken.  
 
Kernpunten uit de richtlijnen en rapporten 
 
Inhoud van de zorg 
• Verhoogde kans op het krijgen van een kind met een erfelijke aandoening  
De kans op een kind met een erfelijke aandoening is verhoogd als één van de toekomstige ouders zelf 
een genetische aandoening heeft of drager is, als er een (mogelijke) erfelijke aandoening bekend is bij 
een eerder kind of in de familie, of als er bij de zwangere zelf, in haar familie of in de familie van haar 
partner, herhaalde miskramen, doodgeboorte (vroeggeboorte, perinatale sterfte), of kinderen met 
een verstandelijke beperking en/of congenitale afwijking voorkomen. Indien er geen sprake is van een 
belaste (familie)anamnese, kan er mogelijk toch sprake zijn van een verhoogde kans op een erfelijke 
aandoening op basis van (etnische) afkomst of consanguïniteit (NHG, huisartsengenetica, SOGC, 
ACOG). Een gevorderde leeftijd van de moeder (zie hoofdstuk 8.7 Leeftijd) verhoogt de kans op 
aneuploidieën. Een gevorderde leeftijd van de vader geeft een verhoogde kans op spontane “de novo” 
genmutaties bij het kind. Blootstelling aan ioniserende straling, bepaalde chemicaliën en 
geneesmiddelen (zie hoofdstuk 6 Arbeidsomstandigheden en chemische stoffen) verhogen de kans op 
genmutaties (NHG, huisartsengenetica, SOGC, ACOG).  
 
Etnische achtergrond 
Sommige recessief erfelijke aandoeningen zoals thalassemie, sikkelcelziekte, cystische fibrose (CF) en 
Tay-Sachs komen vaker voor in omschreven etnische populaties. De prevalentie kan oplopen tot meer 
dan 1 op de 10 personen. CF komt bijvoorbeeld in Nederland relatief vaak voor. Circa 1 op 30 
Nederlanders is drager van CF (NHG, 2011). Hieronder volgt een lijst met groepen die een verhoogd 
risico hebben op een erfelijke ziekte (www.huisartsengenetica.nl): 
 Surinamers, Antillianen, Afrikanen, Turken, Marokkanen en mensen uit het Midden-Oosten en 

Zuidoost-Azië hebben een verhoogd risico op sikkelcelziekte en thalassemie. 
 Mensen van Joodse (Ashkenazi) afkomst hebben een verhoogd risico op verschillende ziekten, 

waaronder de ziekte van Canavan en de ziekte van Tay Sachs. 
 In de Volendamse gemeenschap komt pontocerebellaire hypoplasie type 2, Rhizomele 

chondrodysplasia punctata type I, Osteogenesis imperfecta type II en III, en foetale akinesie 
vaker voor dan in de rest van Nederland. Tijdens een screeningsonderzoek onder paren met een 
kinderwens bleek een op de drie drager te zijn van tenminste een van de genoemde 
aandoeningen. Ongeveer 4% is een dragerpaar met een verhoogde kans van 1 op 4 (25%) op het 
krijgen van een kind met een van deze vier ziekten (www.huisartsengenetica.nl).  

 
• Consanguïniteit  
Bij Consanguïniteit is er sprake van verwantschap tussen beide partners. Meestal betreft het een neef-
nicht relatie. Bij deze partners is een deel van hun DNA identiek, want dat is afkomstig van hun 
gezamenlijke voorouders. Hierdoor is de kans dat beide partners drager zijn van eenzelfde autosomaal 
recessieve aandoening verhoogd. Van alle neef-nicht paren vormt naar schatting circa 8% 
daadwerkelijk zo’n risicopaar. De kans op een kind met een (ernstige) aangeboren al dan niet erfelijke 
aandoening is bij neef-nicht paren toegenomen van 2-3% naar 4-5%. Het toegenomen risico is volledig 
te wijten aan de verhoogde kans op het krijgen van een kind met een autosomaal recessieve 
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aandoening. Voor consanguïne koppels bestaat een verhoogde kans om een dragerpaar te zijn. Als 
beide partners drager zijn van dezelfde recessieve aandoening, dan bestaat er in elke zwangerschap 
een kans van 25% op het krijgen van een kind met deze betreffende aandoening. Pre-implantatie 
genetische diagnostiek (PGD) voorafgaande aan de zwangerschap, is een van de opties waar 
dragerparen over geïnformeerd kunnen worden. 
Consanguïne paren hebben op basis van dit verhoogde risico op een kind met een recessieve ziekte 
een medische indicatie voor een verwijzing naar een afdeling klinische genetica. Ook bij een onbelaste 
familieanamnese. (www.huisartsengenetica.nl). Het advies is dit met consaguïne paren te bespreken 
en hen indien gewenst te verwijzen naar een afdeling klinische genetica, bij voorkeur voorafgaande 
aan de zwangerschap  
Er kan bij de individuele afweging van een verwijzing onderscheid gemaakt worden tussen consanguïne 
paren met een (mogelijk) positieve en negatieve familieanamnese (zie ook organisatie van zorg).  
 
• Risicobepaling en aanvullend onderzoek  
Op basis van de familie- en obstetrische anamnese en afkomst kan bepaald worden bij wie er sprake 
is van een verhoogd genetisch risico (RACGP, 2012; SOCG, 2011). Hiervoor kan de website 
www.zwangerwijzer.nl gebruikt worden (Gezondheidsraad, 2007; NHG, 2011). Op deze website 
kunnen aanstaande ouders ter voorbereiding op het preconceptieconsult de pagina’s over 
aandoeningen in de familie, afkomt en consaguïniteit invullen. De website huisartsengenetica.nl 
adviseert een stamboom te tekenen. Op deze website wordt een familieanamnese afgenomen van alle 
eerste- en tweedegraads familieleden en gaat tot en met drie generaties terug vanuit beide 
toekomstige ouders (RACGP, 2012(www.huisartsengenetica.nl),). Daarnaast wordt ook de uitslag van 
de hielprik ofwel de Neonatale Screening (NNS) opgevraagd om eventueel dragerschap sikkelcelziekte 
en thalassemie op te sporen, indien het paar al kinderen heeft (NHG, 2011).  
Bij risicoparen op basis van afkomst wordt dragerschapsonderzoek besproken (Gezondheidsraad, 
2007; NHG, 2011; KNOV, 2010; www.huisartsengenetica.nl). Als bij 1 van beide partners dragerschap 
wordt aangetoond is het belangrijk om ook de andere partner te test. Het is van belang dat gevonden 
dragers erop gewezen worden dat ook familieleden kans hebben om drager te zijn. Voor broers en 
zussen van dragers is deze kans 50%. (HGC, 2011).  
 
• Opties voor dragerparen 
Preconceptionele opties bij dragerparen kunnen zijn: geen aanvullende maatregelen nemen, pre-
implantatie genetische diagnostiek (PGD), gebruik maken van donorzaad of donoreicellen of 
draagmoederschap of adoptie, overwegen of afzien van zwangerschap en in sommige culturen het 
zoeken naar een andere partner. Paren kunnen er ook voor kiezen om de zwangerschap af te wachten 
en te zijner tijd gebruik te maken van prenatale diagnostiek. HGC, 2011; NHG, 2011; 
HuisartsenGenetica.nl; VSOP, 2012). 
 
Organisatie van zorg 
De eerste counseling kan tijdens het preconceptieconsult door de huisarts, de verloskundige (of de 
gynaecoloog indien het preconceptieconsult daar plaatsvindt) gegeven worden (NHG, 2011; VSOP 
Zorgstandaard, huisartengenetica.nl). Het paar wordt geïnformeerd over het mogelijk verhoogde risico 
en kan verwezen worden naar een klinisch geneticus, indien het paar dit wenst. Daar kunnen de 
mogelijkheden voor aanvullend onderzoek besproken worden. (NHG, 2011; VSOP, 2012; 
www.huisartsengenetica.nl). Er kunnen meerdere redenen zijn om te overleggen met een klinisch 
geneticus (bijvoorbeeld over twijfel over het risico) (NHG, 2011). Een klinisch geneticus geeft 
uitgebreidere counseling, en doet indien nodig                                                                                                             extra 
aanvullend onderzoek. Indien er daadwerkelijk een verhoogd risico blijkt op basis van de resultaten 
van het aanvullend onderzoek, zal de klinisch geneticus het paar ook gerichte informatie geven over 
hun reproductieve opties (bijvoorbeeld door middel van voortplantingstechnieken, zoals in 
vitrofertilisatie (ivf) 
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De website HuisartsenGenetica.nl geeft de volgende indicaties voor verwijzing naar een klinisch 
genetisch centrum: eerder kind met erfelijke aandoening of verstandelijke beperking; zelf erfelijke 
aandoening en/of verstandelijke beperking; aanwezigheid van erfelijke aandoeningen of 
verstandelijke beperking in familieanamnese; consanguïniteit bij een (mogelijke) positieve 
familieanamnese voor een recessief autosomale aandoening en/of een gecompliceerd verwantschap 
(bijvoorbeeld als de partners dubbel neef en nicht zijn); meerdere miskramen en doodgeboorte in de 
voor- of familiegeschiedenis; paren van wie bekend is dat beide partners drager zijn van dezelfde 
autosomaal recessieve aandoening en groepen met een verhoogde kans op dragerschap van erfelijke 
aandoeningen op basis van afkomst. Op basis van etniciteit, of van zogenaamde oerfamilies 
bijvoorbeeld Volendam) en mensen uit de Joodse (Ashkenazi) gemeenschap. Bij consanguïniteit 
zonder positieve familieanamnese is er tevens een indicatie, maar kan   de mogelijkheid van een 
verwijzing naar een klinisch genetisch centrum afgewogen worden met het paar. 
(www.huisartsengenetica.nl) 
 
Dragerschapsonderzoek vindt in principe plaats bij een klinisch geneticus. Dragerschapsonderzoek 
naar hemoglobinopathie (HbP) op basis van afkomst (vroegere malariagebieden: Suriname, Antillen, 
Afrika, Turkije, Marokko, het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië) kan worden uitgevoerd door de 
huisarts of de verloskundige (NHG, 2011; KNOV, 2010). Indien beide ouders drager zijn van een HbP 
(sikkelcelziekte en thalassemie) en daardoor een sterk verhoogd risico hebben op een kind met de 
aandoening in elke zwangerschap, is verdere begeleiding door een klinisch geneticus geïndiceerd.  
Aanvullende counseling met een kinderhematoloog kan worden aangeboden om uitgebreid 
geïnformeerd te worden over de betekenis van het hebben van sikkelcelziekte of alfa- of bèta-
thalassemie voor het leven van het (eventuele toekomstige) kind (KNOV, 2010). 
 
Conclusies 
Op basis van de familie- en de obstetrische anamnese kan bepaald worden bij wie er sprake is van een 
verhoogd genetisch risico. De volgende paren hebben een verhoogde kans op het krijgen van een kind 
met een erfelijke aandoening en/of aangeboren afwijkingen: 
� Eerder kind met erfelijke aandoening/ verstandelijke beperking; 
� Zelf erfelijke aandoening en/of verstandelijke beperking; 
� Aanwezigheid van erfelijke aandoeningen/ verstandelijke beperking in familieanamnese;  
� Consanguïniteit;  
� Doodgeboorte in de voor- of familiegeschiedenis; 
� Herhaalde miskramen in de voor –of familiegeschiedenis (afhankelijk van aantal, leeftijd van de 

moeder en eventuele zussen (of partners van broers).  
� Paren van wie bekend is dat beide partners drager zijn van dezelfde autosomaal recessieve 

aandoening. Wanneer een van de aanstaande ouders drager is, hangt de kans op die bepaalde 
afwijking bij het kind af van het dragerschap van dezelfde aandoening bij de partner; 

� Groepen met een verhoogde kans op dragerschap van erfelijke aandoeningen op basis van 
afkomst of etniciteit. 

 
De huisarts, verloskundige of gynaecoloog informeert het paar over een mogelijk verhoogd risico en 
de eventuele (on)mogelijkheden van verder onderzoek. Bij een verhoogd risico kan het paar, indien 
gewenst, voor uitgebreidere counseling en verder onderzoek verwezen worden naar de klinisch 
geneticus. 
 
Overwegingen 
Een inschatting van het risico op erfelijke aandoeningen en de counseling daarover kan tijdens het 
preconceptieconsult gedaan worden. Indien er een verhoogd risico bestaat op het krijgen van een kind 
met een erfelijke aandoening is het belangrijk dat het paar een weloverwogen beslissing neemt. Hierbij 



78 
 

heeft het paar in het kader van het recht op zelfbeschikking, ook het recht om het risico op het krijgen 
van een kind met een genetische aandoening niet te weten (Wet op de Geneeskundige 
Behandelingsovereenkomst). Informatie en/of counseling mogen ook worden geweigerd, evenals het 
ondergaan van verder onderzoek. Dit betekent dat het aanbieden van onderzoek naar een eventueel 
verhoogde kans op het krijgen van een kind met een aangeboren, al dan niet erfelijke aandoening, 
zorgvuldig en niet sturend moet gebeuren. De stappen ‘informeren, counselen en vervolgens indien 
gewenst aanbieden’ dienen dan ook zorgvuldig te worden doorlopen. Voor het preconceptioneel 
testen op dragerschap is geen vergunning vereist volgens de Wet op Bevolkingsonderzoek (WBO), 
omdat het gaat om het aantonen van dragerschap (en niet van een ziekte) en dragerparen 
handelingsopties hebben wanneer er een verhoogd risico is op het krijgen van een kind met een 
ernstige ziekte.  
De Gezondheidsraad heeft in december 2016 een advies uitgebracht over prenatale screening. Hierin 
staat dat een samenhangend screeningsaanbod rond de zwangerschap van belang is. Binnen de keten 
van zorg en screening rond zwangerschap valt ook het aanbieden van preconceptiezorg (waaronder 
dragerschapsscreening). Echter, een dergelijke keten rondom preconceptionele screening is pas 
mogelijk als er een besluit is genomen over het programmatisch aanbieden van preconceptionele 
dragerschapsscreening en preconceptionele risicostratificatie en -zorg. Indien preconceptionele 
dragerschapsscreening ingevoerd wordt – bijvoorbeeld in het kader van preconceptiezorg – beveelt 
de Gezondheidsraadcommissie aan om op basis van de huidige wetenschappelijke stand van zaken te 
besluiten op welke aandoeningen een preconceptionele dragerschapsscreening gericht zou moeten 
zijn, aan wie deze mag worden aangeboden, en op welk moment (Gezondheidsraad, 2016). Kennis 
over dragerschap van hemoglobinopathieën bij de bevolkingsgroep at risk is in het algemeen laag. 
 
Het kostenaspect (zowel de hoogte van de kosten als onduidelijkheid over de vergoeding) van 
dragerschapstesten is een knelpunt bij de implementatie van dit hoofdstuk. De PIL-werkgroep is echter 
van mening dat ouders het aanbod op informatie over dragerschap niet mag worden onthouden. De 
werkgroep adviseert daarbij om naast informatie over dragerschap ook het kostenaspect te bespreken 
met de patiënt. Alle mensen die tot een subpopulatie behoren waarvoor een verhoogde kans geldt op 
dragerschap (op basis van afkomst, of vanwege consanguïniteit) geldt een medische indicatie voor de 
dragerschapsscreening. Zij krijgen de test daarom vergoed van de ziektekostenverzekering (behoudens 
het eigen risico). Via het UMCG en AMC zijn dragerschapstesten beschikbaar voor op 50 of meer 
ernstige recessieve aandoeningen die optreden op de kinderleeftijd. Consanguïne paren kunnen, ook 
bij een blanco familieanamnese, worden verwezen voor deze test. www.dragerschapstest.nl.  en 
www.dragerschapstest.umcg.nl. 
Voor niet-consanguïne paren zonder verhoogd risico op basis van een positieve familiegeschiedenis is 
screening op dragerschap van bijvoorbeeld CF op eigen kosten wel beschikbaar via 
www.vumc.nl/CFtest.   of via www.dragerschapstest.nl. (Inclusief nog 49 andere aandoeningen).  
 
Aanbevelingen 

Aanbevelingen Erfelijke aandoeningen Aangewezen zorgverlener 
Inventariseer het risico op erfelijke aandoeningen op basis van familie-, sociale en 
obstetrische anamnese 

• Teken een stamboom van de familieanamnese die tenminste drie 
generaties beslaat. 

• Inventariseer ten minste de volgende risico’s: 
o Eerder kind met erfelijke aandoening/ verstandelijke beperking; 
o Zelf erfelijke aandoening en/of verstandelijke beperking; 
o Aanwezigheid van erfelijke aandoeningen/ verstandelijke 

beperking in familieanamnese;  
o Consanguïniteit;  
o Doodgeboorte in de voor- of familiegeschiedenis; 
o Herhaalde miskramen in de voor-of familiegeschiedenis  
o Paren van wie bekend is dat beide partners drager zijn van 

dezelfde autosomaal recessieve aandoening. Wanneer een van 

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren 
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de aanstaande ouders drager is, hangt de kans op die bepaalde 
afwijking bij het kind af van de kans op dragerschap van een 
mutatie in hetzelfde betrokken gen van deze aandoening bij de 
partner; 

o Groepen met een verhoogde kans op dragerschap van erfelijke 
aandoeningen op basis van afkomst of etniciteit. 

 
Informeer, indien informatie over dragerschap gewenst is, paren met een verhoogd 
risico op dragerschap van erfelijke aandoening over de mogelijkheden en 
beperkingen van dragerschapstesten.  

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren. 

Biedt paren met een verhoogd risico op het krijgen van een kind met een erfelijke 
aandoening counseling aan ten aanzien van reproductieve keuzemogelijkheden. 
 
Verwijs indien gewenst naar een klinisch genetisch centrum voor counseling ten 
aanzien van reproductieve keuzemogelijkheden  
 

Klinisch geneticus en/ of 
genetisch consulent en in geval 
van aangeboren hartafwijkingen: 
de cardioloog 

Verwijs paren uit een risicogroep die dit wensen naar een klinisch genetisch centrum 
voor een dragerschapstest of verder genetisch onderzoek. Bespreek daarbij de 
mogelijke kosten die dit onderzoek met zich mee brengt. 

Klinisch geneticus en/ of 
genetisch consulent 
 
In geval van hemoglobinopathie 
kan de huisarts of verloskundige 
het onderzoek uitvoeren. 

 
Meer informatie 
www.huisartsengenetica.nl  
Deze website is ontwikkeld in samenwerking met VU medisch centrum, Maastricht Universitair 
Medisch Centrum, Stichting Erfocentrum en het NHG. De website beschrijft het beleid rondom 
erfelijkheid, inclusief PCZ, volgens de meest recente literatuur; 
www.benikdrager.nl 
www.zwangerwijzer.nl 
www.erfelijkheid.nl 
www.hbpinfo.com 
www.hematologienederland.nl 
www.vumc.nl/cftest 
www.toolkits.loketgezondleven.nl > zwangerworden> erfelijkheid 
www.pgdnederland.nl. 
www.strakszwangerworden.nl 
www.dragerschapstest.umcg.nl . 
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