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Belangen 

(potentiële) belangenverstrengeling 

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven 

 

 Sponsoring of onderzoeksgeld 

 Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding 

 Aandeelhouder 

 Andere relatie, namelijk … 
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De drie stellingen 
1. Met biochemische diagnostiek kom je prima uit,……. genetische 

diagnostiek geeft alleen maar FUSS 

 
 

Genetische diagnostiek is nodig….. en sneller 

 
 

FUSS is niet nodig als je de VUS er uit haalt 

 



Waarom DNA technieken? 

Tandem  
massaspectrometrie DNA technieken 
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Of……. 



Wanneer DNA screening? 
    Ziekte niet aantoonbaar met massaspectrometrie: Diversen: oa* 

 

    Massaspectrometrie is onvoldoende specifiek: Homocystinurie: CBS, MTHFR 

 

    Ter vervanging van een “ingewikkelde” test: CFTR; GR-rapport 2015: GALK, MPS1 

 

    Omdat het heel snel moet: oa citrullinemie 
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* GR rapport 2015 pag 78: Tyrosine hydroxylase deficiëntie (TH); GTP-cyclohydrolase deficiëntie (GTPCH); Glucose transporter-1; Pyridoxine 

afhankelijke epilepsie (ALDH7A1); Thiamine transporter (SLC19A3); Cystinose (CTNS); Brown-Vialetto-van Laere syndroom type 2 (SLC52A2) 

 

http://www.gezondheidsraad.nl/index.php


Dus: samen verder? 

Tandem  
massaspectrometrie DNA technieken 
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DNA – Waar loop je tegen aan? 

 

 Variants of Unknown Significance 

 Twee mutaties beiden op 1 allel (ouders nakijken) 

 Promotor- of diep intronische mutaties (fout negatieven) 

 Deleties – inserties (57 kb deletie bij cystinosis) 

 Er wordt dragerschap gevonden. Rapporteren? Beide ouders nakijken? 
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De interpretatie  
Variants of Unknown Significance  

     Casus: Twee DNA-varianten in 1 gen gevonden:  

 Twee bekend pathogene mutaties  

 1 pathogene mutatie + 1 VUS 

 2 VUS 

 

   Predictiescores voor pathogeniciteit / afkapgrenzen 
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Ziekten met extreme fenotype variatie 

   Alleen screenen op bekend pathogene infantiele mutaties in het GAA-gen  

   Maar….. er zijn zeker nog onbekende andere infantiele GAA mutaties 
  

- Fout negatieven zullen voorkomen……… 
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De ziekte van Pompe 

Infantiele vorm -  Pompe Adulte vorm - Pompe 

Versus 



De Nijmegen – RIVM pilot studie 
8000 NL-genomen 

 Interpreteer in Nijmegen beschikbare Whole Exome Sequencing data van 
 de genen voor de hielprikziekten (16000 allelen): 
 
 
  Hoe vaak is er een DNA-interpretatieprobleem en dus  
  nader onderzoek nodig ? 
  Hoeveel daarvan kan worden opgelost met 2nd tier testing? 
  In hoeveel gevallen is nader onderzoek van kind en/of ouders 
  vereist (recall-rate)? 
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Kostbare  
enzymvervangings therapie  

 Lysosomale ziekten: Gaucher, Pompe, Acid lipase, Hurler, 
 Hunter,  Morquio, Fabry, Maroteaux-Lamy, …….. 
  
 Overige ziekten: ADA-SCID, …….. 
  
 

 
Categorie 1: aandoeningen die in aanmerking komen voor opname:  
 • Neonatale screening voorkomt aanzienlijke, onherstelbare schade en/of 
    levert aanmerkelijke gezondheidswinst op voor het kind 
  • Er is een testmethode van bewezen kwaliteit 
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Zijn we er klaar voor? 
DNA technieken in de neonatale screening 
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De volgende stap: 2018 - commissies aan het werk 
op weg naar: 

een retrospectieve pilotstudie in 2019  
 

Analytisch: MIP-strategie – robuust / kosten-efficient 

De interpretatie 

Welke genen wel / welke niet 

De praktijk – fout negatieven; recall rate; ouders testen, ……. 



Mass spectrometry later 
DNA first 

Kosten effectieve high throughput DNA screening van >100 genen is al mogelijk 

 

- Screening kan op eerste levensdag 
- Toevoegen van ziekten wordt (veel) eenvoudiger 
- Minder bloedspots vereist 

- Vaker noodzakelijk om ouders te testen 
- De VUS (zeker ook bij migranten) 



Samen Verder! 
Tandem MS DNA screening 
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Wilson and Jungner  
classic screening criteria - 1968 

1. 1. The condition sought should be an important health problem.  
2. 2. There should be an accepted treatment for patients with recognized disease.  
3. 3. Facilities for diagnosis and treatment should be available.  
4. 4. There should be a recognizable latent or early symptomatic stage.  
5. 5. There should be a suitable test or examination.  
6. 6. The test should be acceptable to the population.  
7. 7. The natural history of the condition, including development from latent to declared disease, 

should be adequately understood.  
8. 8. There should be an agreed policy on whom to treat as patients.  
9. 9. The cost of case-finding (including diagnosis and treatment of patients diagnosed) should be 

economically balanced in relation to possible expenditure on medical care as a whole.  
10. 10. Case-finding should be a continuing process and not a “once and for all” project. 
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GR criteria 2015 
  Categorie 1: aandoeningen die in aanmerking komen voor opname  

• Neonatale screening voorkomt aanzienlijke, onherstelbare schade en/of levert aanmerkelijke 
gezondheidswinst op voor het kind • Er is een testmethode van bewezen kwaliteit 
 
  Categorie 2A: aandoeningen die verder moeten worden onderzocht  
• Neonatale screening voorkomt aanzienlijke, onherstelbare schade en/of levert aanmerkelijke 
gezondheidswinst op voor het kind • Er is (nog) geen testmethode van bewezen kwaliteit  
 
 Categorie 2B: aandoeningen die in aanmerking kunnen komen voor opname na een 
afweging van de voor- en nadelen, inbegrepen doelmatigheid  
• Neonatale screening levert gezondheidswinst op • Er is een testmethode van bewezen kwaliteit  
 
 Categorie 3: aandoeningen die niet in aanmerking komen voor opname  
• Neonatale screening levert geen gezondheidswinst op • Er kunnen wel andere voordelen zijn voor de 
kwaliteit van leven, zoals bekorting van het diagnostisch traject (zonder het voorkomen of beperken van 
gezondheidsschade).  
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De ziekte van Fabry 
 

 GR-rapport: Fabry wordt niet genoemd (X-linked) 

 Categorie 1 ziekte door DNA-MIP strategie? 

 Er is als 2nd tier een functionele enzymtest op leucocyten  

 
  
 

 
Categorie 1: aandoeningen die in aanmerking komen voor opname:  
 • Neonatale screening voorkomt aanzienlijke, onherstelbare schade en/of 
    levert aanmerkelijke gezondheidswinst op voor het kind 
  • Er is een testmethode van bewezen kwaliteit 

en diverse andere lysosomale ziekten 
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Van old school naar new school 
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Samen Verder? 

Tandem  
massaspectrometrie DNA technieken 
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