
Is er een rol voor de klinische genetica?

Draaiboek aanbevelingen en 
ervaringen van ouders



Draaiboek

De praktijk

De huisarts verwijst de ouders 
desgewenst voor 
erfelijkheidsvoorlichting en  -onderzoek 
in verband met dragerschap naar een 
afdeling klinische genetica.

.

•
 

Minder dan 1/3 van onze achterban 
 gaat daadwerkelijk naar een klinisch 
 genetisch centrum, direct na de 

 diagnose.
•

 
De meesten van hen hebben een 

 andere stofwisselingsziekte, met 
 minder behandelingsmogelijkheden en 

 een (verdere) kinderwens.
•

 
De reden om naar een KGC te gaan is 

 meestal: vragen over reproductieve 
 keuzen

•
 

Ouders ervaren vaak : Niet voldoende 
 kennis over de specifieke aandoening 
 bij een willekeurig KGC



Praktijkvoorbeeld

‐Baby met Galactosemie

‐Opgenomen  op dag 6 omdat er 
 voedingsproblemen zijn en “geel zien”

‐Onbekend bij ziekenhuismedewerkers

‐Na uitslag volgt direct verwijzing naar 
 kinderarts in UMC.

‐Geen kinderwens (meer) of nog niet ‐> 
 geen aanleiding voor verwijzing

Presenter
Presentation Notes
Na een voorspoedige zwangerschap werd Sem op 19 februari geboren. De volgende dag begonnen de “problemen”. Sem kon niet meer goed zuigen en de borstvoeding ging erg moeizaam. Het leek wel alsof hij zijn zuigreflex kwijt was en niet meer wist wat hij met mijn borst aan moest vangen. Ook begon hij geel te zien. 
Toen het voeden een paar dagen later niet meer lukte, kreeg hij een sonde ingebracht.
Daar lag ons ventje dan, onder de blauwe lampen in de couveuse. Dit was echt niet de bedoeling. En met nog twee heel blije kinderen thuis. Hoe moest ik dit uitleggen? Verschrikkelijk vond ik het.
 
Weer in het ziekenhuis aangekomen, lag Sem aan de hartbewaking en aan allerlei infusen. Een verpleegkundige zei dat de definitieve uitslag galactosemie binnen was. “Aai hem nog maar een keer”, werd er gezegd alvorens de couveuse dicht moest. “Aai hem nog maar een keer? Moet ik afscheid gaan nemen ofzo?”, was mijn reactie. Ik zou in de loop van de avond een gesprek krijgen met de dienstdoende kinderarts. Ik heb geëist dat ik dat gesprek direct kreeg. Waren ze gek geworden daar, natuurlijk wilde ik meteen weten wat er aan de hand was. Ik wist niet wat me overkwam. 
 
De kinderarts en een assistente namen gelukkig meteen de tijd om het een en ander uit te leggen. Ik moest er rekening mee houden dat Sem erg ziek was. Verder werd er omheen gedraaid. Kortom, ik werd er niet veel wijzer van. Op een gegeven moment kreeg ik er genoeg van en heb ik op de man af gevraagd “gaat hij dood?”. Ik wilde weten waar ik aan toe was. Het antwoord wat ik toen kreeg, sloeg alle grond onder mijn voeten vandaan. “Ja”, werd er gezegd. Ik moest er ernstig rekening mee houden dat hij zou komen te overlijden en dat we hem niet meer mee naar huis konden nemen. Daar zat ik dan, wat moest ik nog zeggen? De artsen vertelden dat Sem de volgende ochtend naar gespecialiseerde artsen in Nijmegen zou worden overgebracht. 
Mijn man en ik zijn tot laat bij Sem gebleven en we hebben afscheid genomen. We reden naar huis met de gedachte dat hij er de volgende ochtend misschien niet meer zou zijn. Het eerste wat ik deed toen ik thuis kwam, was alle ingevroren borstvoeding uit de diepvries halen en als een soort ontlading allemaal in de prullenbak mikken. Die was toch niet meer nodig, want in feite was hij er alleen maar mee vergiftigd. Dat kon ik toen niet weten, maar voelde achteraf wel zo.
 
In het ziekenhuis in Nijmegen werden we fijn ontvangen. De metabole arts vertelde wat de ziekte precies inhield en dat Sem geen lactose mag hebben. Wat een opluchting! Mijn man en ik keken elkaar aan en het eerste wat we zeiden was: “Is dat alles? Dat doen we er wel bij!” We hebben namelijk een zoontje met een ernstige koemelkeiwit allergie, dus voor ons klonk het heel bekend en lang niet zo erg. De arts vroeg daarop of we wel wisten dat het een zeer zeldzame en ernstige stofwisselingsziekte was. Maar er viel zo’n spanning van ons af. Nadat we over onze ervaringen in het andere ziekenhuis hadden verteld, zei de arts dat ze nooit hadden mogen zeggen dat we Sem zouden verliezen. Dat was zelfs helemaal niet aan de orde. Hij zou gewoon beter worden. Wat waren we blij!
Uiteindelijk mocht hij na een kleine week in Nijmegen te zijn geweest naar huis! Het resultaat is een gezond, vrolijk ventje!




Waartoe dient 
erfelijkheidsadvies?

Keuzes

•

 

Er is een kinderwens.

•

 

Eerder kind met een aangeboren 
en/of erfelijke aandoening.

•

 

In de familie is er iemand met een 
aangeboren en/of erfelijke 
aandoening.

•

 

ouder heeft erfelijke aandoening.

•

 

Er is sprake van bloedverwantschap.

Waarom  wel 
 

genetisch advies 
 bij een kind wat via de hielprik 
 gediagnosticeerd is met een 

 stofwisselingsziekte?
•Algemene uitleg over 

 erfelijkheid en aandoening
•Voorkomen volgend kind
•Informatie over dragerschap 

 ouders en de kans op 
 dragerschap bij broers/zussen 

 ouders



Waartoe dient 
erfelijkheidsadvies?

Keuzes

•

 

Er is een kinderwens.

•

 

Eerder kind met een aangeboren 
en/of erfelijke aandoening.

•

 

In de familie is er iemand met een 
aangeboren en/of erfelijke 
aandoening.

•

 

ouder heeft erfelijke aandoening.

•

 

Er is sprake van bloedverwantschap.

•
 

Algemene uitleg over 
 erfelijkheid en aandoening

Veel ouders met metabole
 ziekten vinden het prettiger 

 om dit van de kinderarts te 
 horen, omdat die veel meer 
 weet van de aandoening



Waartoe dient 
erfelijkheidsadvies?

Keuzes

•

 

Er is een kinderwens.

•

 

Eerder kind met een aangeboren 
en/of erfelijke aandoening.

•

 

In de familie is er iemand met een 
aangeboren en/of erfelijke 
aandoening.

•

 

ouder heeft erfelijke aandoening.

•

 

Er is sprake van bloedverwantschap.

•
 

Voorkomen volgend kind met de 
 aandoening

Aandoeningen uit de hielprik zijn 
 over het algemeen goed 

 behandelbaar ‐‐> niet veel 
 redenen voor prenatale 

 diagnostiek
Het kiezen voor een volgende 

 zwangerschap wordt meer 
 beïnvloed door andere factoren



Nog een praktijkervaring

‐Baby met MCADD

‐Door huisarts verwezen naar UMC

‐Vermoeden MCADD bevestigd

‐Ouders zijn volledig opgevangen en 
 begeleid door kinderarts

‐Groot vertrouwen in kennis en kunde 
 specialist

‐“Counseling”
 

van de verdere familie 
 door ouders zelf

Presenter
Presentation Notes
Fee is 3 ½ week te vroeg met een keizersnede op de wereld gekomen. Een aantal dagen na de geboorte, zeiden we tegen elkaar dat we zo`n geluk hadden met Fee en dat alles goed ging en dat onze oudste zoon Daan niks ernstigs had. We prezen ons heel gelukkig, totdat we een paar uur later hard in ons gezicht werden geslagen met het feit dat onze dochter ziek was. De huisarts bracht ons de uitslag van de hielprik.
Bij ons heerste vooral verslagenheid  "je kleine perfecte kind is ziek", angst "gaat ze hier aan dood?", boosheid "waarom onze Fee?" en stress "we moeten met spoed naar het UMC, waarvoor? voor hoelang? enz.".
In het UMC kreeg de verpleging ons wel rustig. Ze toonden begrip voor ons onbegrip en onze pijn. Tijdens het gesprek met de arts werden we gerustgesteld. We hebben veel informatie gekregen en belangrijker, inzicht in de ziekte MCADD gekregen. We wisten alles wat we moesten weten om Fee tot de volgende afspraak in leven te houden, wat er ook zou gebeuren.



Diezelfde avond hebben we een gesprek gehad met de directe familie, die waren natuurlijk ook in alle staten, toen wij s`middags halsoverkop vertrokken zonder iets te weten.
Maar dit gesprek heeft heel erg geholpen en kan ik iedereen aanraden. Je hoeft alles maar een keer te vertellen. Wat we zo fijn vonden, was dat mijn zus bijvoorbeeld vragen stelde, die mijn broer misschien anders pas de dag na het gesprek zou krijgen en dan had hij al een antwoord. Na dat gesprek hadden we al het gevoel "erg dat Fee het heeft, maar goed dat wij het weten".

 




Wensen vanuit perspectief van de 
patiënt

•
 

Meer samenwerking tussen 
 klinische genetica en 

 kinderartsen
•

 
Sámen voorlichting geven 

 over erfelijkheid, zeker als de 
 ziekte niet goed 

 behandelbaar is of een 
 slechte prognose heeft

•
 

Ook aandacht voor 
 emotionele opvang na de 

 diagnose en tijd voor 
 verwerking.



verder vanuit  het perspectief van 
de patiënt:

Vragen over erfelijkheid gaan 
 verder dan de technische 

 aspecten van recessieve 
 erfelijkheid en keuzes ten 

 aanzien van volgende kinderen.
 Veel ouders willen naast opvang 
 en heel veel inhoudelijke 

 informatie over de ziekte, 
 uiteindelijk ook details weten 

 (ook technische)



verder vanuit  het perspectief van 
de patiënt:

Meer informatieve communicatie  
 over ‐en aandacht in de samenleving 

 voor‐
 

recessieve erfelijkheid leidt tot 
 beter inschatten van risico’s en 

 kansen en daardoor tot meer begrip 
 voor patiënten en ouders die met 

 erfelijkheid te maken krijgen.

Dit begrip is de basis voor goed 
 ziekte(zelf)management en goede 

 zorg!
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