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Het opsporen van ernstige genetische aandoeningen tijdens de zwangerschap is 
niet nieuw. De meest bekende vormen om te kijken of een foetus is aangedaan, 
zijn de vlokkentest en de vruchtwaterpunctie. Testen die belastend en niet zonder 
risico zijn voor moeder en kind. Maar de ontwikkelingen rondom de prenatale 
diagnostiek gaan razendsnel. We kennen allemaal de NIPT-test die nu al gebruikt 
wordt en die zich in een van de laatste fases van het onderzoek bevindt.  Knappe 
koppen hebben ondertussen alweer iets nieuws gevonden: MG-NIPD. Een test 
die ertoe kan leiden dat de invasieve prenatale diagnostiek door een punctie of 
vlokkentest naar ernstige erfelijke aandoeningen zoals de taaislijmziekte in de 
toekomst vervangen kunnen worden.

Tekst: Arnold Otten

Nieuwe bloedtest van ernstige erfelijke ziekten
Prenatale diagnostiek

Professor Hans Kristian Ploos van Amstel is hoofd van 

de sectie Genoomdiagnostiek van de afdeling Genetica 

van het UMC Utrecht en hoogleraar in dit vakgebied aan 

de Universiteit van Utrecht. Hij werkt samen met de 

onderzoeksgroep van professor Wouter de Laat van het 

gerenommeerde Hubrecht Instituut in Utrecht, een 

onderzoeksinstituut dat zich richt op de ontwikkelings- 

en stamcelbiologie. Samen namen zij jaren geleden het 

initiatief om te kijken hoe erfelijke ziektes zoals de 

taaislijmziekte, de sikkelcelziekte en thalassemie, in een 

zo vroegtijdig mogelijk stadium tijdens de zwanger-

schap, opgespoord kunnen worden. Het onderzoek 

werd verricht in samenwerking met artsen uit Grieken-

land en Iran. Inmiddels zijn de resultaten gepubliceerd in 

het toonaangevende American Journal of Human 

Genetics.

Niet vaak

De erfelijke aandoeningen waarnaar wordt gezocht, 

komen niet vaak voor. De dragerschapsfrequentie van 

de taaislijmziekte is in Westerse landen bijvoorbeeld 

1:30. Dragers van het taaislijmziekte-gen kunnen dit gen 

doorgeven aan hun kinderen, maar alleen als beide 

ouders drager zijn kan dit ook daadwerkelijk leiden tot 

de ziekte. Dat gebeurt vervolgens in een kwart van de 

gevallen. Uiteindelijk leidt ongeveer 1 op de 3600 

zwangerschappen tot een kind met de taaislijmziekte. 

Aan de bloedziekte thalassemie leiden in Nederland 

tussen de honderd en tweehonderd mensen en met 

erfelijke bloedarmoede, de sikkelcelziekte, worden 

jaarlijks ongeveer veertig tot zestig kinderen geboren.

NIPT

In de afgelopen jaren zijn niet-invasieve prenatale 

genetische testen ontwikkeld, waarvan de NIPT (de 

Niet-Invasieve Prenatale Test) de meest bekende is. 

Voordeel van deze test is dat er geen risicovol en 

belastend onderzoek voor nodig is, maar alleen een 

bloedafname. Zo is het met de NIPT al mogelijk om in 

celvrij DNA uit het bloed van de moeder te onderzoeken 
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of de foetus een chromosoom extra en bijvoorbeeld het 

syndroom van Down heeft.

Omdat veel ernstige erfelijke ziekten niet kunnen worden 

aangetoond met de NIPT, zou de MG-NIPD wel eens 

een welkome aanvulling op het al aanwezige onder-

zoekspalet kunnen worden. Hans Kristian Ploos van 

Amstel legt uit: ‘Als de ouders drager zijn van een 

ernstige erfelijke ziekte, dan wordt die veelal veroorzaakt 

door een kleine genetische variatie. Daarbij zijn slechts 

één of enkele DNA-bouwstenen in één gen veranderd. 

Je moet dus heel gericht in dat gen gaan kijken. Deze 

monogenetische aandoeningen, aandoeningen dus aan 

slechts één gen, kunnen niet met de NIPT worden 

aangetoond, maar wel met MG-NIPD.’

Vroeg en betrouwbaar

Net zoals de NIPT, maakt ook de MG-NIPD gebruik van 

celvrij DNA uit het bloed van de zwangere vrouw. 

Tijdens een zwangerschap bestaat het celvrij DNA voor 

verreweg het grootste gedeelte uit DNA van de moeder 

en een snufje DNA van de foetus. Met meer dan drie 

miljard bouwstenen in ons DNA is het uiterst ingewik-

keld om nauwkeurig te bepalen of de foetus de afwijking 

van beide ouders heeft gekregen. Volgens Ploos van 

Amstel kan de MG-NIPD na ongeveer acht weken 

zwangerschap desalniettemin een betrouwbare uitslag 

leveren. ‘We willen eigenlijk nog wel eerder’, zegt hij. 

‘Hoe langer je wacht, hoe meer foetaal materiaal er 

beschikbaar is, maar het is al wel gebleken dat je maar 

heel weinig materiaal nodig hebt voor een betrouwbare 

uitslag.’

Nieuwe methode voor DNA-analyse

De test maakt gebruik van de Targeted Locus Amplifica-

tion (TLA) technologie. Dit is een door het Hubrecht 

Instituut en haar spin-off bedrijf Cergentis ontwikkelde 

nieuwe methode voor DNA-analyse. Een groot voordeel 

van deze technologie is dat die de twee kopieën die 

ieder mens van elk gen bij zich draagt, afzonderlijk in 

kaart kan brengen. Dat is belangrijk omdat bij bijna ieder 

mens deze twee kopieën genetisch van elkaar 

verschillen. Bij toekomstige ouders die drager zijn van 

een erfelijke aandoening veroorzaakt één van beide 

kopieën de ziekte. Door met TLA-technologie exact te 

bepalen welke DNA-variaties uniek zijn voor de gezonde 

én de ziekteveroorzakende kopie, kunnen al voor de 

zwangerschap bij beide ouders honderden ziekte-

onderscheidende variaties worden vastgesteld. Deze 

zijn later allemaal afzonderlijk te meten in het bloed van 

de zwangere vrouw. Dit maakt betrouwbare niet-invasie-

ve prenatale diagnostiek mogelijk voor onder meer de 

eerder genoemde erfelijk overdraagbare ziektes.

Volgende stap: preconceptieonderzoek

De ontwikkeling van MG-NIPD, waarvan Ploos van 

Amstel verwacht dat die binnen drie jaar beschikbaar 

kan komen, zit nu in een volgende fase. In de komende 

tijd wordt nader onderzoek gedaan met grote groepen 

risicofamilies. Dit gebeurt in samenwerking met de 

verschillende universitair medisch centra in Nederland. 

Dit onderzoek zal uitwijzen of MG-NIPD inderdaad op 

termijn de vlokkentest en vruchtwaterpunctie kan 

vervangen. Bij goede resultaten kan MG-NIPD naar 

verwachting dus binnen enkele jaren worden ingezet 

voor prenatale diagnostiek in het geval dat er monoge-

netische ziekten in de familie voorkomen. 

Ondertussen wordt in universitaire centra in Amsterdam 

en Groningen gewerkt aan alweer een nieuwe stap 

voorwaarts, het preconceptieonderzoek, waarbij voor de 

zwangerschap al voorspeld kan worden of een kind te 

maken krijgt met een zeldzaam voorkomende erfelijke 

ziekte. n

Hans Kristian Ploos van Amstel, 
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testresultaat


