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Ontwikkelingen binnen Klinische Genetica 
INDELING 

I-Toename van DNA-onderzoeken en samenwerking met andere specialismen 

vanwege behandelingsconsequenties: 

- Spoedverwijzingen en  “DNA-first” onderzoek door de behandelaars 

- DNA-onderzoek op tumoren door de afdeling Pathologie  

 

 II- Uitbreiding aantal genen die onderzocht worden, o.a. als gevolg van N.G.S. 

technologie : 

-Shift onderzoek één/enkele genen           genenpanelen        open exoom  

  

III- Uitbreiding patientenpopulatie: 

-   Borstkankerrisico inschatting indien geen mutatie: Polygenic Risk Scores 



N.G.S. vs. Sanger sequencing 

Wat is N.G.S. (Next Generation Sequencing)? 



Next-Generation Sequencing (N.G.S.): typen 

• Whole Exome Sequencing (W.E.S.): 

 a) Gene panel:    selection of (candidate)genes 

 

 b) Open exome:  ‘Open’= all genes (>20.000 genes)                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Whole Genome Sequencing (W.G.S.): coding and non-coding sequences 
 



Welke genen worden getest bij verdenking op 

erfelijke borstkanker? 

Mavaddat et al (2019) AJHG 104, 21–34  



Easton D.F. et al: Gene-panel sequencing and the prediction of breast cancer risk. N. Engl. J. Med. 2015 

           Hoe wordern ze getest? Genpanelen 



 

 

 

 

 

 

 

 
Van welke genen is het borstkankerrisico genoeg 

uitgezocht?:Clinical validity (*) 

 

*bewezen associatie  met BK :  

   “hoog BK risico”  (RR≥ 5) : BRCA1, BRCA2, PALB2, TP53, CDH1 

 

   “moderate” BK risico (RR <5 en ≥ 1,5) : CHEK2, ATM,NF1 

 

*onzekere validiteit vanwege: 

    hoe groot  het risico is : PTEN, STK11 

 

   onzekere associatie met BK (wel met andere sorten kanker): 

     BARD1, BRIP1, MEN1, MRE11A, RAD50, RAD51C, RAD51D 

 

 

 
(*) Refs: Easton et al NEJM, 2015, Tung et al, Nat Rev, Clinical Oncology, 2016 

 



Van welke genen heeft de uitslag klinische consequenties?: 

Clinical utility 

 

 

PARP-remmers 



 
Opinions on Clinical Utility of non-BRCA Breast and Ovarian Cancer Genes  

Participants who agree with the following statement: 

“Cancer risks are high enough to alter clinical management”  

 

Survey ENIGMA consortium 



Beschikbare Richtlijnen per gen 



Hoe worden ze getest? 



Hoe worden ze getest in Nederland? 

Single gene: TP53, PTEN, CDH1, STK11, NF1 

 

Genpanel: a) BRCA1, BRCA2, PALB2, ATM, CHEK2 

 

                  b) erfelijke kanker panel (210 genen): op  indicatie 

        c) open exoom: zeer zelden 



Nadelen van testen met genpanelen: Nevenbevindingen 

A big shock? 

https://www.youtube.com/watch?v=hZ4CNyjjt3Y


Nevenbevindingen 

 

(Waarschijnlijk) pathogene varianten die niet 

geassocieerd zijn met de originele klinische 

vraagstelling, maar wel relevant kunnen zijn voor 

de gezondheid van de patiënt en/of diens familie 

 

Risico: ca. 1% 



BRCA-mutant or 

pathogenic variant 

 

Disrupt normal protein 

function 
 

BRCA-VUS 

 

Differ from published reference 

DNA-sequence but effect is 

unknown  

 

BRCA-wild type or 

neutral variant 

Reference DNA sequence 

or  

Changes that do not disrupt 

protein function  

Nadelen van testen met genpanelen: 

 

Varianten van onzekere klinisch betekenis (VUS) 



Polygenic Risk Scores (PRS) Mavaddat et al (2019) AJHG 104, 21–34  



OR 1.65 per SD  

1.65 

3.3 

4.95 

OR of 1.65 per SD means that if your PRS is over 2 SD of the mean, 

your increased risk is 3.3 (i.e., 35%) 

DATA set 

Development set 

94,000 cases vs 75,000 controls of European ancestry from 69 studies 

validation cohort  

Best performing PRSs were validated in a validation cohort 

11,428 cases, 18 controls and 190,000 UK Biobank women (3215 BC cases) 



Cumulative absolute BC risk in UK 

The PRS313 explains ~45% of the 

heritability.  



Borstkankerrisico inschatting indien geen mutatie 

Familiair mammacarcinoom: screening buiten het 

bevolkingsonderzoek 

Lft. Klinisch contact Mammografie 

Matig verhoogd risico 

(>20 en <30%) 

40-50 

 

50-75 

 

>75 

nee 

 

nee 

 

nee 

jaarlijks 

 

eens  per 2 jr. (BVO) 

 

nee 

Sterk verhoogd risico 

(≥30%) 

35-60 

 

60-75 

 

>75 

jaarlijks 

 

nee 

 

nee 

jaarlijks 

 

eens  per 2 jr. (BVO) 

 

nee 

 

https://www.oncoline.nl/borstkanker 

(in 2017 gereviseerd) 



Borstkankerrisico inschatting indien geen mutatie  
De voorgeschiedenis 

• 1994: “ CLAUS” tabellen methode  
 
 Leeftijd-specifiek risicoberekening  voor vrouwen met familiegeschiedenis van BK    
 Factoren: leeftijd van ontstaan van BK bij eerste en tweedegraads familieleden  

 
• 2004: “CLAUS+” methode  
 
 Lifetime risk for breast cancer =  0.08 + 0.40 (*) Claus Table + 0.07 (*) ovarian cancer + 
 0.08 (*) bilateral breast cancer + 0.07 (*) multiple cases 
 

 



• 2019: Breast and Ovarian Analysis of Disease Incidence and Carrier 
Estimation Algorithm (BOADICEA ) 

 



BOADICEA (versie 2019): risicofactoren (III) 

 

 

 

QRFs 

MD 



Risk category 



Life-time risico op BK in de algemene bevolking 

 

14,7% matig verhoogd 

~3% hoog risico 



 

 

Moderate risico genen:CHEK2 1100delC 

Alle vrouwen Hoog risico obv FA+ 

54,2% binnen near-pop en matig verhoogd risico  

Bij CHEK2 en ATM draagsters kan het beleid wellicht bij  meer  dan 50%  
worden aangepast (naar boven (20%) dan wel naar beneden (30%) 
 



CONCLUSIES 

 

I-Toename van onderzoeken vanwege de behandelingsconsequenties: 

 

- DNA-onderzoek op tumoren door de afdeling Pathologie  

- Spoedverwijzingen en  “DNA-first” onderzoek ingezet door de  
 behandelaars vanwege de behandelingsmogelijkheden. 

  

II- Toepassing van NGS technologie: 

 Shift van onderzoek van één/enkele genen, naar genpanelen tot 
 open exoom . Nadelen: nevenbevindingen en toename van 
 varianten van onzekere klinische betekenis (VUSsen).  

 

-III-Toepassing van de PRS samen met het effect van niet-genetische 
 risicofactoren met als doel een accurater en ge-
 individualiseerde risicoschatting en preventie geschikt voor iedere 
 vrouw.  





 

 

 

 

 

Van welke genen heeft de uitslag klinische consequenties?: 

Clinical utility 

 

 



Uitbreiding borstkankerpanel in Nederland 

 

 

 

 
*Wanneer de partner ook een mono- of bi-allelische CHEK2-mutatie heeft 

 

 

BRCA1 

 

BRCA2 

 

ATM 

c.7271T>G  

CHEK2 

biallelisch 

LFTR 

borstkanker 

60-80% 60-80% ~70% ~ BRCA1/2 

Ablatio optie Ja Ja Ja Ja 

PGD Ja Ja Ja Op indicatie* 

PALB2 

 

CHEK2 

 

ATM 

LFTR borstkanker 30-55% 35-55% 20-45% 

Ablatio optie Nee Nee Nee 

PGD Nee, tenzij Nee, tenzij Nee, tenzij 

Hoog risico: 

Moderate risico: 

https://www.oncoline.nl/borstkanker 


