


Erfelijkheid, algemeen 

− Cellen= bouwstenen 

− Genen= erfelijke eigenschappen 

− Gemaakt van DNA 

− 20.000 

− Mutatie = afwijking in DNA 

−Kan leiden tot erfelijke ziekte 

−Retinoblastoom (Rb)-gen 



  Retinoblastoom en erfelijkheid 

−40% erfelijk  

−Mutatie in het DNA van Rb-gen  

−Zowel eenzijdig als tweezijdig 

−Ook verhoogde kans andere soorten kanker 

−Eerste in de familie of meer familieleden met Rb 

−50% kans op dragerschap voor kinderen 

 

−60% niet-erfelijk 

−Altijd eenzijdig 

−Altijd de enige in de familie 

 



Rb register 

 

 

− Rb register: alle Rb patiënten in Nederland 

 vanaf  1862  

− ±1200 patiënten 
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Onderzoek 

 

 

1. Alle mutaties in Rb-gen in Nederland 

 

2. Beslissingen rond kinderwens van mensen 

 met verhoogde kans op kind met Rb 

 

3. Verband tussen IVF (reageerbuisbevruchting)   

  en Rb? 



Mutaties in Rb-gen (1) 

 

 

−Tweezijdig of familiair Rb:  

−92% mutatie  gevonden 

−8% geen mutatie, maar moet er wel zijn! 

 

−Niet-familiair, eenzijdig Rb: 10% mutatie 

 



 

 
−Relatie type mutatie Rb-gen met andere 

 kanker later in leven 

  

−Eén type mutatie extra verhoogde kans 

 op kanker 

−Ander type mutatie juiste minder 

 verhoogde kans op kanker 

Mutaties in Rb-gen (2) 



Kinderwens (1) 

 

− Interviews en vragenlijsten over keuzes ten 

aanzien van het krijgen van kinderen 

− afwachten 

− afzien van kinderen 

− onderzoek tijdens zwangerschap (vlokkentest) 

 

 

−Welke factoren van invloed op deze keuzes? 



Kinderwens (2) 

 

 

−Belangrijkste factor van invloed: 

 de GEVOELSkans, niet de objectieve kans 

 

−Mensen veranderen van mening 

 



−Gebruik vlokkentest (onderzoek tijdens 

zwangerschap) voor erfelijk Rb vergeleken 

met andere erfelijke kanker 

−Rb: 12% 

−Vaker dan erfelijke borstkanker en erfelijke 

darmkanker 

−Vergelijkbaar met andere erfelijke kanker 

op kinderleeftijd 

 

Kinderwens (3) 
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IVF en Rb 

−Eerdere studie (Moll et al. 2003) verhoogde kans 

op Rb na IVF, 1995-2002 

−Periode tot 2007 uitgebreid: opnieuw licht 

verhoogde kans aangetoond Rb na IVF 

−Vooral door 1995-2002 (eerder onderzochte 

periode)  



Aanbevelingen 

−Stroomdiagram voor diagnostiek en risico’s 

− Internationaal onderzoek Rb, mutaties en 

opnieuw kanker 

−Aanbevelingen voor counseling 

−Bespreek gevoelskans 

−Laagdrempelige follow-up 

−Nader onderzoek IVF kinderen 

−Gespecialiseerd centrum 

 




