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Opbrengst van genetische diagnostiek 
bij patiënten met onbekende ziekte

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2018;119(6):233)

SAMENVATTING 
Het gebeurt nog regelmatig dat bij patiënten geen specifie-
ke diagnose kan worden gesteld. De auteurs vormden een 
multidisciplinair team (clinici in nauwe samenwerking met 
gespecialiseerde laboratoria) en onderzochten wat de op-
brengst van deelname in een aanvullend diagnostische tra-
ject is. Patiënten konden door een arts worden aangemeld 
bij het zogenoemde ‘Undiagnosed Disease Network’ 
(UDN) voor evaluatie. Op basis van de verstrekte informa-
tie werd besloten of een patiënt ook daadwerkelijk zou wor-
den opgeroepen voor evaluatie.
Over een periode van 20 maanden werden 1.519 patiënten 
aangemeld, maar slechts 601 patiënten (40%) werden ook 
daadwerkelijk uitgenodigd. Een groot deel van deze patiën-
ten (40%) had een neurologische klacht. Uiteindelijk werd 
tot nu toe bij 382 patiënten het complete onderzoek afge-
rond. Bij 132 werd een diagnose gesteld (opbrengst van 
35%), bij 15 patiënten (11%) op basis van alleen klinisch 
onderzoek, bij 98 (74%) op basis van ‘whole exome se-
quencing’ of ‘whole genome sequencing’.
De auteurs concludeerden dat het oprichten van een net-
werk van medisch specialisten in nauwe samenwerking 
met laboratoriumspecialisten een hoge diagnostische op-
brengst heeft bij patiënten zonder diagnose, met name bij 
mensen met neurologische klachten.

COMMENTAAR 
Dit artikel illustreert de enorme diagnostische opbrengst 
van moderne genetische diagnostiek (‘whole exome sequen-
cing’ en ‘whole genome sequencing’) bij mensen met onbe-
grepen aandoeningen, waarvan een groot deel neurologi-

sche afwijkingen had. Ook suggereert het dat second 
opinions in gespecialiseerde centra een hoog rendement 
hebben. Zo wordt gesteld dat een grote kostenbesparing ge-
realiseerd zou kunnen worden door dit UDN verder uit te 
rollen. 
Een paar kanttekeningen moeten wel worden gemaakt. Hoe-
wel moderne genetische diagnostiek een enorme vooruit-
gang is (bijvoorbeeld voor de diagnostiek naar oorzaken van 
ernstige ontwikkelingsachterstand op de polikliniek kinder-
neurologie), is het geen substituut voor anamnese en onder-
zoek. Pas bij een duidelijk “fenotype” moet dergelijk onder-
zoek worden ingezet, anders kunnen de uitslagen zeer 
problematisch zijn. Verder werden voor dit project zeer 
strenge inclusiecriteria gehanteerd. Er was zeker sprake van 
‘cherry picking’; alleen patiënten met objectiveerbare klach-
ten (bijvoorbeeld afwijkingen bij het neurologisch onder-
zoek) kwamen in aanmerking. Mensen met alleen pijn of 
vermoeidheidsklachten bijvoorbeeld konden niet deelne-
men. Dit maakt dat het percentage nieuwe diagnoses (35%) 
in deze populatie erg groot is. Het rendement op de meeste 
poliklinieken waar veel second opinions worden gedaan (die 
ook vaak plaatsvinden op initiatief van patiënten) is een 
stuk lager. Daarnaast is het altijd makkelijker om een diag-
nose te stellen later in het ziekteproces, als de klachten dui-
delijker worden. Patiënten die geëvalueerd werden in dit 
project hadden over het algemeen al jaren klachten. Of het 
hoge rendement van het UDN en de kostenbesparing over-
eind blijven met inclusiecriteria die meer in lijn zijn met de 
klinische praktijk is de vraag. 
Samenvattend kan gesteld worden dat dit project illustreert 
dat ‘whole exome sequencing’ een geweldige uitbreiding is 
van het diagnostische arsenaal van de medisch specialist, 
maar dat zorgvuldige selectie van patiënten essentieel blijft. 
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