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Cardiogenetische testing (probands) - Antwerp
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5 jaar cardiogenetica in Antwerpen
2300 patienten poliklinisch

725 families

239 aortic aneurysm

68 SCD-ECI

238 arrhythmia
173 cardiomyopathy

151 Brugada
30 Long QT 
21 ARVC
9 CPVT
2 SQT
25 other98 TAAD

61 MFS
49 BAV/TAA
8 LDS
6 AAA
17 other CTD

33%

9 %33%

24%

113 HCM
45 DCM
15 NCCM

7 cong heart disease

Reason for referral



Mutatie detectieratio’s significant verbeterd:

Long QT syndrome - familiaal 90-95%
Hypertrofe Cardiomyopathies - familiaal 60-70%

- sporadisch 30-40%
Familiale gedilateerde cardiomyopathie 30-50%
Brugada syndroom 30-40%
Arhythmogene rechter ventrikel dysplasia 60-70%
Catecholaminerge polymorfe ventriculaire tachycardie 60%
Familiaal aorta aneurysma/dissectie 30%

->  toenemende mate belangrijk voor diagnose
management/behandeling
preventie

Cardiogenetische (R)evolutie



Ø Individuele patiënt
Ø Diagnose onderliggende oorzaak
Ø Klinische diagnose
Ø Symptomatische behandeling
Ø Preventie SCD

Ø Patiënt is de proband
Ø Diagnose erfelijke aandoening
Ø Moleculaire diagnose
Ø Identificatie hoog-risico familieleden
Ø Symptomatische behandeling
Ø Preventie SCD

Paradigmshift cardiogenetica voor SCD<45j



ALARM tekenen op jonge leeftijd

1/3 plotse dood eerste teken, 
maar 2/3 voorafgaande tekenen:

Plots bruusk flauw vallen

Hartkloppingen met onwel worden

Kortademigheid, verminderde inspanningscapaciteit

Pijn op de borst



Belang van familiale voorgeschiedenis

Herhaald miskraam - wiegedood

Onverklaarde “epilepsie”

Onverklaard “ongeval” – “verdrinking”

Onverklaard overlijden op jonge leeftijd: <45 jaar

Plotse dood zonder cardiovasculaire risicofactoren (roken, 
hoge bloeddruk, cholesterol)

Chronisch vermoeidheid syndroom

Eerste en tweede graadsverwanten !



Cardiovascular 
Genomics



Beperkingen van cardiogenetische testing
1. Onvolledige mutatiedetectie

• Niet bij alle patënten wordt een mutatie gevonden
• Hoogste uptake in patiënten met familiale anamnese
• Laagste uptake: geen familiale VG of oudere leeftijd

• Negatieve resultaten zijn niet-informatief
• Huidige methodes vinden niet alle types mutaties
• Niet alle genen zijn bekend (of geanalyseerd)
• Familiale klinische screening nog altijd aangewezen

2. Beperkte klinische impact
• Penetrantie is variabel en onvoorspelbaar
• Genetische testresultaten veranderen individuele management weinig

of niet
3. Mogelijks ambigue resultaten: variants of unknown significance



1. Bevestiging van diagnose en precieze genetische oorzaak
• laat toe om onduidelijke/onzekere klinische diagnoses weg te werken

2. Identificatie van at-risk familieleden:
• Pathogene mutatie gevonden; dus at risk
• klinische opvolging aangewezen
• risico stratificatie
• 50% herhalingsrisico voor volgende generatie

• Pathogene mutatie afwezig; dus niet langer at risk
• geen herhalingsrisico voor volgende generatie
• longitudinale klinische screening niet nodig

Voordeel van cardiogenetische testing



3. Opties voor geboorteplanning
• pre-implantatie genetische diagnostiek (PGD)

4. Beter begrip van de biologische basis van de aandoeningen
• vergemakkelijkt de ontwikkeling van nieuwe behandelingstrategieën
om de evolutie te remmen en complicaties te voorkomen

Voordeel van cardiogenetische testing



= AUTOPSIE

= DNA STAAL (EDTA-bloed)

SIDS/SUDS

= MOLECULAIRE AUTOPSIE

Wat te doen bij plotse cardiale dood < 45 jaar ?



Thanks to the Antwerp cardiogenetics team

Dank U voor
Uw 
aandacht!




