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DOOFHEID

Frequent probleem - congenitaal

- op latere leeftijd

Congenitaal  gehoorsverlies (1 op 500)

Oorzakelijke diagnose: prognose, evt. syndroomdiagnose, 

herhalingsrisico`s, mogelijkheden voor prenatale diagnostiek

Gehoorsverlies op latere leeftijd (1 op 25-30)

Genetische oorzaak van belang, voor risico inschatting 

nakomelingen/ familieleden, pre-symptomatisch onderzoek, 

beroepskeuze ed.



OORZAKEN DOOFHEID

Omgevingsfactoren (35%)

-congenitale infecties (rubella, CMV)

-perinatale asfyxie

-hyperbilirubinaemie

-infecties (bv. meningitis)

-drugs/ medicatie (bv. aminoglycosiden)

Genetisch -niet-syndromaal (30%)

Genetisch- syndromaal (35%)



Prelinguaal niet-syndromaal genetisch gehoorsverlies

X-linked

Autosomaal
dominant

Autosomaal
recessief

mitochondrieel



Niet-syndromaal erfelijk gehoorsverlies

http://hereditaryhearingloss.org/

• autosomaal recessief;  >65 DFNB genen

• autosomaal dominant; > 35 DFNA genen

• X-gebonden; 5 genen

• Mitochondriëel; 2 genen

Zeer heterogeen, fenotypisch en genetisch

1 gen soms recessief, soms dominant gehoorsverlies

1 gen soms niet-syndromaal, soms syndromaal gehoorsverlies

http://hereditaryhearingloss.org/


NIET SYNDROMALE DOOFHEID- Autosomaal Recessief

Belangrijkste oorzaak autosomaal recessieve, congenitale doofheid: 

mutaties in Connexine 26 gen (=GJB2 of DFNB1)

-dragerschap 1/50

-variabel beeld, meestal ernstig, geen vestibulaire

problemen

-congenitaal, bilateraal 

Verantwoordelijk voor > 25% van alle gevallen

> 50% van genetische gevallen

Recurrente mutation : 35delG (70%)

genotype ~ phenotype

Gap-junction protein-->
transport van ionen tussen
cellen 



NIET SYNDROMALE DOOFHEID- Autosomaal dominant

• DFNA9 = COCH gen:
founder mutatie P51S (in B en Nld)

- Progressief gehoorsverlies op 35-50 jaar

- Progressieve vestibulaire dysfunctie

- Menière-achtig beeld (>30%)

- Tinnitus, vol gevoel



POSSUM data base:

583 syndromen + 

doofheid

OXFORD MEDICAL 

data base: 

628 syndromen + 

doofheid



Multidisciplinair doofheidsteam

(NKO arts, klinisch geneticus, oogarts, 

kinderarts/nefroloog) 

OORZAAK gehoorverlies?

• sensorineuraal versus conductief gehoorsverlies

• ernst gehoorsverlies

• audiogram

• anamnese (infecties, peripartaal, evenwicht, bijkomende problemen, 

ontwikkeling)

• stamboom (doofheid, bijkomende problemen, syndroom??!)

• lichamelijk onderzoek 



Lage frequenties verlies: WFS1 

`U` vormig (`cookie-bite`): meestal dominant, COL11A2, TECTA gen

AUDIOGRAM



LICHAMELIJK ONDERZOEK

Uitwendige oor: tags, pits, atresie gehoorgang

Ogen: dystopia canthorum, heterochromie, 

hypoplastische irides

coloboma`s (iris, retina, onder-of bovenooglid)

Hals: branchiale cysten, goiter

Haar: pigmentafwijkingen, witte haarlok

Huid: pigmentafwijkingen



ONDERZOEKEN

•Oogheelkundig onderzoek (infecties, RP, congenitale oogafwijkingen)

•EKG (ritme stoornissen, long QT) bij ernstige doofheid

•Infecties: CMV (Guthriekaart!)

•CT-scan en/of NMR binnenoor/ rotsbeen op 6 maanden 

(gehoorbeentjes, cochlea, enlarged vestibular aquaduct)

•Bloed afname (DNA onderzoek (Cx26, doofheidspanel: > 100 genen) 

(niet- syndromaal/syndromaal)



BIJKOMENDE ONDERZOEKEN

OP INDICATIE

•Neurologisch onderzoek, NMR hersenen

•ERG; Spleet lamp onderzoek

•Renale echo

•Echocardiografie; Holter monitoring

•Rx thorax, WZ,…

•Karyotypering

•Perchlorate test

•Audiometrie bij ouders/ broers/zussen



DOOFHEIDSPANELS

Manou Sommen, 2018





Resultaat:  

Sequentieanalyse toont volgende varianten in de onderzochte genen:  

  

Gen  Positie  Exon  
Beschreven overervingsvorm 

gehoorverlies  
Status  

Variant 

klasse  

LRTOMT  c.208C>T (p.Arg70*)  7  AR  heterozygoot  Mutatie  

            

CLIC5  c.237A>T (p.Arg79Ser)  1  AR  heterozygoot  UV KL3  

CLIC5  c.818C>A (p.Ala273Glu)  4  AR  heterozygoot  UV KL3  

DFNA5  c.119dupA (p.Lys41Glufs*113)  2  AD  heterozygoot  UV KL3  

GJB2  c.280C>G (p.His94Asp)  2  AD, AR  heterozygoot  UV KL3  

AD: autosomaal dominant, AR: autosomaal recessief, X: X-gebonden, M: mitochondrieel  

   

Conclusie:  

Patiënt vertoont een heterozygote LRTOMT c.208C>T (p.Arg70*) mutatie. Er werd geen tweede LRTOMT mutatie gedetecteerd 

zodat dit resultaat nog geen verklaring kan geven voor het gehoorverlies. Het is mogelijk dat de patiënt nog een tweede mutat ie 

vertoont die met de gebruikte techniek niet gedetecteerd kan worden maar hij kan ook toevallig drager zijn van deze mutatie 

ongerelateerd aan het gehoorverlies.    

  

Patiënt vertoont eveneens twee CLIC5 varianten waarvan de klinische betekenis nog onduidelijk is. Onderzoek bij beide ouders 

heeft aangetoond dat beide varianten in trans liggen. Op basis van de frequentie van beide varianten in de gnomAD 

controlepopulatie (0,5% en 0,3%) lijkt het echter minder waarschijnlijk dat beide varianten een pathogeen effect hebben.   

  

Patiënt vertoont een heterozygote c.119dupA (p.Lys41Glufs*113) mutatie in the DFNA5 gen. DFNA5 

gehoorverliesveroorzakende mutaties zijn echter gain-of-function mutaties die exon 8 skipping veroorzaken. DFNA5 loss-of-

function mutaties werden reeds beschreven maar worden niet verondersteld gehoorverlies te veroorzaken (Van Laer et al, 2007).  

De klinische betekenis van deze variant is onduidelijk.   

  

In conclusie werd geen moleculaire verklaring voor het gehoorverlies gevonden. Genetische consultatie is aangeraden.    



Ernstige cong. gehoorverlies

Patiëntje, 8 w oud: gestoorde ALGO 

test, gehoorverlies bevestigd dmv

BERA onderzoek

DNA doofheidspanel: 2 mutaties in 

MYO7A gen

→Usher syndroom type 1 (+ RP 

vanaf ong. 10j)

→Aut. recessief, rr 25%



• Congenitaal gehoorverlies, 

conductief

• misvorming oorschelp

• hypoplastisch zygoma

• anti-mogoloide oogstand

• coloboma onderooglid, afwezigheid 

wimpers

• hypoplasie mandibula

• cleft palate



Autosomaal dominant, 

60% nieuwe mutaties

zeer variabele expressie!!!

`treacle' gen (TCOF1)

op chrom. 5q

• hypoplastisch zygoma

• anti-mogoloide oogstand

• coloboma onderooglid, afwezigheid 

wimpers

• misvorming oorschelp, conductieve 

doofheid

• hypoplasie mandibula

• cleft palate

Treacher Collins syndroom



Op 4 jaar: bilateraal gehoorsverlies

Smalle gehoorgangen, met abnormale positie van 

gehoorbeentjes

Lichte dysmorfieën

c.384-385del in exon 5 van TCOF1 gen

Treacher Collins syndroom



• Meisje, Pakistaanse, consanguine 

ouders:

• Bilateraal gehoorverlies

• Heterochromia iridis

• Synophrys

• Dystopia canthorum

Klinisch: Waardenburg syndroom

2008: PAX3 gen: geen afwijking



• Meisje, Pakistaanse, consanguine 

ouders:

• Bilateraal gehoorverlies

• Heterochromia iridis

• Synophrys

Klinisch: Waardenburg syndroom

2018: doofheidspanel: SOX10 mutatie
(WS type 2 en 4)

Autosomaal dominant



SYNDROMALE DOOFHEID

•PENDRED syndroom : Congenitaal gehoorsverlies + goiter 

( 33% voor pubertijd  (meestal niet congenitaal!!)(SLC26A4 gen)

•BOR syndroom (branchio-oto-renaal syndroom): 

fistels in hals, ear pits, nierafwijkingen 

2% van gevallen met ernstige doofheid

(EYA1, SIX5 gen)

•ALPORT syndroom: progr. sensorineurale doofheid + progressieve glomerulonefritis

(hematurie, proteinurie) + soms oogafwijkingen: retinopathie, anterior  lenticonus

(COL4A3, COL4A4, COL4A5 gen)

•JERVELL and LANGE-NIELSEN syndroom = Long-QT syndroom: 

ernstige congenitale doofheid (bilateraal) + -lang QT interval, vlakke T op EKG (-

ritmestoornissen, flauwvallen, sudden death (vanaf gem. 10 jaar)

(KCNQ1 or KCNE1)



Down Syndroom (trisomie 21): gehoorsverlies in 40-80%

(conductief, sensorineuraal, gemengd)

Structurele afwijkingen: deleties, duplicaties

vb deletie 22q11 syndroom: velocardiofaciaal syndroom:

• typisch gelaat, opvallende oren

• verhemelte afwijkingen, nasale spraak.

• hartafwijkingen (80%), vertraagde (taal)ontwikkeling

• immuunstoornissen

• gehoorsverlies in 60% van de patiënten:

→ conductief gehoorsverlies 75%

→ sensorineuraal 25% (lage frequenties meer aangetast)

CHROMOSOOMAFWIJKINGEN



CONCLUSIE

(GENETISCHE) DIAGNOSE BIJ GEHOORPROBLEMEN VAN BELANG 
VOOR

• Prognose, progressie, bijkomende problemen

• Erfelijkheid, herhalingsrisico

• Mogelijkheid prenatale diagnostiek / Pre-implantatie Genetische Test 
(PGT)

• Pre-symptomatisch onderzoek
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