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Samenvatting proefschrift 
Genetics and inheritance issues in congenital heart disease 
Door Klaartje van Engelen 
 
 
Dit proefschrift richt zich op de genetische achtergrond van syndromale en niet-
syndromale aangeboren hartafwijkingen, de implicaties hiervan voor patiënten met 
aangeboren hartafwijkingen en de visie van (volwassen) patiënten op 
erfelijkheidskwesties.  
Deel 1 van het proefschrift beschrijft studies waarin (nieuwe) genetische oorzaken van 
verschillende typen aangeboren hartafwijkingen werden geïdentificeerd. In Deel 2 komen 
studies naar aangeboren hartafwijkingen in combinatie met andere afwijkingen aan bod. 
Een belangrijk resultaat van een van deze studies is dat het 22q11.2 deletie syndroom 
vaak niet onderkend wordt bij volwassenen met een tetralogie van Fallot en 
pulmonalisatresie met VSD. Deel 3 richt zich op de visie van volwassen patiënten met 
een aangeboren hartafwijking op erfelijkheidskwesties. Uit deze studies kwam onder 
andere naar voren dat patiënten weinig kennis hebben over de erfelijkheid van hun 
hartafwijking en dat zij behoefte hebben aan meer informatie hierover.  
De studies verricht in het kader van dit proefschrift dragen bij aan de kennis over 
genetica van aangeboren hartafwijkingen. Dit maakt het mogelijk om patiënten en hun 
familieleden (beter) te informeren over de oorzaak van hun hartafwijking, het 
overervingspatroon en een mogelijk risico op bijkomende afwijkingen en/of ziekten. 


