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Ophthalmo-genomics
Met het oog op genetische verschillen

Rede

uitgesproken ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van
bijzonder hoogleraar Genetica van Multifactoriële Oogaandoeningen

aan de Universiteit van Amsterdam
op 23 september 2005

door

Arthur Bergen





Geachte Rector Magnificus,
Geachte mijnheer de Vice-decaan en
overige leden van de raad van het bestuur van het AMC en
de medische faculteit van de Universiteit van Amsterdam

Geachte Leden van het Bestuur van de
Algemene Nederlandse Vereniging ter Voorkoming van Blindheid,

Geachte leden van het Curatorium,
Geachte vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen,
Zeer gewaardeerde collega’s, vrienden en familie,

Anders dan u misschien gewend bent, wil ik u niet aan het eind, maar aan het begin
van mijn betoog iets vertellen over mijn gezin. Mijn vrouw Carin en ik hebben
drie kinderen: een oudste zoon, Timo, nu zes jaar, en een tweeling, Eva en Rune,
nu elf maanden. Eva en Rune zijn een twee-eiige tweeling en genetisch dus niet
identiek. Een-eiige tweelingen ontstaan uit één eicel en één zaadcel, en zijn ge-
netisch precies hetzelfde. Ook uiterlijk lijken een-eiige tweelingen vaak zeer sterk
op elkaar.
Eva en Rune zijn een twee-eiige tweeling omdat ze ontstaan zijn uit twee eicel-

len en zaadcellen. Ze zijn eigenlijk gewoon broer en zus, die toevallig op hetzelfde
moment zijn geboren. Eva en Rune hebben, net zoals hun oudere broer Timo,
ieder een unieke combinatie van erfelijke eigenschappen van hun ouders gekregen,
en dat is goed te zien! Niet alleen zijn Eva en Rune van een verschillend geslacht,
ook zijn ze qua karakter en andere lichamelijke kenmerken nu al volstrekt ver-
schillend. Laten we eens naar de ogen van Timo, Eva en Rune en hun ouders
kijken...
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Het oog

Teneinde goed naar die ogen te kunnen kijken, moeten we echter eerst iets meer
weten van het oog in het algemeen: Wat kunnen we allemaal precies aan een oog
zien?
Het oog is een fascinerend orgaan. Zonder enige moeite en onwillekeurig kunt

u met het oog op tientallen meters én op enkele centimeters afstand scherp zien.
Aan de voorkant van het oog zien we het wit van de sclera, de meestal gekleurde
iris en het zwarte rondje, de pupil. Het gehele oog heeft de grootte van een flinke
knikker, maar is toch veel geavanceerder dan de meest moderne robots met soort-
gelijke functies.
Aan de buitenkant kent het oog tenminste veertig soorten spieren, zenuwen en

bloedvaten om alle functies, zoals knipperen met de ogen, gecoördineerd bewegen
met de ogen, scherp zien, et cetera, te kunnen uit voeren. Eén enkel defect in
deze weefsels leidt onmiddellijk tot vermindering van het gezichtsvermogen.
Indien we een dwarsdoorsnede van het oog bekijken dan zien we aan de buiten-

kant eerst de cornea, die ook wel eens oneerbiedig ‘het stofkapje van het oog’
wordt genoemd, en de gekleurde iris. De spieren van de iris regelen hoeveel licht
er in het oog valt: valt er minder licht op het oog dan wordt de pupil groter, valt
er meer licht op het oog dan wordt de pupil kleiner.
Als licht op het oog valt, dan valt het dus eerst op de buitenkant, de cornea.

Vervolgens passeert het de voorste oogkamer, de lens en het glasachtig lichaam.
Ten slotte valt het licht op een zenuwlaag achter in het oog, dat ook wel netvlies of
retina genoemd. Het netvlies bestaat uit verschillende soorten zenuwen. De be-
kendste zenuwsoorten van het netvlies zijn ongetwijfeld de kegeltjes en staafjes.
Het menselijke netvlies bevat meer dan zes miljoen kegeltjes en 115 miljoen staaf-
jes. De kegeltjes bevinden zich voornamelijk op één plek van een paar vierkante
millimeter in het netvlies, in de zogenaamde macula of gele vlek. Het licht wordt
gefocusseerd op de gele vlek zodat we overdag afbeeldingen scherp kunnen waar-
nemen. ’s Avonds en ’s nachts in het donker gebruiken we voornamelijk de staaf-
jes. De staafjes bevinden zich vooral in de periferie van het netvlies. De staafjes en
kegeltjes steken met de punt in een cellaag waar wij in Amsterdam veel onderzoek
naar doen: het retina pigment epitheel. Licht wordt door de kegeltjes en staafjes van
het netvlies omgezet in elektrische en neuro-chemische signalen. Die signalen gaan
via de optische zenuw naar de hersenen. De visuele zenuwbanen van beide ogen

Arthur Bergen
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lopen door de hersenen en kruisen elkaar bij het optische chiasma, om vervolgens te
worden geleid naar hersendelen in de achterkant van het hoofd: de zogeheten
visuele cortex.

Overerving van oogkenmerken in de familie

Even terug naar de ogen van Timo, Eva, Rune en hun ouders. Op het eerste ge-
zicht lijken die ogen sterk op elkaar. Als men goed observeert, zijn er echter wel
degelijk overeenkomsten en verschillen.
Om een goede vergelijking te kunnen maken moet natuurlijk wel naar de ogen

op dezelfde leeftijd worden gekeken. De ogen van vader en moeder zijn al vaak
gebruikt en verouderd, waarschijnlijk door (te) vaak in studieboeken te neuzen; de
ogen van Eva en Rune zijn nog in ontwikkeling. Van mijn vrouw en ik op jeugdige
leeftijd zijn alleen nog wat vage zwart-witfoto’s beschikbaar. Bij familie-onderzoek
komt het wel vaker voor dat betrouwbare oude data schaars zijn, waardoor verge-
lijkend onderzoek moeilijk, zo niet onmogelijk is. Ik kom daar later nog op terug.
Iedereen kan dus zelf makkelijk de buitenkant van ogen bekijken en vergelijken.

De ogen van Timo en Rune hebben de blauwgroene kleur en de oogvorm van die
van hun moeder. De ogen van Eva hebben de grijsblauwe kleur en de wat rondere
vorm van die van haar vader. Alledrie de kinderen hebben relatief grote ogen, net
zoals hun moeder.
Het is relatief eenvoudig om naar de vorm, grootte en kleur van de ogen te

kijken. Een oogarts kan bepalen of de ogen goed of slecht functioneren, of, met
een lampje door de pupil in het oog kijken. Zo kan aan de binnenkant verschillen
of overeenkomsten tussen beide ogen worden bekeken. De oogarts stelt dan bij-
voorbeeld vast of het kleurenzien normaal is, of hij of zij onderzoekt of er afwij-
kingen te zien zijn aan de gele vlek. De erfelijkheidsdeskundige, of geneticus, gaat
nog een stapje verder en neemt wat bloed af om in het laboratorium naar erfelijke
eigenschappen op de chromosomen en het DNA te kijken. Het zal u niet verbazen
dat ook de chromosomen en het DNA van Timo, Eva en Rune verschillen en
overeenkomsten laten zien die afkomstig zijn van hun vader en moeder. Timo en
Rune hebben die combinatie van stukjes DNA van hun vader en moeder gekregen
die bepalen dat zij ‘de ogen van hun moeder’ hebben. Eva, daarentegen, heeft een
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andere combinatie van stukjes DNA gekregen die bepaalt dat zij ‘de ogen van haar
vader’ heeft.

Overerving van genetische oogziekten: koppeling

De wetmatigheden die opgaan voor normale erfelijke kenmerken, gelden ook voor
datgene wat wij afwijkende erfelijke kenmerken, ofwel erfelijke ziekten, noemen.
In feite kan men dus een erfelijke oogziekte óók als een, weliswaar zeer verve-
lende, eigenschap beschouwen, die doorgegeven wordt van ouder aan kind.
Als voorbeeld nemen we hier de voorouders van een willekeurige familie. De

overgrootvader heeft een erfelijke oogziekte. Omdat erfelijke eigenschappen vast-
liggen in de chromosomen en het DNA, moet er dus ergens op het DNA van de
overgrootvader een erfelijke ‘eigenschap’ liggen die bepaalt dat hij ziek is. Laten
wij dat stukje chromosoom of DNA ‘G’ noemen, en in de stamboom verder vol-
gen. De overgrootvader geeft dit stukje DNA door aan een aantal van zijn kinde-
ren; deze krijgen vervolgens ook de betreffende oogziekte. Uiteraard kunnen deze
zieke kinderen wederom hetzelfde stukje DNA aan hun kinderen doorgeven. Bij
dit overervingpatroon worden ook deze kleinkinderen ziek. Op hun beurt geven
de zieke kleinkinderen zowel het stukje DNA, wat we ‘G’ hadden genoemd, als de
ziekte door aan een aantal van hun kinderen, enzovoort en zo verder. We zien in
dít voorbeeld dus dat alle zieke personen in de stamboom het stukje DNA hebben
dat we ‘G’ hadden genoemd. Het gezonde nageslacht heeft uiteraard ook steeds
een soortgelijk stukje DNA gekregen, dat echter net even anders is. We noemen
dit laatste stukje DNA hier ‘A’.
Het wetenschappelijk onderzoek naar stukjes DNA die binnen families samen

met een ziekte overerven, is een voorbeeld van een koppelingsonderzoek, of, met
een moeilijker woord: linkage analyse. In de voorbeeldfamilie zagen we dat er een
volledige koppeling bestaat tussen het ziektebeeld en een stukje DNA ‘A’. Met
deze koppelingsmethode heeft mijn onderzoeksgroep in het verleden tientallen
stukjes DNA en genen gevonden die betrokken zijn bij (of: gekoppeld zijn aan)
relatief zeldzame erfelijke oogafwijkingen.

Arthur Bergen
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Genetisch bepaalde oogafwijkingen: associatie

Genetisch onderzoek kan niet alleen worden toegepast in kleine familiestambo-
men, maar ook in grotere families; of in zeer grote families; of zelfs in zulke grote
families dat de telgen van de jongste generatie niet meer van elkaar weten dat ze
überhaupt familie van elkaar zijn. Die jongste generatie kan dus bijvoorbeeld een
deel van de Nederlandse bevolking zijn. Toch gaat daarbij nog steeds hetzelfde
principe op als bij kleinere families: we kunnen bij alle personen van die jongste
generatie (een deel van de Nederlandse bevolking) een heel klein stukje DNA
terugvinden dat uiteindelijk afkomstig is van een verre voorouder. Als we een
ziekte bestuderen in de bevolking is het mogelijk dat alle zieke personen eenzelfde
stukje DNA hebben dat afkomstig is van een verre voorouder. Dat stukje DNA
noemen we nu even ‘C’. Alle gezonde personen hebben echter natuurlijk ook
weer een soortgelijk stukje DNA gekregen dat we nu ‘T’ noemen. Een dergelijk
onderzoek naar genetische verschillen in een deel van de zieke en gezonde bevol-
king is een voorbeeld van een genetische associatiestudie. We onderzoeken daarbij
in een bevolkingsgroep niet alleen welke, maar ook hoe vaak verschillen en over-
eenkomsten in het DNA voorkomen tussen groepen zieke en gezonde mensen.
Deze methode past mijn onderzoeksgroep in het bijzonder toe bij het vinden van
genetische risicofactoren voor zeer ingewikkelde en veelvoorkomende oogziekten.

Ik heb aan het begin van deze rede uitgelegd dat er een verband bestaat tussen de
erfelijke eigenschappen die vastliggen op de chromosomen en het DNA, en erfe-
lijke eigenschappen die je direct kunt zien of meten, zoals de vorm, de kleur, het
functioneren of zelfs ziekte van de ogen. Voor het onderzoeken van dit verband
bestaan verschillende methoden, zoals koppelingsanalyse in families of associatie
studies in bevolkingsgroepen. Dit verband wordt vaak onderzocht in mijn vakge-
bied, de ophthalmogenetica.

Van ophthalmogenetica naar ophthalmo-genomics

Mijn vakgebied beslaat de overlap tussen de genetica, de erfelijkheidsleer, en de
oogheelkunde. Het is een fascinerend vak. Het oog is een ingewikkeld en boeiend
orgaan met een groot klinische, wetenschappelijk, maatschappelijke en emotionele
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betekenis. Alleen al in de ‘Dikke van Dale’ vond ik maar liefst meer dan 100
zegswijzen met betrekking tot het oog waaruit dit blijkt: ongetwijfeld herkent u
uitspraken als ‘oog om oog, tand om tand’, ‘een oogje op iemand hebben’ of ‘uit
het oog uit het hart’.
De genetica is, zo mogelijk, van nog veel groter wetenschappelijk, klinisch en

maatschappelijk belang. Het is u vast niet ontgaan dat de media bol staan van
nieuwe ontdekkingen op het gebied van de genetica, met als recent hoogtepunt
het feit dat genetici de basisvolgorde van het DNA van de mens, de muis, de rat,
de hond en de chimpansee in kaart hebben gebracht.
Genomics wil hier zeggen: het op grote schaal bestuderen van alle erfelijke

eigenschappen en erfelijke verschillen die voorkomen bij ieder individu. Zoals ge-
zegd liggen genetische verschillen ten grondslag aan allerlei aangeboren eigen-
schappen, maar ook aan veel ziekten. Daarom leidt het werk in mijn vakgebied
tot verbeterde voorlichting en familieplanning in families met een verhoogd risico
op erfelijke oogaandoeningen, tot de preventie van blindheid en het ontwikkelen
van therapeutische mogelijkheden voor de toekomst.
De oudste verwijzing naar mijn vakgebied vond ik in het Corpus Hippocraticum

uit de vijfde eeuw voor Christus. Hoewel Hippocrates blijk gaf niets af te weten
van erfelijkheid, merkte hij wel op dat ouders met blauwe ogen vaak kinderen met
blauwe ogen kregen. Inmiddels weten we dat de erfelijkheid van oogkleur com-
plex is, en dat verschillende genen bij de overerving hiervan betrokken zijn. Na-
dien zijn er uit de Oudheid nog verschillende verwijzingen naar erfelijke oogafwij-
kingen te vinden. Plinius, een Romeinse schrijver en wetenschapper uit de eerste
eeuw na Christus, beschreef een oogafwijking in de Lepidé-familie. Zijn tijdge-
noot, de Griekse filosoof Plutarchos, beschreef voor het eerst een, wellicht, erfe-
lijke vorm van ouderdomsblindheid bij de afstammelingen van Isaac en Jacob: de
Timoléon-familie uit Corinthië.
Indertijd veronderstelde men dat de mens geschapen was door een of meer

goden. Men geloofde tot laat in de negentiende eeuw in het erfelijk worden van
eigenschappen die tijdens het leven werden verkregen. Zo zouden bijvoorbeeld
giraffen zich hebben ontwikkeld uit voorouders die, generatie op generatie, hun
nek steeds meer moesten uitrekken om aan eten te komen.

Arthur Bergen
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Darwin en Mendel

In 1859 was Charles Darwin de eerste die in zijn boek On the origin of species by
means of natural selection stelde dat natuurlijke selectiedruk op erfelijke eigenschap-
pen van een soort, een verklaring zou kunnen zijn van het evolutieproces. In de
strijd om het bestaan zijn het de sterksten die overleven. De sterksten zijn die
organismen die zich het beste aan hun omgeving kunnen aanpassen. De sterksten
zijn eveneens voornamelijk de ouders van een nieuwe generatie en geven binnen
de soort juist hun genen en kenmerken door.
Darwin vond overigens het moeilijkste punt uit zijn eigen evolutietheorie dat

een zo perfect orgaan als het oog gevormd zou kunnen zijn door geleidelijke evo-
lutionaire veranderingen. In een brief van 3 april 1860 aan Dr. Grey, een beroemd
botanist en tijdgenoot, schreef hij: ‘Het oog bezorgt mij koude rillingen’.
In het recente debat over ‘evolutie versus intelligent design’, gebruiken de anti-

darwinisten nog steeds de perfectie van het oog om te ‘bewijzen’ dat darwiniaanse
evolutie niet zou kunnen hebben bestaan. De moderne evolutietheorie leert ons
echter dat evolutionaire ontwikkelingen soms geleidelijk, soms schoksgewijs ver-
lopen. De ontwikkeling van het volledige oog kan zo’n schoksgewijze ontwikke-
ling geweest zijn.

De Oostenrijkse monnik Gregor Mendel was de eerste die, halverwege de negen-
tiende eeuw, de systematische wetmatigheden in de overerving van genetische
kenmerken ontdekte. Na het kruisen van verschillende variëteiten van erwtenplan-
ten in zijn kloostertuin zag hij dat elke plant van de eerste generatie eigenschappen
van één van de ouderplanten had. Hij noemde de eigenschap die in de eerstvol-
gende generatie ook tot uiting kwam ‘dominant’ en de alternatieve eigenschap
‘recessief’.

Waardenburg en Delleman: nationaal archief genetische
oogziekten

De Nederlandse oogarts Waardenburg paste aan het begin van de vorige eeuw die
nieuwe genetische wetten van Mendel voor het eerst toe in de oogheelkunde. Hij
beschreef in meer dan 250 publicaties uiteenlopende vormen van erfelijke blind-

Ophthalmo -g enom ic s

11



en slechtziendheid in Nederlandse families. Daarbij kwamen ziekten aan de orde
als oculair albinisme, retinitis pigmentosa (kokerzien), macula degeneratie (degeneratie
van de gele vlek), de ziekte van Norrie, pseudoxanthoma elasticum, Nance Horan syn-
droom, en uiteraard het door hem voor het eerst beschreven Waardenburg syndroom.
Ook genetisch meer complexe ziektebeelden, zoals glaucoom en macula degene-

ratie, hadden echter zijn belangstelling. Waardenburgs onderzoek is een inspiratie
geweest voor vele andere bekende oogartsen en genetici na hem, waardoor wij in
Nederland nog steeds beschikken over een schat aan onderzoeksdata en materiaal
voor het bestuderen van genetisch bepaalde oogafwijkingen. Het grootste archief
van deze wetenschappelijke data en materialen in Nederland werd vanaf 1965 aan-
gelegd door professor Delleman en ligt opgeslagen op het Interuniversitair Oog-
heelkundig Instituut in Amsterdam. Zoals ik al in mijn inleiding aangaf: betrouw-
bare gegevens over onze voorouders zijn zeer schaars en dat geldt zeker voor
betrouwbare klinische gegevens.
Het archief van Delleman bevat inmiddels klinische data van ongeveer 22.000

patiënten met erfelijke oogziekten, die tot ongeveer 9000 families behoren. Verder
bevat dit archief nog 60.000 oog- of fundusfoto’s, 8000 DNA- en 1000 serum-
monsters voor verder onderzoek, en ten minste 2000 DNA/gentyperingen. Deze
collectie is een van de grootste in de wereld en is van grote wetenschappelijke,
klinische en maatschappelijke waarde, nu en in de toekomst. De gegevens uit dit
register zijn ook essentieel geweest voor een groot deel van mijn eigen DNA-
onderzoek in het recente verleden.

De ontdekking dat chromosomen de dragers zijn van erfelijke eigenschappen, de
ontdekking van de structuur van het DNA en de introductie van recombinant
DNA-technologie hebben het onderzoek naar, en de diagnostiek van erfelijke oog-
ziekten in een stroomversnelling gebracht. Het is een stroomversnelling waar we,
anno 2005, nog middenin zitten en die zich recentelijk heeft uitgebreid naar de
genetica van complexe ziekten van het oog, zoals macula degeneratie en glaucoom.

Arthur Bergen
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Genetische verschillen

Hoe komen wij toch aan die genetische verschillen en dus aan die erfelijke oog-
ziekten? Om dat te begrijpen is het van belang eerst iets meer te weten over
cellen, chromosomen en het DNA.
Het menselijk lichaam kent één miljoen maal 100 miljoen cellen. In elke men-

selijke cel komen 23 chromosomenparen voor. Alle chromosomen tezamen wor-
den ook wel ‘het genoom’ genoemd. Als we al die chromosomen in één cel als
dominostenen aan elkaar leggen en uitrollen, ontstaat een DNA-draad van onge-
veer zes miljard bouwstenen. De DNA-draad wordt gevormd uit vier soorten
DNA bouwstenen: A, C, G, T. Deze vier bouwstenen komen in allerlei combina-
ties na elkaar voor. Sommige bouwsteen volgorden vormen betekenisvolle codes,
de we ‘genen’ noemen. In de menselijke DNA-draad komen 30.000 tot 40.000
genen voor. Andere bouwsteenvolgordes lijken nonsens te bevatten.
De basisvolgorde van alle bouwstenen van de DNA-draad is bij alle mensen

gelijk, maar er zijn zeker ook vele verschillen in volgorde te vinden. Het DNA
van twee willekeurige personen in deze zaal is voor ongeveer 99,9% precies het-
zelfde; slechts 0,1% van de bouwstenen van het DNA is verschillend. Tussen u en
uw buurman in deze zaal is zo’n 1 op de 1500 bouwstenen van het DNA verschil-
lend, de rest is hetzelfde.

Recombinatie en mutatie

Hoe komen wij aan die genetische verschillen? De belangrijkste mechanismen voor
het onstaan van erfelijke verschillen zijn: recombinatie en mutatie. Recombinatie
betekent uitwisseling van DNA tussen chromosomenparen van de vader en moe-
der, zodat er bij de volgende generatie een nieuwe unieke combinatie van erfelijke
eigenschappen ontstaat.
Mutatie betekent dat er een fout of foutje optreedt bij het maken van een kopie

van het DNA voor de volgende generatie. Gemiddeld treden er bij de doorgifte
van het DNA van ouder naar kind ten minste 175 nieuwe foutjes op. Een dergelijk
foutje verandert in vele gevallen maar één enkele bouwsteen van het DNA en
wordt vervolgens weer doorgegeven op de volgende kopie van een kopie. Deze
veranderde bouwsteen erft dus vervolgens over van generatie op generatie. De
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meeste van deze foutjes zijn gelukkig relatief onschuldig en hebben geen ziekte tot
gevolg. Sommige foutjes leiden echter wel degelijk tot ziekte, of tot een vergro-
ting van de bevattelijkheid voor ziekte.
Hoe verdwijnen genetische verschillen? Dit gebeurt bijvoorbeeld als individuen

sterven zonder zich voort te planten, of als personen emigreren uit een bevol-
kingsgroep.

Monogene en multifactoriële ziekten

Soms is één zeldzame verandering in één bouwsteen van één gen in het DNA
voldoende om een erfelijke ziekte in de familie te veroorzaken. Het gaat daarbij
vaak om een behoorlijk ernstige fout in het DNA. We noemen dergelijke ziekten
‘monogene ziekten’. Monogene ziekten zijn ziekten die vaak in duidelijke mende-
liaanse patronen in families overerven. Een voorbeeld hiervan is de oogziekte reti-
nitis pigmentosa.
Daarnaast kennen we ziekten waarbij vaak minder ernstige foutjes in meer dan

één DNA-bouwsteen betrokken zijn. Deze ziekten heten ‘complex’ of ‘multifac-
torieel’. In dit geval zorgt een foutje in een bouwsteen van het DNA ervoor dat
het risico op het krijgen van een ziekte verhoogd wordt. Een opeenstapeling van
verschillende minder ernstige foutjes in de bouwstenen van het DNA verhoogt
daarbij de bevattelijkheid voor de ziekte.
Een complicerende factor is dat, bij het ontstaan van multifactoriële ziekten,

omgevingsfactoren, zoals roken of dieet, ook een rol spelen. Met andere woorden:
een opeenstapeling van risicofactoren in combinatie met de genetisch bepaalde
bevattelijkheid zorgt ervoor dat de betreffende ziekte bij een individu ook daad-
werkelijk ontstaat. Voorbeelden van multifactoriële oogziekten zijn ouderdoms-ma-
culadegeneratie en glaucoom.

Samenvattend: er is bij monogene ziekten dus steeds sprake van één enkele oor-
zakelijke fout in bouwstenen van één gen in het DNA. Er is weinig invloed van
omgevingsfactoren. Bij multifactoriële of complexe ziekten is er sprake van meer-
dere risicoverhogende genen en verschillende omgevingsfactoren. In de praktijk is
het zo dat er vele ziekten tussen deze twee categorieën invallen, zodat er sprake is
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van een continu spectrum van ziekten tussen de twee uiterste categorieën: mono-
geen en multifactorieel.

Retinitis pigmentosa

Nederland kent ongeveer 50.000 blinden en slechtzienden ten gevolge van mono-
genetische afwijkingen. We kennen momenteel ongeveer honderd ziektegenen die
betrokken zijn bij monogene oogafwijkingen. De verwachting is dat ten minste
honderd á tweehonderd ziektegenen nog ontdekt zullen worden.
Ongeveer de helft van de patiënten met een monogene oogafwijking heeft een

vorm van retinitis pigmentosa of een vroege vorm van maculadegeneratie. Retinitis
pigmentosa wordt, zoals gezegd, in de volksmond ook wel ‘kokerzien’ genoemd.
De ziekte wordt verder gekenmerkt door nachtblindheid, pigmentveranderingen
in het netvlies en gereduceerde signalen op een electroretinogram. Het betreft
hier een relatief kleine groep patiënten, maar wel bestaand uit relatief veel kinde-
ren en jongvolwassenen, met een veelal ernstige handicap.
Preventie en therapie van retinitis pigmentosa is, of wordt, mede afhankelijk van

de kennis van het onderliggende DNA-defect. Sommige patiëntengroepen met een
bepaald gendefect kunnen baat hebben bij eenvoudige preventieve maatregelen,
zoals het dragen van een zonnebril of het nemen van dieetpreparaten. Andere,
waarschijnlijk grotere aantallen patiënten, zullen in de toekomst afhankelijk zijn
van ingewikkelde behandelingsmethoden, zoals gentherapie.

Macula degeneratie

Naast monogene oogafwijkingen, zoals retinitis pigmentosa, zijn er ook multifactori-
ele of complexe oogafwijkingen. Ter herinnering: deze ziekten zijn deels gene-
tisch, en worden deels veroorzaakt door omgevingsfactoren. De belangrijkste is
de leeftijdsgebonden maculadegeneratie, hier afgekort tot AMD.
AMD is een ziekte van de gele vlek die 4% van de bevolking boven de 60 jaar

treft. AMD ontstaat wanneer de kegeltjes in de macula afsterven, waarmee men
overdag normaal gesproken scherp kan zien. De ziekte leidt dan ook vooral tot
uitval van het centrale gezichtsveld. Bij een grote groep ouderen tast deze ziekte
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dus de kwaliteit van leven ernstig aan omdat maculadegeneratie leidt tot proble-
men bij bezigheden als lezen, tv-kijken, autorijden, borduren, et cetera. Momen-
teel bestaat er nog geen geneesmiddel of blijvend effectieve behandeling voor
AMD.
Anno 2005 kennen we een handjevol omgevingsfactoren en genen die het risico

op het krijgen van AMD vergroten. De belangrijkste risicofactoren zijn leeftijd,
roken en dieet. Als u dus nu nog steeds zou roken, is het ook in dit kader van
belang daar onmiddellijk mee te stoppen. Er zijn een vijftal genetische risicofacto-
ren voor AMD bekend, waarvan de belangrijkste de zogeheten APOE- en CFH-
genen zijn. Zeer recent werd bekend dat 50% van het totale genetische risico op
AMD verklaard kan worden door het optrden van één enkele DNA-bouwsteen-
verandering in het complement factor H-gen (CFH-gen). Daaruit kunnen wij con-
cluderen dat de aanleg voor een immunologische respons op een ontsteking in het
netvlies een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van AMD. Het manipuleren
van het complementsysteem in het netvlies met behulp van geneesmiddelen of
gentherapie lijkt daarmee een van de meest veelbelovende experimentele therapie-
en voor AMD te kunnen worden.

Glaucoom

Een andere belangrijke multifactoriële oogziekte is glaucoom, dat bij ongeveer 1%
van de bevolking voorkomt. Glaucoom is veelal een sluipende en heel geleidelijke
ziekte van de oogzenuw, die heel langzaam afsterft. Patiënten gaan vaak pas naar
de oogarts als er onomkeerbare schade aan het netvlies is opgetreden. Bekende
risicofactoren van glaucoom zijn onder andere verhoogde oogdruk, bijziendheid
en het vóórkomen van de ziekte in de familie. De behandeling van glaucoom richt
zich op het verlagen van de oogdruk door middel van een scala medicamenten,
laserbehandeling of operatie, waardoor het ziekteproces kan worden vertraagd.
De genetica van glaucoom is complex en niet zelden zijn er binnen één familie

meerdere ziektegenen bij glaucoom betrokken. We kennen momenteel nog slechts
vier genen die betrokken zijn bij het onstaan van de meest frequente vorm van
glaucoom: primair open kamerhoekglaucoom. Desondanks zal het verder in kaart
brengen van de ziektegenen voor glaucoom leiden tot, enerzijds, eerdere vroeg-
diagnostiek en, anderzijds, tot effectievere toepassing van medicamenten.
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Presymptomatische DNA-diagnostiek zal leiden tot een vroegere behandeling
van glaucoom. Dit kan leiden tot het voorkómen of uitstellen van netvliesschade
bij personen met een hoog risico op het krijgen van glaucoom. Daar glaucoom
vaak pas op latere leeftijd ontstaat, zal dat betekenen dat deze ziekte zich in een
substantiële groep patiënten in de toekomst niet of nauwelijks meer hoeft te mani-
festeren.
DNA-onderzoek zal eveneens leiden tot een betere typering van allerlei soorten

glaucoom. Waarom sommige glaucoom patiënten wel gevoelig zijn voor het ene
geneesmiddel, maar niet voor het andere medicament zal in de nabije toekomst
duidelijk worden dan wel voorspelbaar zijn, afhankelijk van het DNA-profiel van
de individuele patiënt.

Priorititeiten en ontwikkelingen in onderzoek en
patiëntenzorg

Dan ben ik nu op het punt gekomen om eens te kijken naar de toekomstige prio-
riteiten van mijn onderzoeksprogramma en naar de ontwikkeling van de ophthal-
mognetische patiëntenzorg. Deze prioriteiten zijn als volgt:

1. Het ontdekken van nieuwe genen betrokken bij complexe oogaandoeningen, in
het bijzonder ouderdoms-maculadegeneratie en glaucoom.

2. Functionele genetica van monogene oogafwijkingen voorzover die van belang zijn
voor multifactoriële oogaandoeningen.

3. Verder stimuleren van DNA-diagnostiek en (experimenteel)therapeutische mo-
gelijkheden, zoals gentherapie.

Deze prioriteiten gaan hand in hand met een aantal huidige en nieuwe ontwikke-
lingen in de genetica en de oogheelkunde, die inmiddels ook gestalte hebben ge-
kregen in mijn eigen onderzoeksgroep. Een aantal van die ontwikkelingen wil ik
hier benadrukken.

Ad 1) Wat betreft het ontdekken van nieuwe genen betrokken bij complexe oog-
aandoeningen het volgende: Momenteel kennen wij slechts een handjevol ziekte-
genen die betrokken zijn bij complexe oogafwijkingen. Door de ontwikkeling van
steeds grootschaliger DNA-analysetechnieken en het toepassen van nieuwe metho-
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den wordt het identificeren van nieuwe ziektegenen echter steeds minder moeilijk.
Ik verwacht vooral dat de komende jaren de kennis omtrent de genen die een rol
spelen bij de complexe netvliesziekten enorm zal toenemen.
Mijn onderzoeksgroep levert daaraan een bijdrage door het uitvoeren van ge-

netische associatiestudies bij een groep van meer dan duizend AMD-patiënten en
gematchte gezonde controlepersonen, die inmiddels verzameld zijn door prof.dr
Paulus de Jong en dr. Caroline Klaver, beide oogarts.

Ad 2) Wat betreft de functionele genetica van monogene oogafwijkingen het vol-
gende: we weten tegenwoordig niet alleen steeds beter welke genen betrokken
zijn bij genetisch bepaalde oogziekten, maar ook steeds beter wat die genen pre-
cies doen en hoe ze samenwerken in netwerken. Grootschalige analyses van vele
genen tegelijk kunnen worden uitgevoerd met zogenaamde ‘DNA-chips’. DNA-
chips zijn vergelijkbaar met computerchips, alleen bevat de chip geen elektrische
schakelingen, maar honderden druppeltjes DNA. Diverse onderzoekers in mijn
groep gebruiken deze technologie om de moleculaire oorzaken van netvliesziekten
te achterhalen.
Een andere bottleneck in het onderzoek naar erfelijke netvliesafwijkingen bij de

mens was tot op heden het ontbreken van geschikte diermodellen. Geschikte dier-
modellen wil hier zeggen: dieren, voornamelijk muizen, met een soortgelijk foutje
in het DNA zoals dat bij mensen voorkomt en met een soortgelijke ziekte. Zo
hebben wij bijvoorbeeld een muizendiermodel gemaakt voor de ziekte pseudoxan-
thoma elasticum (PXE). PXE is een aandoening van het bindweefsel in het oog, de
huid en het bloedvatensysteem. Deze PXE-muizen staan momenteel op bepaalde
mineralendiëten, die in theorie de aanvang en het verloop van de ziekte kunnen
beïnvloeden. Deze diëten zouden later ook door patiënten gevolgd kunnen wor-
den.
Door nieuwe technieken neemt de beschikbaarheid van nieuwe diermodellen in

de nabije toekomst snel toe. Hierdoor worden de mogelijkheden voor nieuw ex-
perimenteel therapeutisch onderzoek enorm uitgebreid. Daarnaast zal er echter
een grote behoefte blijven bestaan om experimentele gegevens van dierproeven
terug te koppelen naar de situatie bij de mens.

Ad 3) Wat betreft het verder stimuleren van DNA-diagnostiek en gentherapie het
volgende: DNA-diagnostiek wil zeggen: bekijken welke DNA-verandering verant-
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woordelijk is voor het voorkomen van een erfelijke ziekte bij een persoon of in een
familie. DNA-diagnostiek kan van belang zijn bij erfelijkheidsvoorlichting, per-
soonlijke familieplanning, bevestiging van een nog onzekere klinische diagnose en
draagsterschapsbepaling. Tot op heden was een veelvoorkomende bottleneck van
DNA-diagnostiek dat genen slechts één voor één konden worden geanalyseerd,
tegen enorme kosten. Door recente technische ontwikkelingen in DNA-chiptech-
nologie is het DNA echter op steeds grootschaliger wijze te onderzoeken. Der-
halve kunnen DNA-veranderingen in verschillende genen tegelijkertijd steeds snel-
ler en beter in kaart worden gebracht. Op deze wijze onderzoeken wij eveneens
erfelijke retinaziekten.

Gentherapie

Gentherapie lijkt een belangrijke optie te worden voor de oogheelkunde. Genthe-
rapie is het inbrengen van een stukje gezond DNA om het defecte stukje DNA bij
de patiënt te vervangen. Bij oogziekten gebeurt dit door een injectie van het DNA
in het oog.
Het is van belang hier te vermelden dat collega’s in de Verenigde Staten op

honden met retinitis pigmentosa en het zogenaamde ‘RPE65 gendefect’ al vijf jaar
geleden succesvol gentherapie hebben toegepast op basis van AAV-virus vectoren.
Dit RPE65 gendefect komt niet alleen voor bij honden, maar ook bij mensen met
retinitis pigmentosa. De video-opname van zo’n behandelde hond laat zien deze
heden ten dage nog steeds goed ziet. In de Verenigde Staten en Engeland wordt
momenteel bij een groep retinitis pigmentosapatiënten met een RPE65 defect een
clinical trial, fase één uitgevoerd.

Waarom is gentherapie bij oogafwijkingen zo veelbelovend? Ten eerste zijn de
jarenlange experimentele trials in proefdieren succesvol. Ten tweede is het oog
goed bereikbaar voor therapie. Ten slotte ligt het oog immunologisch min of
meer beschermd in het hoofd. Aan de andere kant is gentherapie vooralsnog in
ontwikkelling en alleen beschikbaar voor kleine groepen patiënten, en zal voor
elk gen defect een andere behandeling moeten worden toegepast.
Het recentelijk nieuw gevormde samenwerkingsverband tussen IOI, AMC,

AMT en een aantal Europese partners zou ertoe kunnen leiden dat binnen twee
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tot drie jaar bij een beperkte groep Nederlandse patiënten reeds de eerste oog-
heelkundige clinical gentherapietrials in het AMC zouden kunnen worden gestart.

Implicaties voor de oogheelkunde en klinische genetica

Tot slot iets over de implicaties van de geschetste ontwikkelingen voor de oogheel-
kunde en de klinische genetica.
Wat betreft de monogene oogziekten zal de huidige trend zich versterkt voort-

zetten. De mogelijkheden voor steeds meer, betere en snellere DNA-diagnostiek
nemen snel toe. Ook zullen de mogelijkheden tot preventie, en in sommige ge-
vallen therapie, toenemen. De patiënt en zijn familie zullen veelal door een oog-
arts worden onderzocht in een academisch ziekenhuis en erfelijkheidsvoorlichting
krijgen van een klinisch geneticus. De relevante ziektegenen zullen worden onder-
zocht in specifieke referentielaboratoria, waar expertise over de genetische afwij-
king aanwezig is.
Voor zeer zeldzame ziektebeelden en moeilijk te diagnostiseren patiënten zullen

er een beperkt aantal referentiecentra in Nederland en Europa zijn. In die centra
moet voldoende relevante kennis van gespecialiseerde oogartsen, klinisch genetici
en klinisch moleculair genetici gebundeld zijn om de beste zorg te kunnen bieden.
Het recente ophthalmogenetisch samenwerkingsverband tussen de afdeling Oog-
heelkunde van het AMC, geleid door de professoren Mourits en de Smet, en de
afdeling Klinische genetica AMC, geleid door professor Leschot, alsmede de afde-
ling ophthalmogenetica van het IOI, heeft ongetwijfeld de potentie om een derge-
lijk Europees referentiecentrum te worden.

Met het toenemen van de moleculair genetische kennis over multifactoriële ouder-
domsziekten van het oog zal binnen de ophthalmogenetica een nieuwe situatie ont-
staan.
De westerse mens wordt gemiddeld steeds ouder. Kalenderleeftijd zegt daarbij

overigens niet alles; dat kan ik u met het volgende voorbeeld illustreren. Op 23
september 2003 overleed de volkszanger André Hazes. Het tv-commentaar van
een Jordaanse bloemenstalhouder in Amsterdam luidde: ‘Ja, hij was maar 53,
maar hij heeft wél voor 106 jaren geleefd’. We kunnen dus een onderscheid ma-
ken in formele leeftijd en biologische leeftijd. De formele leeftijd is uiteraard ge-
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baseerd op de kalender, terwijl de biologische leeftijd sterk samenhangt met le-
venswijze, genetische en biologische factoren. Medisch gezien is vooral de biologi-
sche leeftijd van belang. Helaas wordt onze gemiddelde levenswijze niet gezonder
en doet het aloude adagium ‘de ouderdom komt met gebreken’ nog steeds op-
gang. De frequentie van complexe ouderdomsziekten van het oog, zoals macula
degeneratie en glaucoom, zal in Nederland de komende decennia dan ook fors toene-
men, tenzij er een goede behandeling voor wordt ontwikkeld.
Bij ouderdomsziekten gaat het vaak om persoonlijke statistische risico’s op niet

(goed) behandelbare ziekten, niet om familieplanning. De implicaties hiervan ont-
stijgen derhalve deels de klinische genetica. Toch kan de klinische genetica wel
degelijk een belangrijke rol spelen, als er voor een afwijking, zoals glaucoom, een
preventieve behandeling wordt ontwikkeld, en presymptomatische diagnostiek be-
langrijk is voor de behandeling van de patiënt in een vroeg stadium van de ziekte.
Glaucoom is sowieso een interessant voorbeeld. We kennen hiervan puur mo-

nogenetische vormen, vormen waarbij genetisch risico een belangrijke rol speelt,
vormen waarbij het genetische risico een ondergeschikte rol speelt, en vormen
waarbij genetica niet of nauwelijks een rol speelt.
Het voorlichten van patiënten en families met complexe oogziekten waarbij de

genetica een ondergeschikte rol speelt, wordt dus het primaire domein van de
oogarts, vooralsnog in de academische medische centra. De betrokkenheid van de
klinisch geneticus wordt groter naarmate het genetische risico van de aandoening,
en de implicaties voor preventie en familieplanning, groter worden. De klinisch
moleculair geneticus, tenslotte, krijgt zowel te maken met de oogarts als de kli-
nisch geneticus, en uiteindelijk zowel met monogene als multifactoriële aandoe-
ningen.
Om de geschetste veranderingen op te vangen is de situatie in oogheelkundig en

klinisch genetisch Nederland niet echt ongunstig: er is in de academische klinieken
relatief veel klinische en genetische kennis aanwezig betreffende genetisch be-
paalde oogafwijkingen, en ook bestaan er al ophthalmogenetische referentiecentra.
Wat vooralsnog achterblijft, en een taak lijkt te zijn voor de toekomst, is de

integratie en het gebruik van moleculair genetische technieken en kennis binnen
de meeste oogheelkundige klinieken ter verbetering van diagnostiek, voorlichting,
preventie en behandeling van grote groepen patiënten. In die zin is het te voorzien
dat een deel van specifieke moleculaire gentyperingen van patiënten in de kliniek
net zo gewoon zal worden als nu bijvoorbeeld elektrofysiologische metingen zijn.
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Samenvatting toekomstvisie

Ik voorzie dat in de komende tien jaar voor het eerst moleculair genetisch geba-
seerde mogelijkheden zullen onstaan voor de preventie of zelfs behandeling van
bepaalde soorten genetisch bepaalde blindheid. Ik voorzie de eerste concrete pre-
ventieve mogelijkheden door middel van gentherapie bij jonge patiënten met een
beginnende retinitis pigmentosa. Niet al te lang daarna zou dit gevolgd kunnen wor-
den door de eerste preventieve behandeling van patiënten met een beginnende
macula degeneratie. Verder voorzie ik dat er gelijktijdig nieuwe mogelijkheden zul-
len ontstaan voor genetische vroegdiagnostiek, tijdige behandeling en dus preven-
tie van glaucoom.

Het zal zeker niet meevallen om dit allemaal in tien jaar voor elkaar te krijgen. De
Nederlandse wetenschap wordt in toenemende mate gehinderd door bureaucratie,
regelzucht, organisatiedrift, platte bezuinigingen, gebrek aan politieke durf en vi-
sie, alsmede slechte carrièreperspectieven voor jonge onderzoekers. Desondanks
blijf ik optimistisch en van mening dat een groot deel van deze toekomstige ont-
wikkelingen kán…, nee: móet worden verwezenlijkt.

Dankwoord

Aan het eind van deze rede wil graag ik het bestuur van de Algemene Nederlandse
Vereniging ter Voorkoming van Blindheid bedanken voor het voordragen van mij
voor deze leerstoel, en alsmede degenen danken die hierover positief advies uit-
brachten. De raad van het bestuur van het AMC en de medische faculteit van de
Universiteit van Amsterdam dank ik voor zijn instemming met deze benoeming.
Ook wil ik u allen bedanken voor uw komst hier.
Graag wil ik daarnaast een aantal mensen bedanken die in het verleden een be-

langrijke rol hebben gespeeld in mijn wetenschappelijke leven. Ik wil in ieder geval
bedanken de hoogste bazen van de afdelingen waar ik gewerkt heb, zijnde Peter
Pearson, Gert-Jan van Ommen, Andries Westerveld, Paulus de Jong, Dick Boots-
ma en, recentelijk, Peter van ’t Klooster, Jos Jakobs, Nico Leschot, Wiel Hoekstra
en Louise Gunning, voor het vertrouwen, de vrijheid in het onderzoek en de steun
bij en sturing van mijn carrière.
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Dan mijn overige directe begeleiders en klankborden in de menselijke genetica:
de professoren Marten Hofker, Bert Bakker, Martijn Breuning en Andries Wester-
veld, alsmede de leden van het curatorium: de professoren Ben Oostra, Frank Baas
en mw. Sanders. Ten slotte een aantal nog niet eerder genoemde AMC-groepen
waarmee ik een uitstekende samenwerking heb: de groepen van professor Kaste-
leijn en dr. Tripp, en de groep van dr. Mannens.
Twee namen van te vroeg overledenen ontbreken hier in dit rijtje: die van pro-

fessor Liesbeth Bleeker-Wagemakers, voormalig afdelingshoofd Ophthalmogeneti-
ca IOI, en die van Lodewijk Sandkuijl, voormalig genetisch klankbord en bijzonder
collega van het allereerste medisch-genetisch uur. Met geen van beide heb ik de
spannende reis in het ophthalmogenetisch wetenschappelijk onderzoek kunnen
voorzetten.

Verder wil ik mijn huidige en voormalige collega’s op het IOI, NIH, AMC in
Amsterdam en elders in den lande bedanken voor de vaak uiterst goede, leuke en
productieve samenwerking. Als ik alleen al de Nederlandse collega wetenschappers
tel met wie ik samen op een of andere wijze ooit iets gepubliceerd heb, of zij met
mij, dan kom ik al op zo’n honderd personen, dus ik kan jullie helaas niet allemaal
nu bij naam noemen. Toch van harte bedankt, en ik kijk reikhalzend uit naar ver-
dere wederzijdse samenwerking in de toekomst.

Ten slotte de leden en voormalige leden van mijn eigen onderzoeksgroep sinds
1997, de belangrijkste pijler onder het dagelijkse werk. Graag wil ik hier noemen
Theo Gorgels, Willem Kamphuis, Caroline Klaver, Ralph Florijn, Simone van
Soest, Nataliya Yeremenko, Joep Brinkmann, Frederike Dijk, Judith Booij, Domi-
que Baas, Jacoline ten Brink, Cecile Ottenheim, Gerard de Wit, Willem Loves,
Anneke de Wolf, Anke Essing, Arne Bakker, Caroline Hulsman, Jacqueline As-
sink, Xiaofeng Hu en Ellen Schuurman: bedankt voor jullie inzet, ieder op zijn of
haar eigen manier, en ik hoop nog lang met jullie te kunnen samenwerken.
Alle vrienden, kennissen, buren en familie, echt teveel om allen hier bij naam te

noemen, wil ik bedanken voor de sociaal prettige omgeving waarin ik goed kan
gedijen.
Mijn vader en moeder hebben natuurlijk zwaar in mij geïnvesteerd om mijn

studie en wetenschappelijke carrière mogelijk te maken en hen ben ik blijvend
dank verschuldigd. Mijn moeder is hier aanwezig en kan dit moment gelukkig
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meemaken, mijn vader helaas niet meer, maar die zou wel eventjes trots geweest
zijn...
Ten slotte hebben Timo – die overigens ook professor of ridder wil worden –

Eva en Rune een totaal nieuwe dimensie toegevoegd aan mijn affiniteit met ge-
netica en erfelijkheid.
Carin kwam ik precies op het juiste moment in mijn leven tegen en zorgt sinds-

dien voor stabiliteit in het leven van een nogal eens gekke wetenschapper. Carin:
Wij hebben het inmiddels goed voor elkaar.

Ik heb gezegd.
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