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Onze dienst
Het Centrum Medische Genetica (CMG) is verbonden aan zowel de Universiteit 
Antwerpen (UA) als het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). In totaal werken 
er meer dan 90 medewerkers (artsen, paramedici, biochemici, biologen, ingenieurs, 
laboranten, administratief personeel). 

Het CMG bestaat uit een consultatie-eenheid en uit laboratoria voor diagnostiek  
en wetenschappelijk onderzoek. Intensieve samenwerking tussen deze verschillende 
eenheden zorgt voor een optimale patiëntenzorg, performante en accurate  
diagnostiek, translationeel onderzoek en innovatieve research.

Consultatie-eenheid 
In de consultatie-eenheid krijgen patiënten en/of hun familieleden genetisch advies 
op multidisciplinaire wijze. Hiervoor beschikken we over een team van klinisch genetici, 
genetisch consulenten, verpleegkundigen en psychologen. Patiënten kunnen op eigen 
initiatief een afspraak maken of worden verwezen door een geneesheer (huisarts 
of specialist), een verzorginstelling voor mindervaliden of andere (para)medische 
instanties. 

Diagnostisch laboratorium 
In het diagnostisch laboratorium worden genetische testen verricht zoals chromo-
somenonderzoek, FISH analyse, SNP array analyse, analyse van genpanels, exoom- 
sequenering en gericht genonderzoek. Het diagnostisch laboratorium ontvangt stalen 
van verschillende artsen en ziekenhuizen in binnen- en buitenland. Met behulp van 
genpanels kunnen we voor verschillende aandoeningen (aneurysmata, hartritme-
stoornissen, diabetes, erfelijk gehoorsverlies, skeletdysplasieën en groeistoornissen, 
dyslipidemieën, obesitas, cerebrovasculaire aandoeningen en syndromen met  
cognitieve beperking) een snelle en accurate genetische diagnostiek aanbieden.

Wetenschappelijk onderzoek 
Voor wetenschappelijk onderzoek heeft het CMG een aangepast onderzoekslabo-
ratorium. De onderzoeksactiviteiten zijn vooral gefocust op de domeinen van erfelijk 
gehoorsverlies, obesitas, leerproblemen, bot- en kraakbeenaandoeningen, kanker en 
erfelijke hart- en bloedvataandoeningen. Het CMG heeft hiervoor de voorbije jaren 
een wereldwijde reputatie opgebouwd. Binnen de Universiteit Antwerpen is het 
team ook erkend als excellentieconsortium (GENOMED).

Prof. dr. Geert Mortier
diensthoofd Centrum Medische Genetica
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Onze wetenschappelijke 
onderzoeksdomeinen

Cardiogenetica 
De onderzoeksgroep rond cardiogenetica exploreert samen met de 
diensten cardiologie en cardiochirurgie de genetische oorzaken en 
ontstaansmechanismen van erfelijke hart- en bloedvataandoeningen 
zoals aortaverwijdingen (aneurysmata), plotse dood, hartspierziektes

en hartritmestoornissen. Dit onderzoek wordt geïnspireerd door de studie van zeldzame 
aandoeningen zoals het Marfan syndroom en het Loeys-Dietz syndroom.

Gehoorsverlies of slechthorendheid 
Gehoorsverlies of slechthorendheid bij kinderen heeft meestal een puur 
erfelijke oorzaak. In het onderzoeksdomein erfelijke slechthorendheid 
wordt dit bestudeerd. Er worden nieuwe genen verantwoordelijk voor ge-
hoorsverlies opgespoord, en de functie van deze genen wordt onderzocht. 

Anderzijds wordt de complexe interactie tussen genen en omgevingsfactoren, die 
aan de basis ligt van ouderdomsslechthorendheid, ontrafeld.

Kankergenetica 
De onderzoekslijn kankergenetica gebeurt in nauwe samenwerking 
met andere medische afdelingen in en buiten het UZA (waaronder de 
oncologie en pathologische anatomie). Er wordt genetisch onderzoek 
verricht naar nieuwe biomerkers die het kankerproces vroegtijdig

kunnen detecteren in verschillende tumortypes, zoals mesotheliomen, pancreas-, colon- 
en borsttumoren. Daarenboven wordt onderzoek verricht naar nieuwe biomerkers voor 
kanker, vooral op basis van tumor-DNA dat vrij in het bloed circuleert.

Skelet 
Het skelet heeft tal van belangrijke functies in het menselijk lichaam. 
Genetische afwijkingen liggen aan de basis van heel wat erfelijke bot- 
en kraakbeenaandoeningen. De focus van het onderzoek ligt vooral op 
aandoeningen met verhoogde botdensiteit, vroegtijdig degeneratief

gewrichtslijden en groeistoornissen (vooral dwerggroei). Het doel is om de genetische 
oorzaken te achterhalen en zo een beter inzicht te krijgen in de ontstaansmechanismen  
van deze zeldzame ziektes. Ook wordt op die manier beoogd bij te dragen aan nieuwe 
behandelingen voor meer frequente aandoeningen in de bevolking, zoals osteoporose 
en osteoartrose. 

Obesitas of zwaarlijvigheid 
Obesitas of zwaarlijvigheid is een toenemend probleem voor onze 
volksgezondheid. Naast factoren zoals eet- en bewegingspatroon 
wordt het risico voor obesitas voor een groot gedeelte bepaald door 
erfelijke factoren. In samenwerking met de dienst endocrinologie

van het UZA probeert het CMG deze genetische risicofactoren te identificeren.

Cognitieve beperking 
Een cognitieve beperking komt voor bij 2-3% van de bevolking en 
heeft vaak een genetische oorzaak De onderzoeksgroep cognitieve 
genetica onderzoekt de oorzaken van de cognitieve beperking en aan-
verwante ontwikkelingsstoornissen zoals autisme. Het onderzoek

concentreert zich op het identificeren van de genetische oorzaken van deze aan-
doeningen door gebruik te maken van de nieuwste technologieën. Aansluitend 
bestuderen we het verband tussen het ziektegen en het klinisch beeld in diermodellen. 
Hiermee hopen we op termijn een rationele therapie voor deze aandoeningen te 
ontwikkelen.

Onze onderzoeksleiders zijn
• Prof. dr. sc. Frank Kooy
• Prof. dr. med. Bart Loeys
• Prof. dr. med. Marije Meuwissen
• Prof. dr. med. Geert Mortier
• Dr. sc. Arvid Suls (onderzoeksmanager)

• Prof. dr. sc. Guy Van Camp 
• Prof. dr. sc. Wim Van Hul
• Prof. dr. sc. Lut Van Laer
• Prof. dr. sc. Wim Wuyts
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Onze klinische expertise
Genetisch advies voor patiënten en hun familieleden
•  Prenatale counselling: vragen rond prenataal vastgestelde echografische afwijkingen, 

mogelijkheden van prenataal onderzoek (preïmplantatie genetische diagnostiek,  
vlokkentest, vruchtwaterpunctie, niet-invasieve prenatale test (NIPT)), leeftijdsrisico’s)

•  Preconceptionele counselling: bespreking van diagnostische mogelijkheden en 
preventieve maatregelen bij kinderwens

•  Vruchtbaarheidsproblemen, herhaalde miskramen, verlate puberteit
•  Kankergenetica: vragen rond erfelijke vormen van kanker (bv. borst- en darmkanker), 

kanker op jonge leeftijd of veelvuldig voorkomen van kanker in de familie
•  Aangeboren afwijkingen en/of ontwikkelingsachterstand bij kinderen
•  Erfelijke ziektes in de familie 
•  Bloedverwantschap 

Gespecialiseerde multidisciplinaire raadplegingen 
•  Slechthorendheid
•  Cardiogenetica: hartritmestoornis, hartspierziekte, aortaverwijding
•  Cognitieve beperking
•  Groeistoornissen: dwerggroei en botdysplasieën (bv. achondroplasie)
•  Neurofibromatose type 1
•  Bindweefselaandoeningen (bv. Marfan syndroom, Loeys-Dietz syndroom,  

Ehlers-Danlos syndroom)
•  Downsyndroom
•  Neurodegeneratieve aandoeningen: ziekte van Huntington, dementie, Alzheimer
•  Erfelijke vormen van kanker
•  Mucoviscidose 

Onze genetische diagnostiek
Genetische testen in het diagnostisch laboratorium
•  Cytogenetisch onderzoek bij verworven hematologische aandoeningen  

(bijv. leukemieën, lymfomen)
•  Prenatale diagnostiek: preïmplantatie genetische test (PGT); niet-invasieve 

prenatale test (NIPT); moleculaire karyotypering (SNP array), QF-PCR, en gen- 
specifieke onderzoeken bij vruchtwaterpunctie of vlokkentest

•  Chromosomenonderzoek: hoge resolutie moleculaire karyotypering (SNP array) 
en traditionele karyotypering voor de detectie van numerieke en structurele 
chromosoomafwijkingen 

•  Moleculaire diagnostiek: DNA onderzoek van genen (opsporen genmutaties 
in één of meerdere genen). Ons centrum biedt genetische testen aan voor meer 
dan 100 verschillende aandoeningen. Voor aandoeningen waar verschillende 
genen bij betrokken zijn bieden we genpanels aan. Tenslotte verrichten we ook 
exoomsequenering.

 
U vindt onze aanvraagformulieren terug op www.genetica-antwerpen.be

Onze labohoofden zijn 
• Dr. sc. Sigri Beckers
• Dr. sc. Katrien Janssens
• Prof. dr. sc. Frank Kooy
• Dr. sc. Liesbeth Rooms
• Lic. sc. Katrien Storm
• Prof. dr. sc. Lut Van Laer
• Dr. sc. Sarah Van Lent
• Prof. dr. sc. Wim Wuyts (afdelingshoofd  

diagnostisch laboratorium)

Ons klinisch team bestaat uit
Artsen 
• Prof. dr. Bettina Blaumeiser, gynaecoloog en  

klinisch geneticus
• Dr. Marjan De Rademaeker, kinderarts en 
 klinisch geneticus
•  Prof. dr. Bart Loeys, kinderarts en klinisch geneticus
• Prof. dr. Marije Meuwissen, klinisch geneticus
• Prof. dr. Geert Mortier, kinderarts en klinisch geneticus
• Dr. Jenneke van den Ende, klinisch geneticus 

Paramedici  
• Mevr. Charlotte Argeerts, verpleegkundige  

(vroedvrouw) 
• Mevr. Veerle De Craemer, verpleegkundige 

(vroedvrouw)
• Mevr. Inge Goovaerts, genetisch consulent
• Mevr. Nathalie Saen, genetisch consulent  

(vroedvrouw)
• Mevr. Charlotte Spaas, klinisch psychologe  

Onze kwaliteitsverantwoordelijke is
• Lic. sc. Rudi Bernaerts
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Contact
Voor afspraken of meer informatie 

Centrum Medische Genetica
• Tel: +32 3 275 97 74 
• Fax: +32 3 275 97 23
• Email: medische.genetica@uza.be
• Website: www.genetica-antwerpen.be
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UZA / Wilrijkstraat 10 / 2650 Edegem
Tel +32 3 821 30 00 / www.uza.be

Volg ons op facebook   en twitter       

Deze brochure bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het gesprek 
met uw zorgverlener.

Het UZA draagt het JCI-label voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.


