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Reproductieve geneeskunde: innovaties bieden
toekomstige ouders met een genetische ziekte
nieuwe perspectieven
Brussel speelt al geruime tijd een voortrekkersrol op het vlak van
Reproductieve Genetica. Het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde en
Medische Genetica van het UZ Brussel (VUB) en de Fertiliteitskliniek en het
Centrum voor Medische Genetica van Hôpital Erasme (ULB) bogen op 25 jaar
ervaring op het vlak van Preimplantatie Genetische Diagnose (PGD) en 35 jaar
Prenatale Diagnose (PND).
Ter gelegenheid van die verjaardagen grijpt op 24 november in Brussel een
conferentie plaats waarop wordt stilgestaan bij wat werd verwezenlijkt, maar
vooral ook wordt vooruitgeblikt naar de nieuwste technieken die hoopvol zijn
voor toekomstige ouders met een genetische ziekte.
Meer dan 2600 gezonde baby’s
Dankzij de wetenschappelijke en medische vooruitgang werden in het UZ
Brussel en Hôpital Erasme intussen al meer dan 2600 kinderen geboren die
vrij zijn van de genetische ziekte van hun ouder(s).
Betere selectie van de embryo’s
De nieuwste technieken op het vlak van Preimplantatie Genetische Diagnose
laten toe om om het even welke genetische ziekte te testen als de mutatie
gekend is.
“Dankzij de vooruitgang in de moleculaire genetica en de medisch
geassisteerde voortplanting, is het vandaag mogelijk om een meer uitgebreide
genetische diagnose uit te voeren. Dit laat een betere selectie van embryo’s toe
waardoor voor toekomstige ouders met een genetische ziekte de kans groter
is om een kind te krijgen dat in goede gezondheid verkeert. Bovendien werden
nieuwe genetische platformen ontwikkeld dankzij de samenwerking tussen de
VUB, ULB en de ‘Brussels Interuniversity High Throughput Core’ om
diagnostische technieken zoals next generation sequencing in de klinische
praktijk toe te passen voor, tijdens en na de zwangerschap," aldus prof. Maryse
Bonduelle, diensthoofd Centrum Medische Genetica UZ Brussel. "Naast die
baanbrekende technieken voor genetische analyse, worden ook uitstekende
resultaten behaald dankzij de multidisciplinaire aanpak en de enthousiaste
samenwerking van genetici, gynaecologen, psychologen, biologen,
embryologen en technologen. Allemaal met hetzelfde doel voor ogen: het
adviseren en beantwoorden van de wensen van patiënten op de meest
geschikte manier.”

Meer dan 70.000 prenatale analyses
In de voorbije 20 jaar werd voor meer dan 70.000 zwangerschappen een
prenatale test uitgevoerd in de laboratoria van UZ Brussel of Hôpital Erasme.
Daarmee werd de garantie gegeven dat de foetus vrij was van de onderzochte
aandoening. De Brusselse alliantie UZ Brussel-Hôpital Erasme is daarmee één
van de grootste en meest ervaren centra voor Preimplantatie Genetische
Diagnose en Prenatale Diagnose in Europa en de wereld. Deze Brusselse
instellingen stonden mee aan de wieg van technieken die hebben geleid tot de
geboorte van miljoenen kinderen wereldwijd.
Het programma van de conferentie die plaatsgrijpt op vrijdag 24 november in
BOZAR in Brussel is beschikbaar via deze link: http://www.brightcore.be/pndpgd-programme
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