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Is het toeval dat M
ax Verstappen als zoon van Jos het tot de Form

ule 1 heeft 

geschopt? En heeft het lot bepaald dat M
athieu van der Poel als succesvol w

ielrenner 

in de voetsporen treedt van vader Adrie, voorm
alig w

innaar van onder m
eer de 

Am
stel G

old Race?

N
ee. Zij kregen van jongs af aan de perfecte cocktail toegediend om

 uit te groeien 

tot absolute w
ereldtoppers. Van het geërfde D

N
A tot de juiste trainingsm

entaliteit en 

goede begeleiding. D
N

A speelt dus een rol in de kans op succes. M
aar w

at is D
N

A 

eigenlijk, w
at doet het precies en hoe bepalend is D

N
A? W

at kan op basis van het 

D
N

A van een sporter nou w
el of niet ‘voorspeld’ w

orden? O
f hoe betrouw

baar zijn 

de claim
s over bijvoorbeeld training of voeding van fabrikanten van ‘D

N
A test kits’? 

O
m

 antw
oord te krijgen op deze en nog vele andere vragen op het gebied van 

genetica, heeft Team
N

L Experts in sam
enw

erking m
et H

ogeschool Leiden het 

sym
posium

 ‘Topsport en G
enetica’ georganiseerd. A

an de hand van m
eerdere 

sprekers geven w
e je inzicht in de laatste ontw

ikkelingen. ı

K
am

iel M
aase

Team
N

L Experts  

voorwoord
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“In de toekom
st kunnen genetische testen 

onderdeel w
orden van de gereedschapskist van 

de coach”
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“het gaat erom
 eerlijke  

voorlichting te geven”
O

m
 tot een topsportprestatie te kom

en, m
oet een topspor-

ter over het totaalpakket beschikken: hij of zij m
oet de juiste 

aanleg hebben en natuurlijk hard trainen. Aanleg ligt voor een 
belangrijk deel vast in het D

N
A. M

aar w
at is D

N
A eigenlijk? 

W
at doet het precies? En hoeveel van je topsportprestatie 

w
ordt bepaald door je genen?

“D
e kloof tussen het hebben van een bepaalde genvariant en het kunnen relateren 

aan een sportprestatie is enorm
”, zegt K

am
iel M

aase, team
leider van Team

N
L Experts. 

Volgens hem
 is het van belang dat die kloof langzaam

 gedicht w
ordt. “Als w

e daar 

m
eer over w

eten, kunnen w
e grote stappen voorw

aarts zetten.”

D
aarvoor is het van belang te beseffen dat een sportprestatie afhankelijk is van 

m
eerdere factoren, zoals training, voeding, doorzettingsverm

ogen en aanleg. Al is het 

niet zo dat de aanleg voor een sport terug te voeren is op één enkel gen. Tientallen, 

zo niet honderden genen hebben invloed op het sportpotentieel. M
aase: “W

elke 

genen dat zijn en hoeveel elk gen daadw
erkelijk bijdraagt aan een prestatie, daar 

w
eten w

e nog w
einig over.”

Team
leider Team

N
L Experts Kamiel Maase

“In de toekom
st kunnen genetische testen 

onderdeel w
orden van de gereedschapskist van 

de coach”
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Voorspellende w
aarde

M
aase geeft een voorbeeld: “Sprinters hebben vaak een variant 

van een bepaald gen. G
em

iddeld veel goede sprinters uit Jam
aica 

hebben die ene variant. D
an w

ordt al snel een correlatie gelegd. 

M
aar het betekent nog niet dat je door die variant gegarandeerd 

beter kan sprinten. Er zijn nam
elijk ook Jam

aicaanse sprinters 

m
et andere genvarianten die m

edailles gew
onnen hebben. Een 

correlatie betekent nog niet een oorzakelijk verband.”

Een enkel gen zegt dus w
einig over het feit of je een goede 

sporter bent of niet. Een duidelijkere relatie bestaat er w
el tussen 

som
m

ige genen en de belastbaarheid of blessuregevoeligheid 

van een sporter, voegt M
aase toe. H

ij benadrukt dat Team
N

L 

Experts m
et het sym

posium
 geïnteresseerden inzicht w

il geven 

in de laatste ontw
ikkelingen op het gebied van genetica en w

at 

die m
ogelijk betekenen voor de sport. “H

et is in de sport nog 

onontgonnen grond. D
es te interessanter is het voor Team

N
L 

Experts om
 de w

etenschap op de voet te volgen.”

N
iet in de laatste plaats om

dat die grond stap voor stap 

ontgonnen w
ordt. “H

eel langzaam
 w

eten w
e m

eer over de 

relatie tussen bepaalde genen en de aanleg voor sportprestaties. 

W
e m

ogen aannem
en dat daarm

ee de voorspellende w
aarde 

van genetische testen ook beter w
ordt. Als dat zo is, kunnen 

die testen in de toekom
st m

ogelijk onderdeel w
orden van de 

gereedschapskist van de coach.”

Toonaangevende expertise
M

aar zo ver is het nog niet, benadrukt M
aase. Volgens hem

 

is de daadw
erkelijk voorspellende w

aarde van de testen die nu 

op de m
arkt zijn veel geringer dan de fabrikanten doorgaans 

doen geloven. H
et is een van de redenen dat Team

N
L Experts 

terughoudend is als het gaat om
 het gebruik van genetische 

testen voor talentscouting of dieetadviezen.

In plaats daarvan zijn het oog en de stopw
atch van de coach 

nog heel belangrijk voor Team
N

L Experts. M
aase: “Een kind heeft 
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m
isschien nog nooit gesprint. M

aar dat w
il niet zeggen dat hij er geen aanleg voor 

heeft. D
oor aan zijn techniek te w

erken, zou hij op den duur veel harder kunnen lopen.”

D
oor toonaangevende expertise op verschillende gebieden te ontw

ikkelen en in 

te zetten voor topsporters en coaches, faciliteert Team
N

L Experts in het m
axim

aal 

presteren van sporters. O
p een aantal terreinen, zoals voeding en gedrag, doet zij 

dat structureel en heel dicht tegen de topsportpraktijk door specialisten in te zetten, 

als onderdeel van de staf van de coach. 

O
p het gebied van genetica heeft Team

N
L Experts niet een dergelijk program

m
a. 

D
es te belangrijker is het volgens M

aase om
 betrokkenen hier goed over te inform

eren. 

H
et sym

posium
 is daar een m

anier voor. “W
at kan het genetisch screenen van sporters 

m
om

enteel w
el betekenen? En kan in de toekom

st het dieetadvies w
orden bijgesteld 

naar aanleiding van een bepaalde test?”

H
et zijn vragen w

aarop M
aase tijdens het sym

posium
 eerlijke antw

oorden w
il 

form
uleren. Evenals op de vraag w

at te doen m
et gendoping. Iets w

aar Team
N

L Experts 

fel op tegen is. “M
aar het is w

el goed om
 op de hoogte te zijn van w

at het w
el en niet 

is en w
at organisaties als het m

ondiale antidopingagentschap W
AD

A doen om
 het te 

bestrijden. H
et gaat erom

 dat w
e coaches en sporters eerlijke voorlichting geven.” ı
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w
at is DN

A?
H

et lichaam
 van de m

ens is opgebouw
d uit verschillende 

soorten cellen. D
e m

eeste cellen hebben een celkern m
et 

23 paren chrom
osom

en. Van elk paar is één chrom
osoom

 
afkom

stig van de vader en één van de m
oeder. Een chro-

m
osoom

 bevat D
N

A, de erfelijke inform
atie die nodig is om

 
eiw

itten te m
aken en ons lichaam

 te laten functioneren. 
H

et D
N

A bestaat uit een lange streng van vier verschillende 
bouw

stenen genaam
d nucleotiden. D

e volgorde van de 
nucleotiden A

 (adenine), C
 (cytosine), G

 (guanine) en 

T (thym
ine) vorm

t een code. Een gen is een deel van de 
code m

et inform
atie voor bijvoorbeeld een eiw

it. In totaal 
liggen op elke set chrom

osom
en zo’n 20.000 genen. G

enen 
bepalen sam

en m
et om

gevingsfactoren en leefstijl onze 
eigenschappen. Som

s is één enkel gen verantw
oordelijk 

voor een eigenschap, m
aar m

eestal spelen veel genen een 
rol bij onze eigenschappen. O

m
dat onze ouders de genen 

voor deze eigenschappen doorgeven aan hun nageslacht, 
spreken w

e over erfelijke inform
atie. ı

C
EL

C
ELK

ERN

C
H
RO

M
O
SO

O
N

G
EN
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Variaties in het DN
A en genetische factoren

Tijdens de evolutie zijn fouten in het D
N

A ontstaan. D
e 

fouten hebben de variatie in D
N

A veroorzaakt. Zo kom
en er 

in de bevolking veel verschillende versies van elk gen voor. D
e 

m
eeste veranderingen hebben géén tot w

einig effect. Ze zijn 
in het D

N
A aanw

ezig zonder dat de persoon er iets van m
erkt.

Veranderingen (van één of m
eer nucleotiden) m

et grote 
effecten op de functie van een gen zijn veel zeldzam

er. 
Figuur 2 toont een ingrijpende verandering: een extra C

 is 
aan de originele D

N
A-code voor een eiw

it toegevoegd. O
m

dat 

elke drie nucleotiden de inform
atie voor één am

inozuur in 
een eiw

it bepalen, verschuift door de insertie van de C
 de 

hele code voor de am
inozuren erna. Zo w

ordt de code C
TG

 
na de verandering C

C
T en die erna G

C
A in plaats van C

AG
. 

D
eze veranderingen zorgen ervoor dat geen functioneel eiw

it 
gem

aakt w
ordt. D

e eigenschap w
aarbij dat eiw

it een rol speelt, 
gaat daardoor verloren. Een variant die m

aar één am
inozuur 

verandert, heeft m
eestal m

inder effect op de functie van het 
gen. Toch kan een verandering van één nucleotide op de 
verkeerde plek ernstige erfelijke aandoeningen veroorzaken. ı

T
A

A
C

T
G

C
A

G
G

T

T
A

A
C

T
G

C
A

G
G

T
C

O
riginal sequence

Insertion

fram
eshift
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“Andere factoren dan 
D

N
A m

oeten niet w
orden 

uitgevlakt”
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“de rol van genetische 
testen neem

t de kom
ende

jaren toe”
N

O
C

*N
SF is terughoudend in het gebruik van genetische 

testen. D
aar valt alles voor te zeggen, stelt lector G

enom
e-ba-

sed H
ealth Peter Taschner van H

ogeschool Leiden. “W
e heb-

ben zo’n 20.000 genen die onze eigenschappen bepalen. D
ie 

genen bevatten veel varianten, w
aarvan de m

eeste die vaak 
voorkom

en w
einig effect op een eigenschap hebben. Som

s 
w

ordt een eigenschap door één gen bepaald, m
aar m

eestal 
spelen honderden genen een rol. D

e w
aarde van genetische 

testen is relatief beperkt doordat veel voorkom
ende varianten 

in een klein aantal genen getest w
orden.”

Taschner w
ijst alleen al op de honderden genen die een rol spelen bij bijvoorbeeld 

lengte van iem
and of het functioneren van m

itochondriën, de energiecentrales 

van de cel. D
oor m

aar een beperkt aantal genencom
binaties te testen, kunnen de 

resultaten volkom
en onbruikbaar zijn. Zeldzam

e varianten m
et grote effecten in 

m
eer dan tw

eehonderd genen kunnen spierziekten veroorzaken. “D
enk aan iem

and 

m
et de ziekte van D

uchenne; een spierziekte”, zegt Taschner. “U
it de test zou naar 

Peter Taschner
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voren kunnen kom
en dat hij of zij een fantastische sporter kan 

w
orden, terw

ijl die persoon al lang in een rolstoel zit door de 

variant in een gen dat niet is getest.”

Bovendien m
oeten andere factoren niet w

orden uitgevlakt, 

aldus de lector. D
aarm

ee doelt hij op de leefstijl en de om
geving 

van een sporter en de kansen die hij of zij krijgt. H
et w

eegt 

volgens Taschner voor vijftig procent m
ee bij het bepalen van een 

sportprestatie. D
e overige vijftig procent is genetisch bepaald. 

“Als tw
ee personen dezelfde genetische aanleg hebben, m

aar 

de één traint w
el en de ander niet, lijkt het m

ij duidelijk w
ie tot 

betere prestaties kom
t.”

Ethiek
C

om
m

erciële partijen gebruiken m
eestal testsystem

en die 

m
iljoenen veelvoorkom

ende genvarianten kunnen testen. M
aar 

testuitslagen bevatten een gem
iddelde inform

atie van tussen de 

dertig en veertig genen. D
at zijn er volgens Taschner niet genoeg 

om
 te bepalen of iem

and bijvoorbeeld blessuregevoeliger is. O
ok 

kan m
et de variant van een bepaald gen niet w

orden bepaald of 

een sporter de juiste aanleg heeft voor een sport.

Toch kiezen deze partijen ervoor om
 de resultaten die zij naar 

buiten brengen te beperken tot een kleine set aan data. Sim
pelw

eg 

om
dat een volledige genetische analyse m

et klinisch relevante 

uitslagen onder de huidige w
et- en regelgeving alleen door klinisch 

genetische centra m
ag w

orden uitgevoerd. Voor bedrijven die geen 

klinische genetici in dienst hebben, is het te ingew
ikkeld om

 bij al 

die genvarianten de juiste voorlichting en nazorg te geven. Taschner: 

“D
aarom

 houden ze het bij dertig tot veertig gencom
binaties.”

D
aarbij speelt ook een ethische kw

estie een rol. H
oe ga je om

 

m
et inform

atie die je w
ellicht niet w

il gebruiken om
 te bepalen 

w
aar talent van een sporter ligt? “D

at is een discussiepunt”, aldus 

Taschner. Er zijn bijvoorbeeld genetische testen die een verhoogd 

risico op plotse hartdood kunnen vaststellen. D
e één stelt: w

e raden 

iedereen m
et een verhoogd risico af een bepaalde sport te doen. 

“D
aarm

ee beperk je de keuzevrijheid van personen om
 een sport 

op een bepaald niveau te beoefenen.”
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D
e ander m

eent dat sportartsen en coaches juist m
oeten inspelen op de beschikbare 

inform
atie. M

et de kennis die er is, kan het verhoogde risico onder controle w
orden 

gebracht, zodat iem
and de sport w

el op een bepaald niveau kan beoefenen. “Een 

verhoogd risico betekent niet autom
atisch dat het probleem

 zich ook zal voordoen.”

Statistische m
ethoden

H
oew

el N
O

C
*N

SF nog niet staat te springen om
 het gebruik van genetische testen, denkt 

Taschner dat de rol van de testen de kom
ende jaren zal toenem

en. O
p de eerste plaats 

om
dat m

eer bekend w
ordt over de relatie tussen genen en de aanleg voor sportprestaties. 

“W
e hebben nu niet van iedereen een D

N
A-profiel m

et alle aanw
ezige varianten. Als je 

dat in com
binatie m

et een uitgebreid overzicht van alle persoonlijke eigenschappen hebt, 

kun je m
et statistische m

ethoden kijken w
at de verbanden tussen genetische varianten en 

eigenschappen zijn. D
an kan het effect van de varianten op die eigenschappen w

orden 

uitgeplozen.”

N
og beter is het w

anneer de genetische testen in de toekom
st gecom

bineerd w
orden 

m
et ander soort testen die niet w

orden uitgevoerd op D
N

A-niveau, m
eent Taschner. H

ij 

w
ijst op onderzoeken naar stofw

isselingsproducten en activiteiten van genen in bloed 

die in de m
edische w

ereld steeds m
eer toegepast w

orden. D
at soort gegevens zijn, naast 

de fysiologische data, cruciaal om
 patronen te leren herkennen. “En patronen zorgen 

voor inzicht in het sam
enspel tussen genen, spieren, om

gevingsfactoren en prestaties.” ı
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H
et overerven van genetische inform

atie
Voor het doorgeven van erfelijke inform

atie aan een kind 
vorm

en beide ouders geslachtscellen m
et één enkel exem

plaar 
van elk chrom

osoom
. Bij de vorm

ing van de geslachtscellen 
ontstaan nieuw

e com
binaties door uitw

isseling van delen van 
de chrom

osom
en die oorspronkelijk afkom

stig zijn van de 
grootouders. Ieder kind heeft daarom

 een unieke genetische code. 
D

it geldt ook voor het overerven van de geslachtschrom
osom

en. 
M

annen hebben één X-chrom
osoom

 en één Y-chrom
osoom

, 
terw

ijl vrouw
en tw

ee X-chrom
osom

en hebben. D
aarom

 geeft 
de m

oeder altijd een X-chrom
osoom

 door aan het kind. D
e 

vader bepaalt het geslacht van het ongeboren kind, om
dat hij 

een X- of een Y-chrom
osoom

 doorgeeft. 

Als één gen een grote rol speelt bij een bepaalde eigenschap 
of ziekte, kan dat voor een specifiek overervingspatroon in 
een fam

ilie zorgen. Een dom
inant allel is een kopie van het 

gen die altijd tot uiting kom
t. H

et effect van de D
N

A-variant 
kan dan niet door het andere allel gecom

penseerd w
orden. 

Bij een dom
inant overervingspatroon geeft de ouder die 

drager is van dit allel deze eigenschap door aan de helft van 
het nageslacht. Een recessief allel is een kopie van het gen 
die alleen tot uiting kom

t als iem
and zo’n kopie van beide 

ouders heeft gekregen. Bij een recessief overervingspatroon 
zijn beide ouders dragers van een recessief allel. Zij m

issen 
de eigenschap of ziekte, om

dat het effect van de D
N

A-variant 
door hun andere allel w

ordt gecom
penseerd. H

un kinderen 
hebben vijftig procent kans op dragerschap, 25 procent kans 
om

 het recessieve allel niet te krijgen en 25 procent kans om
 

dit van beide ouders te krijgen. ı

D
om

inante overerving
Recessieve overerving

Dicht vakje: één van de ouders is echt ziek, 50%
 kans dat kind ziek is.

H
alf open vakje: ouders zijn beide drager van de ziekte, 50%

 kans dat kind 
ook drager w

ordt, 25%
 kans op gezond kind, 25%

 kans op ziek kind.
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De m
ogelijkheden en beperkingen van genetische testen

In de m
edische w

ereld ligt de nadruk van genetische 
testen op varianten die ziekte veroorzaken. Voor andere 
doeleinden w

orden genetische testen steeds vaker en 
goedkoper aangeboden via het internet. C

om
m

erciële 
organisaties bieden genetische testen aan voor varianten 
die veel voorkom

en in de bevolking en geassocieerd zijn 
m

et bepaalde eigenschappen of ziekten. D
ie testen kunnen 

gericht zijn op com
m

ercieel interessante groepen, zoals 
sporters m

et aandacht voor verbetering van sportprestaties 
en verm

indering van blessuregevoeligheid. 

Vaak blijven uitslagen beperkt tot effecten van varianten 
in dertig tot veertig genen. Bepaalde varianten kunnen in 
een groep sprinters gem

iddeld vaker voorkom
en dan bij 

m
arathonlopers. D

e afzonderlijke varianten hebben echter 
een relatief klein effect op zulke m

ultifactoriële eigenschappen 
als sprintcapaciteit. D

aarom
 heeft de testuitslag voor de 

individuele sporter op dit m
om

ent beperkte voorspellende 
w

aarde. Som
m

ige bedrijven bieden uitgebreidere testen aan 
m

et varianten die een relatie m
et gezondheidsrisico’s hebben. 

In dat geval is goede voorlichting over de consequenties van 
de m

ogelijke testuitslagen belangrijk. ı
Tabel 1  M

ogelijkheden en beperkingen van genetische testen.

M
O

G
ELIJK

H
ED

EN
 VAN

 G
EN

ETISC
H

E TESTEN
BEPERK

IN
G

EN
 VAN

 G
EN

ETISC
H

E TESTEN

Inzicht in gezondheidsrisico’s van varianten in het D
N

A.
G

één gezondheidsgarantie als bij een gezonde persoon  
géén varianten w

orden gevonden.

Inzicht in dragerschap en de kans op het doorgeven van erfelijke 
eigenschappen en aandoeningen.

H
et vinden van varianten betrokken bij ziekte kan onnodige angst of zorgen 

opw
ekken bij de geteste persoon en de naaste fam

ilie.

Inzicht in varianten die diverse fysieke eigenschappen en prestaties kunnen 
beïnvloeden.

Veel varianten hebben gering effect op eigenschappen die  
door veel genen bepaald w

orden.
O

m
gevingsfactoren en leefstijl die invloed hebben op eigenschappen en 

aandoeningen w
orden vaak niet m

eegenom
en bij risicobepalingen.
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