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SUMMARY
This thesis describes the reproductive options for couples at risk of
transmitting Huntington’s disease (HD) to their offspring. Carriers of a CAG
expansion in the HTTgene, who want to prevent transmission of HD to their
biological child, may opt for prenatal diagnosis (PND) or preimplantation
geneticdiagnosis(PGD).Individualsat50%riskofHD,whoprefernottoknow
their HD carrier status, may opt for exclusion prenatal diagnosis (ePND) or
exclusionpreimplantationgeneticdiagnosis(ePGD).ExclusionPGD,however,is
not allowed in the Netherlands. Dutch couples requesting ePGD may be
referredtothePGDcentreinBrussels.Thefocusofthisthesiswastoevaluate
the use of prenatal diagnosis (PND) and preimplantation genetic diagnosis
(PGD)forHDintheNetherlands.Additionally,factorscontributingtocouples
reproductive choices, as well as specific motives for couples opting for
exclusiontestingwerestudied.
Inchapter2,anoverviewisgivenofprenataldiagnostictestingforHDinthe
Netherlandsbetween1998and2008andcomparedwithavailabledatafrom
theperiod1987Ͳ1997.TheuseofPNDintheNetherlandshasremainedrather
stablesince1996atabout20PNDtestsforHDayear.InthemajorityofPND
tests,theCAGrepeatlengthinthefoetalDNAwasdetecteddirectly,whereas
inabout15%exclusiontestingwasapplied.TheestimateduptakeofPNDwas
22% of CAG expansion carriers (ш36 repeats) at reproductive age. In 9% of
directtests,thepriorHDriskforthefoetuswas25%.Inasmallsubgroupof4%
ofcouplesrequestingPND,theatͲriskparentcarriedanintermediateallele.A
remarkable number (13%) of HD expansion or 50% risk pregnancies were
continued to term. These pregnancies are generally expected to be
terminated,asthisisthemainreasontoperformPND.Moreover,continuation
of such a pregnancy may be considered a violation of the future child’s right
nottoknow.Speculationsweremadeonpossiblefactorscontributingtothese
continuations:aCAGrepeatexpansioninthereducedpenetranceallele,orthe
femalegenderoftheatͲriskparent.
Inchapter3anoverviewisprovidedof13yearsofexperienceofPGDforHDat
threeEuropeanPGDcentresinMaastricht,BrusselsandStrasbourg,between
1995 and 2008. About twoͲthirds of the 331 couples for intake, requested
directtestingandoneͲthirdrequestedexclusiontesting(withapreponderance
ofFrenchcouples).AtthetimeofPGDintake,39%ofwomenhadexperienced
one or more pregnancies. A history of pregnancy termination after PND was
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observed more frequently in the direct testing group than in the exclusion
group. Of the couples who started PGD, 70% used direct testing, while 30%
usedexclusiontesting.Thedeliveryratesperoocyteretrievalandperembryo
transfer (20% and 25%, respectively) were comparable to international data.
We concluded that PGD is a valuable and safe reproductive option for HD
carriersandcouplesatriskoftransmittingHD.
ReproductivebehaviourofacohortofcouplesoptingforPNDandPGDforHD
between1998and2008isdescribedinchapter4.Considerablymorefemales
thanmaleshadtheirHDexpansionconfirmedbyPTpriortoprocreation.The
majorityofcouplesunderwentPND,oneͲthirdstartedPGD,whereasasmaller
subgroup used both. Gender differences were observed between some
subgroups:forexample,significantlymoreatͲriskindividualsorCAGexpansion
carrierswerefemaleinthegroupofcouplesusingPGDprimarily(withoutany
previous pregnancy), whereas in couples who used PGD after having
experienced a previous pregnancy (irrespective of the outcome), the male
partnerwasmostfrequentlyat50%HDriskorCAGexpansioncarrier.
ePNDwasusedby16%ofPNDͲcouples,whereasamuchsmallerproportionof
PGDͲcouplesusedePGD(mainlyinBelgium).ThelimiteduseofePGDmaybe
attributed to the current legislation in the Netherlands, where ePGD is not
allowed.CouplesoptingforPGDafterapreviouspregnancy,morefrequently
had a history of a pregnancy termination, compared with couples opting for
PND after a previous pregnancy. We concluded that couples reconsider their
choices in every subsequent pregnancy, based on their previous experience,
personalbeliefs,andthegenderoftheatͲriskpartner.Overall,thechancesof
favourable outcome were in favour of PND. However, one should not
underestimatethedisadvantagesofPND:thestressfulperioduntiltheresults
are available and the impact of termination of an affected pregnancy.
Continued affected or 50% risk pregnancies may be considered another
drawback of PND. More study is needed to identify possible motives for
continuing these pregnancies and to elucidate the longͲterm impact on the
childandtheparentsinvolved.
Couples’ motives and profiles for choosing PGD were subject of the study
describedinchapter5.Alargeprospectivecohortof264couplesreferredfor
PGD (for various indications, not only HD) was interviewed semiͲstructurally
after intake, and followͲup data were collected after 6–8 years. Personal
experiences and reproductive history were more important determinants of
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eventualPGDusethanthemodeofinheritanceortheexpectedclinicalimpact
ofthedisorder.
The study described in chapter 6 aimed to provide abetter understandingof
couples’ motives for choosing ePND or ePGD. This qualitative retrospective
interviewstudyshowedthatcouples’moralreservationsregardingtermination
ofpregnancyordiscardinghealthyembryoswerecounterbalancedbythewish
to protect their future child against HD. Of the couples who had terminated
pregnancies with a 50% HD risk, none showed regret. The wish to avoid
(another)TOPwasthemainreasontostartePGDinthefirstplace,ortoshift
fromePNDtoanalternativelikeePGD.WeconcludethatePNDandePGDare
acceptable reproductive options for a specific group of counsellees. To
guaranteesoundstandardsofcare,itisimperativethatcandidatecouplesbe
given inͲdepth nonͲdirective counselling about all possible scenarios, and
adequate professional and psychological support prior to, during and after
ePND/ePGD.

Conclusions
The couples involved in our studies were very well capable of making their
individual reproductive choices and deciding between either PND or PGD or
exclusiontestingandofdealingwiththeconsequences.Theirdecisionmaking
was shaped by their moral considerations, expectations and experiences, the
strengthofthewishtohaveachild,andtheinformationon,oravailabilityof
options.Altogether,thebenefitsanddisadvantages,andmoralconsiderations
concerning reproductive decisions should be weighed by the future parents
themselves,withoutthelimitationsoflegislation.
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SAMENVATTING
In dit proefschrift worden de reproductieve mogelijkheden beschreven voor
parendieeenhoogrisicohebbenophetkrijgenvandeziektevanHuntington
(HD)endiedezeaandoeningbijhunnakomelingenwillenvoorkomen.Dragers
van een CAGͲexpansie in het HTTͲgen die het doorgeven van HD aan een
biologisch eigen kind willen voorkomen, kunnen kiezen voor prenatale
diagnostiek (PND) of preïmplantatie genetische diagnostiek (PGD). Voor
individuenmet50%risicoopHDdienietgeïnformeerdwillenwordenoverhun
HD dragerschap status, behoort exclusie prenatale diagnostiek (ePND) of
exclusie preïmplantatie genetische diagnostiek (ePGD) tot de mogelijkheden.
ExclusiePGDisechter(nog)niettoegestaaninNederland.Nederlandseparen
dieePGDoverwegen,wordenverwezennaarhetPGDͲcentruminBrussel.Het
doel van het onderzoek, waarvan de resultaten in dit proefschrift worden
weergegeven, was het inventariseren van het gebruik van PND en PGD in
Nederland. Daarnaast was de vraag welke factoren van invloed zijn op
reproductieve keuzes en welke motieven bijdragen aan de keuze voor een
exclusietest.
Inhoofdstuk2wordteenoverzichtgegevenvanhetgebruikvanPNDvoorHD
indeperiode1998Ͳ2008.Dezegegevenswordenvergelekenmetbeschikbare
informatie over de periode 1987Ͳ1997. Het gebruik van PND in Nederland is
redelijk stabiel sinds 1996 met ongeveer twintig PNDͲtesten per jaar. In de
meestegevallenwordtdeCAGrepeatͲlengtedirectbepaaldinfoetaalDNA.In
ongeveer15%vandegevallenwordtgebruikgemaaktvanePND.Degeschatte
uptake van PND bedraagt 22% van de CAGͲexpansieͲdragers (ш36 repeats) in
dereproductieveleeftijd.
Bij 9% van de directe prenatale testen was het a priori risico op HD voor de
foetus25%.Ineenkleindeel(4%)vandeparenmeteenPNDͲverzoek,wasde
risicoͲouder drager van een intermediate allel. Een opvallend aantal
zwangerschappen (13%) met een aangetoonde HDͲexpansie of een 50%ͲHDͲ
risicoͲallel bij de foetus werd gecontinueerd. Er werd gespeculeerd over
factoren die mogelijk hebben bijgedragen aan het continueren van deze
zwangerschappen:eenCAGͲexpansiemeteenverminderdepenetrantie,ofhet
vrouwelijkgeslachtvanderisicodragendeouder.
Hoofdstuk3biedteenoverzichtvan13jaarervaringmetPGDvoorHDindrie
Europese PGDͲcentra in Maastricht, Brussel en Straatburg tussen 1995 en
2008.Ongeveertweederdevande331parenvoorintakeinverbandmetPGD
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voor HD, vroeg een directe test en een derde verzocht om een exclusietest
(meteenoververtegenwoordigingvanFranseparen).Ophetmomentvande
PGD intake was 39% van de vrouwen al een of meerdere malen zwanger
geweest. In de direct testͲgroep hadden meer paren een eerdere
zwangerschapsafbreking ondergaan dan in de exclusie PGD groep. Van de
paren die startten met PGD, maakte 70% gebruik vaneen directtest en 30%
van ePGD. Het percentage geboren kinderen per eicelpunctie en per embryo
terugplaatsing (respectievelijk 20% en 25%) was vergelijkbaar met
internationale gegevens. Wij concludeerden dat PGD een waardevolle en
veiligeoptieisvoorparenmeteenhoogrisicooptransmissievanHDnaarhun
kinderen.
De reproductieve keuzes van een cohort van paren die gebruik maakten van
PNDen/ofPGDvoorHDtussen1998en2008werdenbeschreveninhoofdstuk
4. Aanzienlijk meer vrouwen dan mannen (85,4% versus 69,9%) hadden een
presymptomatischetest(PT)ondergaanvoordeeerstezwangerschapofvoor
de start van de PGDͲbehandeling. Het merendeel van de paren (81,5%)
ondergingPND,eenderdestarttemetPGD.Vandezelaatstegroepmaaktede
helftgebruikvanbeideopties.Wevondendiverseverschillentussenmannen
en vrouwen in de verschillende subgroepen: in de groep met een blanco
reproductievevoorgeschiedenisdieprimairkoosvoorPGD,wasdeatͲriskͲof
CAGͲexpansiedragende partner significant vaker vrouw, terwijl mannelijke
CAGͲexpansiedragers en atͲriskͲmannen oververtegenwoordigd waren in de
groepdie‘secundair’PGDstartte,datwilzeggennaeeneerderezwangerschap
(onafhankelijkvandeuitkomst).
Zestien procent van de paren in de PNDͲgroep maakte gebruik van exclusieͲ
PND, terwijl een veel kleiner deel van de paren in de PGD groep gebruik
maakte van exclusieͲPGD (voornamelijk in Belgie). Het beperkte gebruik van
ePGD door Nederlandse paren is waarschijnlijk (mede) veroorzaakt door de
huidige regelgeving in Nederland, waar ePGD niet is toegestaan. Paren die in
tweede instantie startten met PGD (na een eerdere zwangerschap), hadden
vaker een zwangerschapsafbreking in de voorgeschiedenis vergeleken met
parendieintweedeinstantievoorPNDkozen.
We concludeerden dat paren hun keuze heroverwegen na elke
achtereenvolgendezwangerschapopbasisvanhunvoorgaandeervaringenen
persoonlijkeovertuiging.OokhetgeslachtvandeHD(risico)Ͳdragendepartner
speeldeeen rol bij de keuzes.Over het algemeen was de kansop een goede
uitkomst(datwilzeggeneenlevendgeborenkindzonderdeaanlegvoorHD)
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hogerbijPND.Echter,denadelenvanPND:destresstotdetestuitslagbekend
is en de impact van het afbreken van een zwangerschap bij een ongunstige
uitslag van PND voor HD, moeten niet worden onderschat. Ook het
continueren van zwangerschappen van een foetus met een CAGͲexpansie of
een50%ͲrisiscoͲallelkangezienwordenalseenrelatiefnadeelvanPND,omdat
het recht op niet weten (van in dit geval de belastende informatie over
dragerschap van een ongeneeslijke ziekte) al voor de geboorte van het kind
wordt geschonden. Een presymptomatische test voor HD wordt in de regel
alleenuitgevoerdbijvolwassenendiezelfeenweloverwogenkeuzemakenom
deze test te ondergaan, onafhankelijk van anderen. Meer onderzoek is nodig
omdemotievenvoorhetcontinuerenvandezezwangerschappeninkaartte
brengen en om een beeld te krijgen van de langetermijnconsequenties voor
hetkindendebetrokkenouders.
DemotievenenprofielenvanparendiekiezenvoorPGDwarenhetonderwerp
vanstudieinhoofdstuk5.Bijeencohortvan264paren,allenverwezenvoor
PGD (voor verschillende indicaties, niet alleen HD), werd direct na de intake
een semigestructureerd interview afgenomen. Zes tot acht jaar later werd
vervolgͲinformatie verzameld. Persoonlijke ervaringen en de reproductieve
voorgeschiedenis van de paren waren belangrijkere determinanten voor het
eventuele PGD gebruik dan de manier van overerving en de verwachte ernst
vanhetziektebeeld.
Het onderzoek beschreven in hoofdstuk 6 had als doel de motieven voor
exclusieͲPND en exclusieͲPGD beter te leren begrijpen. Dit kwalitatieve
retrospectieve onderzoek liet zien, dat morele bezwaren tegen een
zwangerschapsafbreking (van een mogelijk gezond kind) of het afkeuren van
(mogelijk) gezonde embryo’s in het kader van ePGD, voor de geïnterviewde
paren ondergeschikt waren aan de wens om een toekomstig kind te
beschermen tegen HD. Geen van de paren die een zwangerschap hadden
afgebroken omdat defoetus een 50%ͲrisicoͲallel had,betuigde spijt achteraf.
De wens om (nog) een zwangerschapsafbreking te voorkomen vormde de
voornaamsteredenomprimairtekiezenvoorePGDofomnaePNDtekiezen
voor ePGD. We concluderen dat zowel ePND als ePGD aanvaardbare
reproductieveoptieszijnvooreenspecifiekegroepvanparendiedegeboorte
vaneenkindmetHDwillenvoorkomen,maartegelijkertijdnietgeïnformeerd
willen worden over hun eigen CAGͲrepeatͲstatus. Om hoogwaardige zorg te
garanderen, is uitgebreide nonͲdirectieve counseling van kandidaatͲkoppels
over alle mogelijke scenario’s onontbeerlijk. Daarnaast moet adequate
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professionele en psychologische begeleiding beschikbaar zijn vóór, tijdens en
naePND/ePGD.

Conclusies
Deparendiedeelnamenaandeverschillendestudieswarenzeergoedinstaat
om zelf weloverwogen reproductieve beslissingen te nemen bij hun keuze
tussen PND of PGD of een eventuele exclusieͲtest, en om de gevolgen te
dragen van de gemaakte keuzes. Morele overwegingen, verwachtingen en
ervaringen, en de sterkte van de kinderwens waren van invloed op de
gemaakte keuzes. Daarnaast speelde de informatie over en beschikbaarheid
van de reproductieve opties een belangrijke rol bij het gebruik van de
verschillende opties. Al met al moeten de voorͲ en nadelen en de morele
aspecten van de reproductieve keuzes tegen elkaar worden afgewogen door
detoekomstigeouderszelf,zonderbeperkenderegelgeving.
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