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ACTIVITEITENCENTRUM 
MOLECULAIRE DIAGNOSTIEK 

Interpretatie van data: klinische en biologische classificatie 
 
Klinische classificatie: 
 
Somatische DNA varianten kunnen in 4 klassen ingedeeld worden volgens klinische impact. De indeling is 
gebaseerd op de publicatie van Li MM et al. Standards and Guidelines for the Interpretation and Reporting of 
Sequence Variants in Cancer. A Joint Consensus Recommendation of the Association for Molecular 
Pathology, Americal Society of Clinical Oncology, and Collage of American Pathologists. J Mol Diagn 2017, 
19: 4-23. 
  

 Klasse I: Variant met bewezen klinische betekenis. Een dergelijke variant is  “actionable”, heeft predictieve of 
prognostische betekenis en/of waarde voor de diagnose/classificatie van de ziekte van de patiënt. 

 Klasse II: Variant met potentieel klinische betekenis. Een dergelijke variant valt onder één of meerdere van 
de volgende beschrijvingen: 

 De variant is “actionable” bij andere maligne aandoeningen dan de ziekte van de patiënt. 
 De variant heeft predictieve of prognostische betekenis en/of waarde voor de diagnose/classificatie van de 

ziekte van de patiënt op basis van preliminaire of meerdere kleine (klinische) studies, zonder een algemene 
consensus. 

 De variant ondersteunt diagnose in combinatie met andere gedetecteerde varianten. 
 De variant is diagnostisch/prognostisch relevant voor een groep van gerelateerde tumoren. 

 Klasse III: Variant met onbekende klinische betekenis (Variant of Unknown Significance or VUS). Er is geen 
overtuigende evidentie voor associatie met maligniteit; er zijn geen gepubliceerde studies die de predictieve 
of prognostische betekenis van deze mutatie hebben onderzocht. 

 Klasse IV: Benigne of “hoogst waarschijnlijk” benigne variant zonder klinische bruikbaarheid. Varianten 
ingedeeld in klasse IV worden niet gerapporteerd, conform de aanbevelingen in hogervermeld artikel van Li 
MM et al. 
 

Biologische classificatie: 
 
DNA varianten worden ingedeeld in 5 categorieën gebaseerd op Richards, S et al. Standards and Guidelines 
for the interpretation of sequence variants: a joint consensus recommendation of the American College of 
Medical Genetics and Genomics and the Association for Molecular Pathology. Genet Med 2015, 17(5): 405-
424. 
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Varianten in de laatste 2 klassen (vermoedelijk benigne en benigne) worden niet gerapporteerd. Varianten van 
ongekende betekenis worden wel gerapporteerd, maar gescheiden van de pathogene en vermoedelijk 
pathogene varianten. Om tot deze klassen te komen, werd er door een WIV werkgroep (samen met 
MolecularDiagnostics.be en ComPerMed) een workflow uitgeschreven (deze workflow is preliminair en 
dynamisch). 

Als er een twijfel bestaat over het al dan niet rapporteren van een bepaalde variant, dan primeert het resultaat 
van de biologische klasse.  

We rapporteren elke variant op cDNA niveau (c. notatie) en op proteïne niveau (p. notatie) volgens HGVS 
nomenclatuur (http://www.hgvs.org; den Dunnen et al. Hum Mutat 2016). 


