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De complexiteit van het 
hielprik
screeningsprogramma

Eugènie Dekkers
Programmacoördinator
neonatale hielprikscreening
RIVM-Centrum voor
Bevolkingsonderzoek

(potentiële) 
belangenverstrengeling Geen / Zie hieronder

Voor bijeenkomst mogelijk 
relevante relaties met bedrijven NvT

 Sponsoring of onderzoeksgeld
 Honorarium of andere 

(financiële) vergoeding
 Aandeelhouder
 Andere relatie, namelijk …

 NvT
 NvT

 NvT
 NvT

Disclosure belangen spreker
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De dynamiek van regie

Programma 
Hielprikscreening

Dialoog en draagvlak 
maatschappij
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Blijvend in beweging

● Weten hoe het gaat-> basis van verbeteren
– Jaarlijkse procesmonitor door TNO

● In 2012 
– 176.455 kinderen gescreend (99,48% deelnamegraad)
– 4,1% bezwaar tegen bewaren bloedmonster voor anoniem 

wetenschappelijk onderzoek
– 97,9% wil informatie over dragerschap

Verbetering

Blijvend in beweging
● Gemiddelde leeftijd uitvoering 4.7 dagen (113 uur)

Verbetering

Bron: TNO 2012 rapport 
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Blijvend in beweging

Kwaliteitsborging & monitoring:
● RIVM/Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s
● RIVM/Referentielaboratorium

-> Kwartaalrapportage aan Programmacommissie door RIVM/DVP
-> Jaarlijks kwaliteitsrapport vanuit Referentielaboratorium RIVM in 
samenwerking met screeningslaboratoria

Verbetering

Blijvend in beweging

● Indicator Zorgbalans -> verantwoording effectiviteit van preventie
● Percentage pasgeborenen met een zeldzame ernstige aandoening 

dat is opgespoord met de hielprikscreening
● Met de hielprikscreening wordt 99,1% van alle kinderen opgespoord 

die aan één van de zeldzame ernstige aandoeningen lijden waarop 
wordt gescreend

Verbetering
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De dynamiek van regie

Dialoog en 
draagvlak 

maatschappij
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Hielprikscreening

Verbreding

Screening in andere cultuur
● Implementatie BES in afstemming 

met Sint Maarten
-> Besluitvorming:

– Uitvoeringstoets 2013
– Besluit VWS 2013
– 2015 op Bonaire
– Medio 2015 Eustatius en Saba

Verbreding
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Screening in andere cultuur
● Aanpassen voorlichtingsmaterialen

– Toespitsen op lokale situatie
– Doelgroep laaggeletterden
– E-learning

● Bevorderen samenwerking in de keten
– Taken en kwaliteitseisen benoemen
– Multidisciplinair overleg tussen uitvoerders
– Draagvlak bij professionals 

Verbreding

Screening in andere cultuur
● Versterking moeder- en kindzorg op het eiland

● Bevorderen registratie

● Versterking Public Health en rol GGD/JGZ
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Advies Gezondheidsraad neonatale 
hielprikscreening
● Horizon scanning hielprik

● Eind 2014 gereed

● Minister besluit medio 2015

● Uitvoeringstoets door Centrum voor
Bevolkingsonderzoek
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DANK VOOR UW 
AANDACHT


