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2 
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Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven 
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 Honorarium of andere (financiële) 
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 Aandeelhouder 

 Andere relatie, namelijk … 

  

                      geen 
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19 aandoeningen in de hielprikscreening 
PKU  Phenylketonurie 

CH   Congenitale hypothyreoïdie 

AGS   Adrenogenitaal syndroom 

BIO   Biotinidase deficiëntie 

HMG  Hmg-CoA-lyase deficiëntie 

LCHAD  Long-chain hydroxyacylCoA dehydrogenase deficiëntie 

3-MCC  3-Methylcrotonyl-CoA carboxylase deficiëntie     

VLCAD  Very long-chain acylCoA dehydrogenase deficiëntie 

GAL    Galactosemie 

MSUD  Maple syrup disease    

MCD       Multiple CoA carboxylase deficiëntie 

SZ, HbH, TM  Sikkelcelziekte, alfa-thalassemie, bèta-thalasemie     

GA-1    Glutaaracidurie type I 

IVA  Isovaleriaan acidurie      

MCAD  Medium-chain acylCoA dehydrogenase deficiëntie        

TYR-1   Tyrosinemie type 1 

CF     Cystic Fibrosis 
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Doel van de hielprikscreening 

Tijdige opsporing van ernstige, behandelbare aandoeningen bij 
pasgeborenen om door tijdige inzet van de behandeling ernstige 
gezondheidsschade te voorkomen. 

  



Aantal opgespoorde kinderen 2007-2016  

In bovenstaande tabel staat een overzicht van alle met de hielprikscreening opgespoorde kinderen in de periode 2007-2016.  
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Bijdrage van de hielprikaandoeningen in het totaal aantal verwijzingen  



Hielprikscreening in Caribisch Nederland per 2015 
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Op weg naar verder uitbreiding van de hielprik 

Gezondheidsraad advies, april 2015 

 

Van 17 naar 31 aandoeningen  
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HEALTH COUNCIL 

Gezondheidsraad 

8 



Besluit VWS, december 2017, gefaseerde uitbreiding  
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De 12 toe te voegen aandoeningen 
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● Organic cation transporter 2 (OCTN 2) 

• Methylmalonic acidemia (MA) 
• Propionic acidemia (PA) 

• Carnitine-acylcarnitine translocase deficiency (CACT) 

• Carnitine palmitoyltransferase deficiency type 1 (CPT1) 

• Carnitine palmitoyltransferase deficiency type 2 (CPT2) 
• Methyl-acetoacetyl-CoA thiolase deficiency; ketothiolase deficiency (BKT) 

• Galactokinase deficiency (GALK) 

• Guanidinoacetate methyltransferase deficiency (GAMT) 

• Mucopolysaccharidosis type 1 (MPS I) 

• Severe combined immune deficiency (SCID) 

• X-linked adrenoleukodystrophy (X-ALD) 

 



Positieve reacties in de landelijke media 
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Go/no-go criteria-uit besluit VWS december 2017 

-> 1 jaar voor daadwerkelijke invoer 
-> kwaliteit testmethode, logistiek screeningslaboratoria, follow up zorg 
     aanbestedingen, informed consent, ICT. 
-> herprioritering van aandoeningen mogelijk 
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Flexibiliteit in doorlooptijden en planning 



Voorbereiding implementatie uitbreiding hielprik 
Voorbereiding en implementatie in nauwe samenwerking met 
stakeholders en experts 

 

 

 

Aanvullende onderzoeken nodig per aandoening 

Regionale pilot studie SCID screening in Nederland 
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Uitbreiding 
hielprikscreening - 
onderzoek naar SCID 

Dr. Mirjam van der Burg 

Drs. Maartje Blom 
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Inhoud 
● Wat is SCID?  

● SONNET studie 

● Vragen 

● Ideeën voor ELSI 
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Wat is SCID? 
● Severe 

● Combined 

● Immuno 

● Deficiency 
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Boy in the Bubble 
https://www.nytimes.com/video/us/100000004077071/the-boy-in-the 
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Vroege diagnose groot effect op overleving 

Brown et al. Blood 2011 

Late diagnose 
(bij symptomen) 

48 SCID 

patiënten 

17 overleden 

voor de BMT 

(35%) 

31 patiënten 

BMT(65%) 

12 patiënten 

overleden 

na BMT 

(39%) 

40% overleving 

60 SCID 

patiënten 

1 overleden 

voor de BMT 

(1.8%) 

59 patiënten 

BMT 

(98,2%) 

5 patiënten 

overleden 

na BMT 

(8.5%) 

90% overleving 

Vroege diagnose  

(bij geboorte) 



Pai et al. NEJM 2014 



Stamcel T-cel 

Vorming van T-

cel receptor 

Ontwikkeling tot T-cel 

T-celontwikkeling in de thymus 



Stamcel T-cel 

Vorming van T-

cel receptor 

Ontwikkeling tot T-cel 

Bij SCID: defect in T-celontwikkeling 



T-celreceptor 

TREC (DNA cirkel)  

aantonen in hielprikkaartje 

TREC 

Vorming van de T-celreceptor 



PNS-congres | 17 april 2018 28 



SCID-screening Onderzoek in Nederland met TRECS 
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SCID-screening buiten Europa 
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SCID-screening in  
Europa 
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SCID-screening in Nederland 
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● Pilotstudie vanaf 2018. Waarom een pilotstudie? 

 

● Nieuwe, relatief dure testmethode (PCR) in neonatale 
screening, veel onzekerheden 

 

● Projectgroep (landelijke werkgroep immuundeficiëntie 
WID/RIVM) 

 



SONNET-studie vanaf 1 april 
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● Drie provincies 

● Twee screeningslaboratoria 

● Twee DVP-kantoren  

(West en Noord-Oost) 

● Gedurende 1 jaar 

● 70.000 inclusies  



SONNET-studie projectplan 

PNS-congres | 17 april 2018 34 

● WP1 Voorbereidende fase SCID-screening 

 

● WP2 “Real-life” SCID-screening 

 

● WP3 Kosten van SCID-screening 

 

● WP4 Ervaringen rondom de introductie van SCID-screening 
van ouders en zorgverleners 

 



WP 1 Voorbereidende fase SCID-screening 
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1. Informatiemateriaal voor ouders 

2. Informatiemateriaal voor screeners 

3. Set-up van screeningslaboratoria 

4. Technische aspecten TREC-analyse 

5. Procedure voor doorverwijzingen pasgeborenen 

6. Follow-up diagnostiek en therapeutische interventies 

 



Verloskundigen 
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● De verloskundig 
zorgverlener licht de 
zwangere in over de hielprik 

● De verloskundig 
zorgverlener reikt de folder 
‘Screeningen bij 
pasgeborenen’ uit 

  

● Inlegfolder met informatie 

over SONNET-studie 

 



Gemeenten 
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● Afdeling Burgerzaken reikt 
folder ‘Screeningen bij 
pasgeborenen’ uit bij 
geboorteaangifte   

  

● Inlegfolder met informatie 

over SONNET-studie 

 



Screeners 
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● Navragen of de ouders de informatie hebben ontvangen/vragen 

● Vragen om toestemming voor de uitvoering van de 
hielprikscreening 

  

● Vragen om toestemming deelname SONNET-studie 

 

● Geen extra belasting voor de pasgeboren (niet meer rondjes om 
te vullen) 

● Vrijwillig, gratis 

● Geen uitslag betekent een goede uitslag 

 



PNS-congres | 17 april 2018 39 



Informatie voor zorgverleners 
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● Deskundigheidsbevordering bijeenkomst op 12-12-2017 

● Brieven naar verloskundigen, screeners, huisartsen en gemeenten 

● Website met informatie voor ouders/zorgverleners 

 

 

 

 

 



Set-up van screeningslaboratoria 
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● Screeninglaboratoria hebben geen ervaring 
met PCR 

● Aanpassingen van het laboratoria (gescheiden 
ruimten) 

● Installeren van nieuwe apparatuur 

● Trainen van de analisten 

● Software aanpassingen (NEONAT/Praeventis) 

 



Doorverwijzing en follow-up procedure 
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● Een afwijkende uitslag, mogelijk SCID 

 

● Doorverwijzing naar de huisarts en kinderarts-immunoloog voor 
aanvullend onderzoek (<72 uur) 

● Aanvullend onderzoek” flowcytometrie/genetische testen 

 

● Academische centra (LUMC, UMCU, Erasmus MC, Radboudmc) 



Nevenbevindingen 
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● Andere ziekten met weinig T-cellen en dus lage TREC-waarden 

 

● Prematuren (HEH of tweede hielprik vanaf 36.1 weken) 

 

● Syndroom van Down, DiGeorge syndroom, Trisomie 18, Ataxia 
telangiectasia, CHARGE-syndroom….. 

 

● Geen ‘curatieve’ behandeling, maar wel voordeel bij beschermende 
maatregelen/profylaxe 



WP 2 ‘Real-life’ SCID-screening 

PNS-congres | 17 april 2018 44 

 

1. Fase 1 van de ‘real-life’ TREC-screening 

 

Dataverzameling, na 3 maanden (15.000-20.000 inclusies) evaluatie  

 

2. Fase 2 van de ‘real-life’ TREC-screening 

 

TREC-analyse tot 70.000 inclusies zijn behaald 



WP 2 ‘Real-life’ SCID-screening 
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● Sinds 3 april: start in het lab 

 

● Circa 1500 kaartjes geanalyseerd 

 

● 2 prematuren – tweede hielprik vanaf 
weken 36.1 

 

● 1 niet-classificeerbaar - HEH 



WP 3 Kosten van de SCID-screening 
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2017 KEA/KBA 

 

“SCID-screening 
mogelijk kosteneffectief, 
maar extra informatie 
nodig vanuit een pilot 
studie” 



Na de SONNET-studie? 
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 ● Besluit door VWS op basis van uitkomsten pilot 

 

● (Mogelijke) aanbesteding 

 

● Implementatie in de 5 screeningslaboratoria 

 

● Uitvoeringstoets stelt: “Bij een positieve 
uitkomst van de pilot wordt invoering haalbaar 
geacht eind 2021 



Tot nu toe vragen? 
 
www.sonnetstudie.nl 
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WP4 Ervaringen van ouders/zorgverleners 
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1.Ontwikkeling van vragenlijsten en protocol voor ELSI (ethical 

legal social implications) 

 

- Ervaring ouders uitbreiding van de hielprikscreening  

- Redenen om deel te willen nemen aan SCID-screening  

- Mening over informatiemateriaal  

- Gevoelens bij ouders doorverwijzing na positieve 
screeningsuitslag 

 
 

  



WP4 Ervaringen van zorgverleners 

PNS-congres | 17 april 2018 51 

● Wat is uw beroep? 

● Wat zijn mogelijk onderwerpen die meegenomen 

moeten worden in het ELSI-onderzoek vanuit uw 
beroepsgroep? 

● Wat zijn uw ervaringen tot nu toe met de SONNET-
studie? 

   


