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 Kaders van (en definities gebruikt in) deze sessie 

 

● Doel NHS (neonatale hielprik screening): 

   snelle + tijdige detectie behandelbare aandoeningen (niet alleen MZ) 

 

● Eventuele screening op minder of niet behandelbare aandoeningen    
valt buiten kaders van deze sessie 

 

● Deze sessie gaat om mogelijkheden en inhoudelijke dilemma’s van 
genetische methodes voor NHS 
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● Genetische methodes voor NHS:  

 

 Screening mbv kennis van variaties in het DNA.  

  

 DNA variaties geven: 

  a. ziekte veroorzakende foutjes (mutaties) 

      b. (bewezen) variatie zonder betekenis 

  c. VUS = variants of unknown clinical significance.  
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Criteria as proposed by W & J MZ in 
NHS 

The condition sought should be an important health problem   x 

There should be an accepted treatment for patients with recognized disease  + 

Facilities for diagnosis and treatment should be available  + 

There should be a recognizable latent or early symptomatic stage  + 

There should be a suitable test or examination  + 

The test should be acceptable to the population  + 

The natural history of the condition, including development from latent to 
declared disease 

  

There should be an agreed policy on whom to treat as patients 

The cost of case-finding (including diagnosis and treatment of patients 
diagnosed) should be economically balanced  

  + 

Case-finding should be a continuing process and not a “once and for all” project   + 

+/0 

+/0 
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● In 2005-2006 bedacht (800-900) 

– 0,40% pasgeborenen hielprik positief voor MZ 

– Terecht positief: fout positief ratio ⌁ 1:10 

● 2007 bleek (750) 

– 0,26% pasgeboren hielprik positief voor MZ 

– Terecht positief: fout positief = 1:6,4 

● 2008 (GALT / Tyro / Hcy) 

– 0,14% pasgeboren hielprik positief voor MZ 

– Terecht positief: fout positief = 1:2,6 

● 2014 (Biot) (160) 

– 0,10% pasgeboren hielprik positief voor MZ 

– Terecht positief: fout positief = 1:2,4 

● 2018 -2019 (GALT/ MSUD / Biot >> 120)     

Bij de invoering van de uitgebreide NHS voor MZ  
   was er nog wel wat 

VUS = variants of unknown clinical significance 
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Criteria as proposed by W & J Bio 
in  
NHS 

DNA 
in 
NHS 

The condition sought should be an important health problem x x 

There should be an accepted treatment for patients with recognized 
disease 

x x 

Facilities for diagnosis and treatment should be available x x 

There should be a recognizable latent/early symptomatic stage x x 

There should be a suitable test or examination x x 

The test should be acceptable to the population x 

The natural history of the condition, including development from latent 
to declared disease 

x x 

There should be agreed policy on whom to treat as patients x 

The cost of case-finding (including diagnosis and treatment of 
patients diagnosed) should be economically balanced  

x 

Case-finding should be a continuing process and not a “once and for 
all” project 

x x 
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● Dr Peter Schielen 

 Met biochemische screening kom je er prima uit…………. 
 en genetische screening geeft alleen maar fuss. 

 

● Dr Rebecca Heiner 

 Genetische screening is nodig….. en sneller 

● Prof Richard Sinke 

 Fuss is niet nodig als je de Vus er uit haalt. 

 

● Prof Ron Wevers  

 Stand van zaken obv laatste GR advies 
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Met biochemische screening kom je er prima uit…...  
 

en genetische screening geeft alleen maar fuss. 



Sessie Onderzoek naar genetische 

screening van 
hielprikaandoeningen 

Dr. Peter Schielen 

hoofd referentielaboratorium Neonatale 
screening, RIVM-GZB 
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Met biochemische screening  
kom je prima uit, genetische  
screening geeft alleen maar 
F(V)US(S) 



Belangen 

(potentiële) belangenverstrengeling geen 

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven 

geen 

 Sponsoring of onderzoeksgeld 

 Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding 

 Aandeelhouder 

 Andere relatie, namelijk … 

geen 
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Van Dale… 

Wikipedia… 



‘Resultaten uit het verleden zijn een garantie voor de toekomst’ 

https://www.youtube.com/watch?v=EMNje6jKTfc 

Mrs Edith Schippers, Minister of Welfare, 

Public health and Sports 



680 verwijzingen, 
ca, 170 ziektegevallen. 





Screening op basis van biochemische analyse  geeft al genoeg  F(V)US(S) 
 



…..it is important to realize that the benefit of NBS is not always 

easy to prove and that there is no generally accepted guideline 

how to monitor the outcome and hence full benefit of NBS 

programs 26,30-32. Although most NBS programs use the criteria 

from Wilson & Jungner (1968) 3 and the adaptions from the WHO 

(2008) 33 for inclusion of disorders in the NBS panel, no clear 

standardized long-term clinical follow-up systems  exist, even 

though the WHO criteria clearly state that monitoring of outcome 

is mandatory33.  



Mogelijke uitslagen na genetische NBS analyse VLCAD 

ACADVL 
Mutation Protein SIFT  Mutation Taster PolyPhen Prediction 

c.1621G>A p.Glu541Lys tolerated Disease causing possibly damaging 

c.1411T>C p.Phe471Leu deletorious Disease causing probably damaging 

c.1512G>C p.Gly504Asp deletorious Disease causing possibly damaging 

c.1621G>A p.Glu541Lys tolerated Disease causing possibly damaging 



GR rapport: 
Neonatale screening; 
Nieuwe 
aanbevelingen. 2015 



DNA isolatie vanuit bloedspotjes 
60 ng 

Opbrengst 

● Bloedspot ponsje 3.2 
mm:  
60 ng gDNA  

 

Nodig 

● Targeted sequencing: 
3 - 6 µg 

● Whole genome 
sequencing: 30 – 60 
µg 

 
 

 

 

(Buchhave Poulsen et al., 2016) 



Ontwikkelingen in NGS 



Biochemical screening is good 

 

● Acceptabele tot hoge PPV 

● Tegen lage kosten 

● Nog voldoende mogelijkheden tot 

fine-tuning 

● De enige mogelijkheid om 

genetische analyse beter te 

maken. 

● Mits er goede STFU en LTFU komt. 

Genetic screening is bad 

● Er is nog geen neonatale genetische 
screeningstest 

● Kosten voor genetische analyse niet in 

de buurt van kosten biochemische 
analyse 

● Genotype-fenotype relaties voor alle 

hielprikziekten onduidelijk 

● Databases niet goed genoeg/verouderd 

● Nu investeren in relatie genetische 

varianten en fenotype levert over 10 
jaar profijt. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigo_fG6r7aAhVLaFAKHVluCx8QjRx6BAgAEAU&url=https://www.vexels.com/vectors/preview/78503/3d-emoticon-set&psig=AOvVaw0xeCJqAe8noValSRXzkIJq&ust=1523969352289888
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Genetische screening is nodig….. en sneller 



Genetische screening is 
nodig….. en sneller 

 

Dr. M.R. Heiner-Fokkema 
Klinisch chemicus erfelijke metabole ziekten 
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Belangen 

28 

(potentiële) belangenverstrengeling Geen 

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven 

Geen 

 

• Sponsoring of onderzoeksgeld 

• Honorarium of andere (financiële) 
vergoeding 

• Aandeelhouder 

• Andere relatie, namelijk … 

 

  
 

Geen 
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Casus 
● Film UCD 

25-04-2018 

29 



25-04-2018 

30 

Geschatte incidentie  

1:52.000 – 1:35.000 

 

  

 

 

 

 

 

Ureum cyclus defecten 

OTCm:     35%     (OTCv: 10%) 
 
Citrullinemie: 20% 

ASL:     15% 

CPS1:     15% 



Vroege presentatie vs late presentatie 

symptomen voor dag 28 (vroege presentatie)   symptomen na dag 28 (late presentatie) 

(52-75% bij de meest voorkomende UCD) 

 

60% overlijdt voor dag 28 
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49% 60% 

                                                             20% 12% 8% 

overlijdt binnen              ontwikkelingsachterstand          normale  
       1 jaar                           ontwikkeling 

Burgard et al 



Vroege presentatie vs late presentatie 

Symptomen voor dag 28 (vroege presentatie)   Symptomen na dag 28 (late presentatie) 

     Overlijden binnen 1 jaar =>  ? 
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49% 

            10% 65% 

        ontwikkelingsachterstand                            normale intelligentie 

4% 21% 

Seminara et al. Mol genet metab 2010 

            10% 80% 20% 

 beweging/motoriek   normale motoriek/beweging 
        stoornis    



Hoe sneller hoe beter…. 

25-04-2018 

33 



Neonatale screening 
ureum cyclus defecten 
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30-35% is ziek voor screening (6-12 dgn) 

 

50% krijgt symptomen na screening+behandeling  

(vs 100% zonder screening)  

 

Betere neurologische uitkomst bij  

vroege identificatie en behandeling 
 

 

The European registry and network for intoxication type metabolic diseases (E-

IMD) 



 Ureum cyclus defecten in neonatale screening ?? 

25-04-2018 

35 

Veel patiënten hebben momenteel geen voordeel 

 (zeer) vroege presentaties (<3-10 dagen) 

 geen biomerkers beschikbaar voor veel defecten 

 

 

 



25-04-2018 

36 

Stelling 
 

         

                Genetische screening  

    is nodig …. en sneller 
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Fuss is niet nodig als je de Vus er uit haalt. 



Sessie Onderzoek naar 
genetische screening van 
hielprikaandoeningen 

FUSS is niet nodig als je de 
VUS er uit haalt 

 

Prof. dr. Richard Sinke 

Afdeling Genetica, UMCG 
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Belangen 

39 

(potentiële) belangenverstrengeling Geen 

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven 

Geen 

 

 Sponsoring of onderzoeksgeld 

 Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding 

 Aandeelhouder 

 Andere relatie, namelijk … 

  

Geen 
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Introductie  
Next Generation Sequencing 

(NGS) in de 
genoomdiagnostiek 

2012 



 

Voordeel: 

- Generiek, eenvoudig uit te breiden 

 

Belangrijkste nadelen: 

- Inzicht in betrokken genen 

- Interpretatie van resultaten inclusief nieuwe varianten 

Biedt toepassing van NGS mogelijkheden 

voor de hielprikscreening? 



Haalbaarheid? 

 Kan het snel genoeg? 

 Kan het tegen acceptabele kosten? 

 Kan het technisch? 

 Hoe betrouwbaar is het resultaat? 

 Hoeveel FUSS door VUS? 



• 106 genen geselecteerd 

• Ontwerp NGS panel (haloplex, Agilent) 

• DNA uit bloedspots 

UMCG Pilot 
Genetica 

Lab. voor Erfelijke Metabole Ziekten 
Kindergeneeskunde 



Kwaliteit NGS panel:  Coderende exonen + ~60 bp intron 
      99% targets “gevangen” 

 
Kwaliteit sequencing:  12 DNA samples 
      Coverage: ~98% basen >30X 
  
Positieve controles:  16 bloedspots met mutaties 

      “blind” geanalyseerd, 100% score 
      Inclusief intron mutatie en deletie 
  

Resultaten 



  
  

Alle gecallde varianten: gemiddeld 137 per sample 
       (spreiding 123 – 155) 
       
 
Te beoordelen:    gemiddeld 5 varianten per sample 

       (spreiding 2 – 9) 
       
  
  

Maar dan: beoordeling zonder 

kennis over het resultaat? 
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136 varianten 

Voorbeelden 

Data set sample A: 

100 varianten 

Filter 1 voor bekende polymorfismen 

2 

 
Filter 2 voor bekende mutaties 

Klaar? 
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155 varianten 

Voorbeelden 

Data set sample B: 

106 varianten 

Filter 1 voor bekende polymorfismen  
Filter 2 voor bekende mutaties, 0 

36 

Filter 3 voor coderende varianten 

5x VUS in verschillende genen 
2x VUS in hetzelfde gen, en dan? 

7 VUS  6  

 
 Filter 4 diagnostische klassificatie 



Punten ter overweging 
 In hoeverre zijn de genen zijn bekend voor de beoogde biochemische 

fenotypen die nu getest of gewenst zijn? 

 Hoe om te gaan met resultaten van genen voor aandoeningen waarvoor 

geen biochemische test mogelijk is? 

 Zijn mutaties altijd voorspellend voor ontwikkelen biochemisch 

fenotype / ziekte? Ofwel, is er vervolgonderzoek nodig bij detectie 

mutaties? 

 Welk vervolgonderzoek is nodig bij detectie VUS? 

 Etcetera… 
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Veel FUSS over VUS 
Maar misschien valt het toch wel mee…… 

 
Grotere studies en meer data sets nodig 

Dan wordt VUS een doenbare klus….. 

Resumerend 



● Dr Peter Schielen 

 Met biochemische screening kom je er prima uit…………. 
 en genetische screening geeft alleen maar fuss. 

 

● Dr Rebecca Heiner 

 Genetische screening is nodig….. en sneller 

● Prof Richard Sinke 

 Fuss is niet nodig als je de Vus er uit haalt. 

 

● Prof Ron Wevers  

 Stand van zaken obv laatste GR advies 
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Met biochemische screening kom je er prima uit…...  
 

en genetische screening geeft alleen maar fuss. 
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Genetische screening is nodig….. en sneller 
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Fuss is niet nodig als je de Vus er uit haalt. 
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Is het dan ‘just possible’ om met genetische methodes 
 

  de NHS te gaan versterken …. 
 
of zijn er toch nog wat hordes die we moeten nemen ? 



Voorbeelden van vragen      die zijn blijven liggen ? 

● Moeten we de W&J criteria aanpassen voor genetische methodes NHS ? 

 

● Kun je met je NHS DNA profiel als je 20 bent achter de tralies komen ? 

 

● Financieel haalbaar ? 

 

● Is de VUS met DNA echt niet groter dan bij biochemie ? 

 

● Kunnen we weer terug als na invoering blijkt dat het niet goed uitpakt ? 

 

● Is NHS met DNA nodig ? > gelijk voor genoom NIPD 
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Wat kunnen we het land “in dragen” en  
  wat kunnen we “Den Haag’ zeggen? 
 
NHS is voor snel vinden ziekten die snel behandelbaar zijn 
 
In GR rapport 2015 uitspraak al min of meer….. 
we zullen over de grenzen van onze eigen vakjes moeten kijken…. 
de biochemie heeft genetica net zo hard nodig als andersom 
 
Er moet goed vastgelegd worden waar je met DNA in NHS naar kijkt 
maar als je dat doet……. lijkt goed haalbaar binnen kaders van W&J 
 
Net als voor huidige NHS panel (!) is lange termijn onderzoek nodig 
om ‘straks’ te kunnen zeggen wat winst en verlies is 
 
 
 


