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Uitbreiding hielprik 
Eugenie Dekkers,
Programmamanager neonatale 
hielprikscreening

Informatiebijeenkomst 
neonatale gehoor en 
hielprikscreening,
5 september 2017

19 aandoeningen in de hielprikscreening 
PKU Phenylketonurie

CH  Congenital 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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toevoeging alfa - en bèta-thalassemie 
Per 1 januari 2017

GR advies Neonatale screening: nieuwe aanbevelingen

Van 17 naar 31 aandoeningen

8 april 2015 
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Standpunt VWS juli 2015
1. Voeg 14 aandoeningen toe in 3 fases:

Korte termijn: 
alfa-thalassemie (HbH), betha-thalassemie (TM),carnitine
deficiëntie OCTN2 -> nu nevenbevindingen

Middellange termijn:
methylmalon acidemie (MA), propion acidemie (PA), carnitine
acylcarnitine translocase deficiëntie (CACT), carnitine
palmitoyltransferase deficiëntie type 1 en 2 (CPT1 en CPT2), 
methyl-acetoacetyl-CoA thiolase deficiëntie/kethiolase deficiëntie 
(MAT).

Lange termijn: 
mucopolysaccharidosis type 1 (MPS1), X-gebonden 
adrenoleukodystrofie (X-ALD), galactokinase deficiëntie (GALK), 
severe combined immune deficiency (SCID), guanidinoacetaat
methyltransferase deficiëntie (GAMT)

Uitvoeringstoets uitbreiding neonatale hielprikscreening

Opdracht Minister uitvoeringstoets naar uitbreiding hielprik 
met 14 aandoeningen, 30 oktober 2015 
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Trajecten gestart vanuit reguliere hielprikprogramma 

1. Project 100% goed gevulde bloedvlekken

2. Optimalisatie verwijstermijnen

3. Aanbestedingen
-> Aanbesteding screeningsapparatuur
-> Aanbesteding hielpriklancetten
-> Aanbesteding laboratorium informatiemanagement systeem
-> Voorbereiding aanbesteding screeningslaboratoria

4. Inrichten informatiehuishouding (vernieuwing Praeventis en
digitalisering hielprikkaart)

Uitvoeringstoets uitbreiding hielprik-> eerste stap

Keuze testmethode, screeningsstappen, apparatuur
-> start expertgroepen periode juni/oktober 2016

1. X-ALD
2. MPS-1
3. CACT, CPT1, CPT2
4. PA en MMA
5. GAMT
6. MAT en GALK
7. OCTN2
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Expertgroepen voor 11 aandoeningen- bespreekpunten

1. Welke testmethode beschikbaar voor NL screeningsprogramma

2. Prevalentie, ziektebeeld en nevenbevindingen 

3. Diagnostiek en behandelmogelijkheden

4. Uitvoeringsconsequenties

Voorbereiding: uitgebreide informatie-analyse recente ontwikkelingen  
in hielprikscreening internationaal.

Expertgroepen: uitkomsten

1. Advies aan CvB ter toevoeging aan de uitvoeringstoets

2. Ingevuld toetskader

3. Verslag van de expertgroepbijeenkomst
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Uitvoeringstoets aan Minister en Tweede Kamer

5 april 2017
met reacties betrokken besturen
(inclusief GGD-GHOR en Actiz)

Kernteam: Herma Vermeulen, Anne Klein,
Arjan Lock, Eugenie Dekkers

Advies (1)

● Deze uitvoeringstoets laat zien dat gefaseerde uitbreiding van de 
neonatale hielprikscreening met veertien aandoeningen, zoals 
geadviseerd door de GR, mogelijk is. In 2017 zijn alfa- en bèta-
thalassemie al aan het programma toegevoegd.

● Onder de betrokken partijen is voldoende draagvlak voor de 
verdere uitbreiding. Een brede acceptatie van de neonatale 
hielprikscreening mag niet onder druk komen te staan door de 
(voorbereidingen voor de) uitbreiding. Dit vergt een zorgvuldige 
implementatie.
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Advies (2)

● In de expertgroepen is geconstateerd dat voor alle aandoeningen 
onderzoek nodig is voordat invoering van de screening mogelijk is.

Advies (3)

● De verschillende aandoeningen die deel uitmaken van de uitbreiding 
van het bevolkingsonderzoek worden in fasen toegevoegd aan de 
neonatale hielprikscreening. 

● Invoering eind 2019 lijkt momenteel haalbaar voor CPT1, MMA en 
PA. Eind 2020 volgen MPS I en GALK. En eind 2021 is de invoering 
van CACT, CPT2 en BKT voorzien, evenals OCTN2, SCID en X-ALD. 
Ten slotte volgt eind 2022 GAMT.
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Planning invoer nieuwe aandoeningen

Besluit 
minister

Voorbereidingen en gefaseerde invoering uitbreiding hielprik

2017 2018 2019 2020 2021

Voorbereidingen uitbreiding hielprik

Fase 2 invoering

Fase 1

Fase 3 invoering

Aanvullende onderzoeken

Pilot studies
Normaalwaarden

Screenalgoritme

UVT
LogistiekApparatuur

Aanbesteding 
Laboratoria

Met dank aan Peter Schielen
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Advies (4)
● Het CvB benadrukt nogmaals dat de voorgenomen uitbreiding van 

de hielprikscreening complex is, vanwege de hoeveelheid 
aandoeningen, de logistiek en organisatie in de laboratoria, de 
testmethodes, de validatieonderzoeken en aanvullende 
onderzoeken die nog uitgevoerd moeten worden, en de benodigde 
aansluiting op de zorg.

● Het betreft zeldzame aandoeningen, welke nog niet door veel 
landen zijn opgenomen in het screeningspakket. Dit maakt dat ook 
op internationaal niveau maar beperkte kennis beschikbaar is. 
Implementatie van deze aandoeningen in het Nederlandse 
programma is ook daarom complex.

Stand van zaken screening op SCID

Landelijke Werkgroep Immuundeficiënties

- Projectvoorstel ingediend bij ZonMW
- Testmethode screening op TREC
- Regionale pilot
- Financiering via ZonMW

-> Kosteneffectiviteits analyse voor SCID screening in Nederland door TNO

Planning: pilot SCID screening vanaf 2018
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Vervolg

Nieuwe Minister reageert met standpunt op uitvoeringstoets->datum?

Opdrachtverlening implementatie uitbreiding -> datum?

Boodschap aan ouders: 
Besluitvorming over toevoegen 12 nieuwe aandoeningen gebeurt door 
de nieuwe Minister nadat een nieuw kabinet is gevormd.
Gefaseerd toevoegen van de overige 12 aandoeningen vindt plaats in 
de komende periode van 5 jaar. Doorlooptijden zijn zeer afhankelijk
van uitkomsten vervolgonderzoeken en voldoende beschikbare
capaciteit bij alle betrokken partijen (laboratoria, DVP, in de zorg).

Meenemen JGZ screeners bij uitbreiding met nieuwe aandoeningen: 
deskundigheidsbevorderingsbijeenkomsten

Digitalisering 
hielprikkaart  
Eugenie Dekkers,
Programmamanager neonatale 
hielprikscreening

Informatiebijeenkomst 
neonatale gehoor en 
hielprikscreening,
5 september 2017
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Digitaliseren hielprikkaart

DOEL DIGITALISERING HIELPRIK

• Kwaliteit en de tijdigheid van het aanleveren van de data verbeteren

• Opvolging bij niet of niet tijdig ontvangen kaartjes optimaliseren, 
rappelmoment vervroegen

• Optimaliseren werkprocessen laboratoria door snelle, kwalitatieve en veilige 
levering van de gegevens 
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nieuwe lab‐workflow
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Concept: Digitale Workflow Hielprikkaartje (LIMS+)
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Toelichting

JGZ • Screener (JGZ) moet beschikking hebben over 
app en device

• Optioneel: JGZ moet vanuit DD‐JGZ app 
kunnen vullen, voorkomt intypen door 
screener

DV
P

• Geen impact op proces DVP en huidig 
Praeventis

• Mogelijkheid tot track & trace

Lab • NHS‐LIMS moet digitaal aangeleverde 
kaartjes kunnen verwerken en kunnen 
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UITGANGSPUNTEN (NIET LIMITATIEF)

• Voldoen aan wet‐ en regelgeving

• Voldoen aan informatiebeveiligingseisen

• Fysieke kaartje en digitale kaartje zijn ten allen tijde identiek

• Een template / oplossing ivm uniformiteit (beheerd en vastgesteld door 
RIVM/DVP i.o.m. de keten)

• Matchen / koppelen van het administratieve deel en bloed deel (barcode?)

• Zonder BSN versturen moet mogelijk zijn (niet altijd bekend)

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN ‘INTERNE’ BRAINSTORM

Stakeholder Bevindingen

Cliënt (ouder in naam kind) Veiliger (mbt datalek, beter leesbaar en minder fouten)

Tijdwinst (sneller rappeleren bij ontbreken gegevens,van 18 naar 
3 dgn)
Direct kwaliteit bloedafname bepalen (bijv foto app), geen 
herhaalbezoek 
Kwaliteit ‐>  signaal bij te vroeg geprikt (in tijd of na 
bloedtransfusie)

Lab Veiliger (mbt beter leesbaar minder fouten)

Minder administratieve handelingen

Labproces kan geoptimaliseerd worden omdat gegevens direct 
beschikbaar zijn
Geen NAW verwerken in lab (bij 100% digitaal), dataminimalisatie 
/ privacygevoeligheid

Opdrachtnemer / Screener Procesoptimalisatie: Afnamegegevens ook naar DD‐JGZ

Bij overlijden kind, kan opdracht in enkele gevallen nog 
ingetrokken worden

Betere controle op uitbetaling 

Bij digitale set ziekenhuis, geen bezoek JGZ nodig. Geen opdr of 
opdr terughalen

DVP
Minder administratieve handelingen, betere kwaliteit gegevens 
(eenmalige vastlegging, meermalig gebruik)

V ili t k t NAW
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FUNCTIONELE EISEN (UIT: PVA)
• De screener moet het informatie gedeelte van de hielprik via een digitaal formulier in 

kunnen vullen. Dit gedeelte is qua inhoud gelijk aan het huidige informatieve gedeelte van 
het fysieke formulier.

• Het digitale formulier moet verzonden kunnen worden naar de ontvangende systemen van 
DVP en de labs.

• Er moet een digitale koppeling gemaakt worden tussen de (fysieke) filtreerkaart en het 
digitale informatie formulier in de labs.

• Er moet garantie zijn dat de informatie van het digitale formulier juist gekoppeld wordt met 
de informatie van de filtreerkaart. Deze digitale koppeling mag dus niet fout‐gevoelig zijn, 
dat betekent oa zoveel mogelijk onafhankelijk van handmatige invoer. 

• Het moet mogelijk zijn het digitale informatie formulier voor ingevuld (met geboortebericht 
vanuit DVP) klaar te zetten voor de screener.

• Het moet mogelijk zijn een ‘blanco’ formulier in te vullen indien de hielprik eerder 
afgenomen is (bijvoorbeeld voordat het geboortebericht bij DVP is binnengekomen)

• Er moet zeker gesteld worden dat alleen een bevoegde screener het (vooringevulde) digitale 
informatieformulier kan invullen en opsturen.

• Eisen mbt de usability (bedieningsgemak) moeten nog afgestemd worden met de 
uitvoerende organisaties.

THE END

Vragen?


