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Huidig hielprikprogramma
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● 1974  PKU (Phenylketonurie)
● 1981  CH  (Congenitale Hypothyreoïdie)
● 2001  AGS (Adrenogenitaal syndroom)

● 2007  BIO HMG LCHAD3-MCC VLCAD
GAL MSUD MCD TYR-1
GA-1 IVA MCAD Sikkelcelziekte 

● 2011  CF   (Cystic Fibrosis/ taaislijmziekte)
● 2017 α- en -Thalassemie
● 2018 Pilot SCID (provincies Utrecht, Zuid Holland en Gelderland)

Nu 19 ziekten in de screening + pilot SCID
Nevenbevindingen: OCTN2 en dragerschap SZ
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Uitbreiding hielprik
● Gezondheidsraad advies, voorjaar 2015
● Van 17 naar 31 ziektes
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Hielprikscreening
Waarom screenen we op deze ziektes ?

● ernstige ziekten
● behandeling mogelijk
● zinvol om de diagnose in vroeg stadium te weten 

● betrouwbare test
– weinig fout-positieve uitslagen
– weinig fout-negatieve uitslagen 
– weinig nevenbevindingen
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Uitbreiding hielprik m.i.v. 1-10-2019
● MMA (Methylmalonacidemie)
● PA (Propionacidurie)
● CPT-1 (Carnitine palmitoyl transferase 1 deficiëntie)

● Pilot ALD (Adrenoleukodystrofie)
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Pilot ALD: de SCAN studie
● Screening op ALD in Nederland (SCAN)

● Van 1-10-2019 tot 1-10-2020

● Welke laboratoria?
– Referentielaboratorium Bilthoven (1)
– Lab Amsterdam (locatie AMC) (3)

● Welke provincies ?
– Noord-Holland/ Flevoland/ Utrecht/ Gelderland

● Welke RIVM-DVP-kantoren? West (Zoetermeer) en Noord-Oost (Zwolle)
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Aandachtspunten
● Soms hielprikafname in ziekenhuis in pilotgebied bij kind 

woonachtig buiten pilotgebied: 
 kind doet mee met de pilot

● Soms hielprikafname in ziekenhuis buiten pilotgebied bij kind 
woonachting in pilotgebied: 
 kind doet niet mee met de pilot
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Informatie voor professionals
● Screeners

– Via Hielpriknieuws voor screeners
– Q&A’s
– Ondersteuning informed consent pilot d.m.v. korte script-tekst
– Websites

● Verloskundigen

● Ziekenhuizen
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Informatie voor ouders (vooraf)
● Algemene folder ‘Screeningen bij pasgeborenen’

● Apart inlegvel voor ouders met informatie over 
ALD/de SCAN-studie

Ouders worden over pilot ALD geïnformeerd door:
1. De verloskundige (met 36 weken), vanaf half augustus
2. De gemeente (bij geboorteaangifte), vanaf laatste week september
3. De screener (bij hielprikafname), vanaf 30 september
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Informatie voor ouders (bij hielprikafname)
● Vanaf maandag 30-9-2019: Vragen om toestemming voor 

uitvoering van de test op ALD  (bij zowel ♀ als ♂)

Bij bezwaar ouders deelname pilot ALD:
● In de provincies Noord-Holland, Flevoland: 

Bezwaar ALD noteren op hielprikkaart bij ‘opmerkingen’. 
(paraaf van ouders is niet nodig)

● In de provincies Utrecht, Gelderland (ook pilot SCID): 
Bezwaar pilots noteren op hielprikkaart bij ‘opmerkingen’. 
(paraaf van ouders is niet nodig)
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Bezwaar deelname
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Pilot ALD en de uitvoering van de hielprik (1)
● Screening op ALD gaat via de normale hielprik: er is geen extra 

bloed nodig

● Vrijwillige deelname

● Geen uitslag betekent een goede uitslag
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Pilot ALD en de uitvoering van de hielprik (2)
● Bij onvoldoende betrouwbaar materiaal: 

– Voorrang voor de andere hielprikaandoeningen
– Herhaalde hielprik voor ALD

● Herhaalde  hielprik voor ALD:
– Bij onvoldoende betrouwbaar materiaal ALD
– Bij een hielprik na een bloedtransfusie met erytrocyten is de ALD-

uitslag niet-classificeerbaar  herhaalde hielprik na 3 mnd
(De biomarkers worden geïdentificeerd in bloedplasma 
en rode bloedcellen)
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Verwijzing kind met afwijkende ALD uitslag (1)
● Medisch adviseur neemt contact op met kinderneuroloog van de 

vakgroep Kinderneurologie verbonden aan het Amsterdam UMC. 
● Op korte termijn afspraak op polikliniek kinderneurologie
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Verwijzing kind met afwijkende ALD uitslag (2)
● Medisch adviseur neemt contact op met huisarts.
● De huisarts informeert ouders over de afwijkende uitslag, en regelt 

de formele verwijzing naar het Amsterdam UMC.
● De huisarts kan altijd contact opnemen met de kinderneuroloog
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Verwijzing
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Alle verwijzingen gaan naar 
Amsterdam UMC, locatie AMC

• www.scanstudie.nl
• www.amc.nl/ALDgroup
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Vragen?
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RIVM-DVP West, Zoetermeer 088 678 8930
RIVM-DVP Noord-Oost, Zwolle 088 678 8950


