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Neonatale screening op congenitale hypothyreoïdie
Ruim 30 jaar ervaring in Nederland
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Conclusie

Beschrijving van de Nederlandse neonatale screening op congenitale hypothyreoïdie (CH).
Descriptief onderzoek.
We verzamelden gegevens over de neonatale screening op CH in de periode 1 januari 1981-31 december 2011 van de
Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s van het RIVM, van laboratoria en van kinderartsen naar wie
pasgeborenen met een afwijkende uitslag werden verwezen. De screeningsprocedure werd verscheidene keren bijgesteld. In de periode 1981-1994 werden bijvoorbeeld alleen de waarden van T4 en TSH bepaald uit het hielprikkaartje. Vanaf 1995 werd ook de waarde van thyroxinebindend globuline (TBG) meegenomen.
De deelname was 99,7%. Tot 1995 was de sensitiviteit 94%, de specificiteit 99,51% en de positief voorspellende waarde
6%; vanaf 1995 was dit respectievelijk 98%, 99,85% en 21%. De totale prevalentie van CH was 1:2670 (prevalentie
CH van thyreoïdale oorsprong: 1:3100 en centrale CH: 1:21.600). De percentages kinderen met ernstige CH bij wie in
de perioden 1981-1990, 1991-2000 en 2001-2011 vóór de 15e levensdag met thyroxinebehandeling werd gestart,
waren respectievelijk 24 (63/263), 63 (170/269) en 96 (176/184).
De sensitiviteit en specificiteit van het screeningsprogramma is vanaf 1995 aanzienlijk hoger dan vóór 1995. In de
recente jaren worden patiënten met ernstige CH aanzienlijk vroeger behandeld dan in de beginjaren. De neonatale
screening op CH kan als een belangrijk succes van de openbare gezondheidszorg worden beschouwd.
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Sinds 1981 worden pasgeborenen in Nederland met een
hielprik gescreend op de aanwezigheid van congenitale
hypothyreoïdie (CH). Naast CH wordt tegenwoordig op
nog 17 andere aandoeningen gescreend.
CH is een aangeboren aandoening waarbij de productie
van schildklierhormoon (thyroxine, T4) permanent tekortschiet. Daarnaast kan hypothyreoïdie ook een tijdelijk
probleem zijn. Passagère hypothyreoïdie komt bijvoorbeeld vaak voor bij te vroeg geboren kinderen. T4 speelt
onder andere een belangrijke rol bij de groei en ontwikkeling van de hersenen. Of te vroeg geboren kinderen behandeld moeten worden met T4 is nog niet duidelijk.1
Bij patiënten met permanente CH is deze onduidelijkheid
er niet. Vóór de invoering van neonatale screeningsprogramma’s had een aanzienlijk deel van de patiënten een
ernstige ontwikkelingsachterstand, terwijl dit sinds de
introductie vrijwel niet meer voorkomt.2 Psychologisch
onderzoek bij patiënten met CH die dankzij screening al
vroeg werden behandeld, toont een vrijwel ongestoorde
ontwikkeling. In vergelijking met de algemene populatie
worden er wel vaker lichte cognitieve en motorische
stoornissen alsmede meer gehoorverlies gezien, met
name bij de ernstige vormen van CH.3-5
CH wordt meestal veroorzaakt door een stoornis op het
niveau van de schildklier (thyreoïdaal niveau, CH-T).
CH-T is het gevolg van een stoornis in de aanleg (dysge-
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nese) van de schildklier of een stoornis in de hormoonaanmaak van schildklierhormoon (dyshormonogenese).
Bij centrale CH (CH-C) is de aanleg van de schildklier
niet-afwijkend, maar ligt de oorzaak op het niveau van de
aansturing door de hypothalamus of hypofyse.
CH kan sterk in ernst wisselen. Tot de ernstigste vormen
behoren het geheel niet aangelegd zijn van de schildklier
en een totaal onvermogen schildklierhormoon te produceren. Bij lichte tot matig-ernstige vormen van CH-T is
de schildklier bijvoorbeeld wel aangelegd, maar niet op
de gebruikelijke plaats. Hierbij worden soms T4-concentraties gevonden die nog net binnen de referentiewaarden
liggen. De behandeling bestaat uit orale suppletie van T4.
Patiënten met CH hebben soms klinische verschijnselen
in de eerste levensweken. Het gaat dan echter vaak om
aspecifieke symptomen, zoals langdurige icterus, slecht
drinken en obstipatie.

Eerder is in het NTvG gerapporteerd over de neonatale
screening op CH in Nederland in de periode 1981-1990.6
In dit artikel doen wij verslag over de periode 1981-2011.

Patiënten en methode
We verzamelden gegevens over de neonatale screening in
de periode 1 januari 1981-31 december 2011 van de
Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s
(DVP) van het RIVM, van laboratoria en van kinderartsen naar wie pasgeborenen met een afwijkende uitslag
werden verwezen. De figuur geeft het proces van de
gehele neonatale screening (‘hielprikscreening’) schematisch weer. Zodra er aangifte is gedaan van een geboorte
worden de persoonsgegevens van het kind gemeld bij de
DVP van het RIVM. De DVP is aanvrager van het
screeningsonderzoek bij een kind en is onder andere

FIGUUR Proces van de neonatale hielprikscreening, stapsgewijs weergegeven.
BRP = Basisregistratie Personen (voorheen: Gemeentelijke Basisadministratie Personen); Praeventis = registratiesysteem van de DVP’s; DVP = Dienst
Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s, een onderdeel van het RIVM; JGZ = jeugdgezondheidszorg; Neorah = registratiesysteem waarin kinderartsen
diagnostische gegevens vastleggen; AGS = adrenogenitaal syndroom; CH = congenitale hypothyreoïdie; MZ = metabole ziekten; SZ = sikkelcelziekte; CF = cystic
fibrose. (De figuur is opgesteld door Anke Nobel illustraties & infographics in opdracht van het RIVM/Centrum voor Bevolkingsonderzoek.)
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Laboratoriumbepalingen

In ieder bloedmonster wordt in het screeningslaboratorium eerst de totaal-T4-concentratie bepaald. Deze wordt
uitgedrukt in standaarddeviatie (SD) ten opzichte van
het daggemiddelde. Bij een totaal-T4-concentratie van
meer dan 0,8 SD onder het gemiddelde (> -0,8 SD) volgt
geen verder onderzoek. Is de totaal-T4-concentratie echter ≤ -0,8 SD (in ongeveer 20% van de monsters), dan
wordt uit hetzelfde hielprikkaartje het gehalte van het
thyreoïdstimulerend hormoon (TSH) bepaald (uitgedrukt in mE/l bloed).
De voornaamste wijziging in de testprocedure is dat
vanaf 1995 naast de concentraties van T4 en TSH ook die
van thyroxinebindend globuline (TBG) wordt bepaald
(uitgedrukt in nmol/l bloed). Bij sommige kinderen is er
namelijk sprake van een al dan niet relatieve TBG-deficiëntie. TBG-deficiëntie is een frequent voorkomende,
onschuldige ‘erfelijke variant’. Kinderen met een TBGdeficiëntie hebben een lage totaal-T4-concentratie, maar
een niet-afwijkende vrij-T4-waarde. Bij screening op basis
van de totaal-T4-concentratie zullen kinderen met een
TBG-deficiëntie vaak voor verwijzing in aanmerking

komen; achteraf gezien is dit ten onrechte en zijn dit dus
fout-positieve uitslagen.
Bepaling van de vrij-T4-concentratie uit hielprikbloed is
vooralsnog lastig, maar bepaling van de T4-TBG-ratio is
een goed alternatief gebleken. Bij kinderen met een lage
T4-TBG-ratio is de kans dat ze CH hebben aanzienlijk
groter dan bij kinderen met een niet-afwijkende of hoge
T4-TBG-ratio. TBG wordt alleen bepaald bij pasgeborenen met een totaal-T4-concentratie ≤ -1,6 SD (ongeveer
5% van de monsters). Wanneer de waarde van T4 sterk
verlaagd of die van TSH sterk verhoogd is (uitslag: ‘afwijkend’), is dit een indicatie voor verwijzing naar de kinderarts. Zijn de T4-TBG-ratio en/of de TSH-waarde in
geringe mate afwijkend (uitslag: ‘dubieus’), dan volgt een
2e hielprik. Als de uitslag daarbij wederom ‘dubieus’ dan
wel ‘afwijkend’ is, volgt alsnog verwijzing naar een kinderarts. (Voor een gedetailleerd beschrijving van de verwijscriteria verwijzen we naar het ‘Draaiboek’ van de
screening: www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/H/
Hielprik/Voor_professionals/D raaiboek_n eonatale_
hielprikscreening).
Bij te vroeg geboren kinderen neemt de T4-concentratie in
de eerste dagen na de geboorte af in plaats van toe, zoals
bij kinderen die à terme geboren zijn. Pas na enkele weken
– ruim na het beoogde tijdstip van de hielprik – normaliseert deze waarde weer. Daarom is medio 1982 een afzonderlijke regeling voor deze groep ingevoerd. Deze regeling
is in 1993 verder aangepast en sinds die tijd houdt de
prematurenregeling in dat bij kinderen geboren bij een
zwangerschapsduur < 36 weken en een geboortegewicht
< 2500 g alleen de TSH-concentratie als criterium voor
een 2e hielprik of voor verwijzing wordt gehanteerd.
Bij op tijd geboren kinderen treedt ook een, zij het zeer
langzame, daling van de T4-concentratie op. Door deze
fysiologische daling hebben laat gescreende kinderen,
zoals adoptiekinderen, een grotere kans op een foutpositieve T4-uitslag dan tijdig gescreende kinderen.
Daarom worden uitslagen van kinderen > 60 dagen oud
ook alleen beoordeeld aan de hand van de TSH-concentratie.
De afkappunten van de TSH-bepaling werden enkele
keren ‘aangescherpt’, dat wil zeggen: verlaagd, namelijk
in 1993, 2005 en 2007.

Resultaten
De deelname aan de screening in de periode 1981-2011
was 99,7%. Bij de berekening hiervan werden de kinderen
die overleden waren voordat de hielprik kon worden uitgevoerd buiten beschouwing gelaten (tabel 1).
Van de 19.594 kinderen die in de periode 1981-2011 naar
een kinderarts werden verwezen, werd CH vastgesteld bij
2114 kinderen (11%), bij 1056 (5%) was de diagnose niet of
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verantwoordelijk voor de bewaking van het proces, de
eventuele verwijzing naar een kinderarts en de registratie. Het RIVM meldt de geboorte bij de jeugdgezondheidszorg.
De hielprik dient tussen 72 en 168 h na de geboorte te
worden verricht, maar bij voorkeur zo spoedig mogelijk
na 72 h. Met de gegevens van het registratiesysteem van
de DVP’s, Praeventis, werd het deelnamepercentage
bepaald. De kinderartsen verrichten vervolgonderzoek
volgens een landelijke vastgesteld protocol (voor kinderartsen is dit te vinden op de website van de Nederlandse
Vereniging voor Kindergeneeskunde). De diagnosen van
de kinderartsen vormen de gouden standaard aan de
hand waarvan de validiteit van de screening wordt
beoordeeld. Patiënten met CH-T kunnen door iedere
kinderarts behandeld worden, bij voorkeur in samenspraak met een kinderarts-endocrinoloog. Als er echter
aanwijzingen zijn voor CH-C, dient verwijzing naar een
kinderendocrinologisch centrum plaats te vinden.
Voor de kwaliteitsbewaking van de hielprikscreening
worden de bevindingen van het diagnostisch onderzoek
door de kinderartsen vastgelegd in Neorah. Neorah is
een web-based programma dat nog in de opbouwfase is.
De gegevens van kinderen die verwezen worden bij de
CH-screening worden nog niet vastgelegd in Neorah,
maar worden door TNO geregistreerd. TNO voert ook
de jaarlijkse monitoring en evaluatie van de hielprik
screening uit. Voor de registratie is een privacyreglement
opgesteld dat is aangemeld bij het College Bescherming
Persoonsgegevens.
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nog niet bekend of gerapporteerd en de overige kinderen
(84%) hadden geen CH. Voor zover bekend werden in
deze periode 78 kinderen met CH gediagnosticeerd die
een fout-negatieve screeningsuitslag hadden, dat wil zeggen: zij waren gemist bij de screening.
Als wordt aangenomen dat bij de kinderen bij wie de uitslag van het diagnostisch onderzoek niet of nog niet bekend
was geen CH voorkomt, was de sensitiviteit 96%, de specificiteit 99,7% en de positief voorspellende waarde 11% (zie
tabel 1). Na 1995 waren de sensitiviteit, de specificiteit en
de positief voorspellende waarde hoger dan vóór 1995.
De prevalenties van CH, CH-T en CH-C waren respectievelijk 1:2670, 1:3100 en 1:21.600.
In de gehele periode (1981-2011) was het percentage kinderen bij wie vóór de 15e levensdag met T4-behandeling
werd gestart 54 wanneer wordt uitgegaan van alle patiënten met CH en 57 wanneer wordt uitgegaan van de patiënten met een ernstige vorm van CH (tabel 2). In recentere jaren zijn patiënten aanzienlijk eerder behandeld
dan in de beginjaren. Zo zijn de percentages kinderen
met ernstige CH bij wie in de perioden 1981-1990, 19912000 en 2001-2011 vóór de 15e levensdag met thyroxinebehandeling werd gestart, respectievelijk 24, 63 en 96.

Beschouwing
In Nederland is in 1981 gekozen voor een gecombineerde T4- en TSH-screening, in navolging van toenma-

lige Amerikaanse en Canadese screeningsprogramma’s.
Veel andere landen kozen voor een screening waarbij
alleen de TSH-concentratie wordt bepaald. TSHscreeningsprogramma’s sporen alleen patiënten met
een thyreoïdale vorm van congenitale hypothyroïdie op.
Het voordeel van een T4-TSH-aanpak is dat hiermee
naast CH-T ook centrale CH kan worden opgespoord,
maar het nadeel is een hoog percentage fout-positieve
uitslagen met als gevolg een lage positief voorspellende
waarde.5
Mede dankzij de toevoeging van de bepaling van thyroxinebindend globuline aan de testprocedure in 1995
zijn de sensitiviteit, specificiteit en positief voorspellende
waarde aanzienlijk hoger geworden. De kosten die
gemoeid zijn met deze gecombineerde T4-TBG-TSHaanpak zijn acceptabel.7 Naast bepaling van de T4-TBGratio als indirecte maat voor de vrij-T4-concentratie,
blijkt het inmiddels ook mogelijk te zijn om direct de
waarde van vrij T4 te bepalen in hielprikbloed.8,9
Prevalentie

De prevalentie van CH in Nederland (1:2670) is hoger
dan in het algemeen in het buitenland wordt gevonden.10
Zo is de prevalentie in Europa 1:3801 en in de VS 1:4119.
Dit komt voor een belangrijk deel omdat in de meeste
landen niet gescreend wordt op CH-C. CH-C blijkt frequenter voor te komen dan vroeger werd aangenomen
(prevalentie: 1:21.600). Ook in andere screeningspro-

TABEL 1 Deelname en validiteit van screening op congenitale hypothyreoïdie bij kinderen geboren in de periode 1981-2011
geboortejaar
1981-1994
1995-2011
1981-2011

deelname; %

sensitiviteit; %

specificiteit; %

positief voorspellende waarde; %

99,7
98,8
99,7

94
98
96

99,51
99,85
99,7

6
21
11

TABEL 2 Aantallen en percentages patiënten met congenitale hypothyreoïdie en met een ernstige vorm hiervan die waren geboren in de
periode 1981-2011 en die werden behandeld vóór de 15e levensdag
geboortejaar

alle patiënten met CH; n/N (%)

patiënten met ernstige vorm van CH; n/N (%)*

1981-1990
1991-2000
2001-2011
totaal

76/445 (17)
336/667 (50)
624/812 (77)
1036/1924 (54)

63/263 (24)
170/269 (63)
176/184 (96)
409/716 (57)

CH = congenitale hypothyreoïdie.
* Gedefinieerd als een vrij-T4-concentratie ≤ 5 pmol/l serum of een totaal-T4-concentratie ≤ 50 nmol/l serum.
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Sensitiviteit

De screening heeft een sensitiviteit van 96%, oftewel
slechts 4% van de patiënten wordt gemist. Dit betekent dat
uit een niet-afwijkende screeningsuitslag bij een kind niet
afgeleid mag worden dat geheel uitgesloten is dat het CH
heeft. In het algemeen zijn de gemiste patiënten kinderen
met een lichtere vorm van CH. Het is aannemelijk dat dit
een onderschatting is, enerzijds omdat er geen rapportageplicht is en anderzijds omdat het ziektebeeld bij de kinderen met de geringste klachten niet wordt herkend.
Behandeling

De laatste jaren is het tijdstip na de geboorte waarop de
behandeling met thyroxine wordt gestart aanzienlijk
vervroegd. Dit is het resultaat van verbeteracties op alle
deeltrajecten van het screeningsproces. Maar waarschijnlijk speelt ook de afname van het aantal fout-positieven door de introductie van de prematurenregeling en
de toevoeging van de TBG-bepaling aan de screening
een belangrijke rol. Hierdoor is minder vaak sprake van
loos alarm en is het aannemelijk dat de alertheid van
zorgverleners is toegenomen.

▼ Leerpunten ▼
• Congenitale hypothyreoïdie (CH) is een aangeboren
aandoening die kan leiden tot een ernstige
ontwikkelingsachterstand.
• Als patiënten met CH tijdig worden behandeld met
schildklierhormoon, voorkomt dit de ontwikkelingsachterstand in belangrijke mate.
• In Nederland wordt vanaf 1981 landelijk gescreend op de
aanwezigheid van CH.
• De voornaamste wijziging in de testprocedure voor CH is
dat vanaf 1995 naast de waarden van T4 en TSH ook die van
thyroxinebindend globuline (TBG) wordt bepaald.
• De wijzigingen in de screeningsprocedure voor CH hebben
geleid tot een nog hogere sensitiviteit, specificiteit en
positief voorspellende waarde dan in de beginjaren al het
geval was.
• Patiënten met CH worden de laatste jaren eerder
behandeld dan in de beginjaren.
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gramma's waarbij gestreefd wordt naar het opsporen van
CH-C worden vergelijkbare prevalenties gevonden.8,11
Bij 78% van de patiënten met CH-C bestaat naast TSHdeficiëntie ook uitval van een of meerdere andere hypofyse-assen.12 Met name de gecombineerde deficiënties
van hypofysehormonen kunnen leiden tot ernstige neonatale problemen (hypoglykemie, hepatitis, vooral als
gevolg van hypocortisolisme, eventueel versterkt door
groeihormoondeficiëntie). Patiënten met deze ziektebeelden vereisen vroegtijdige behandeling. Als ze niet
tijdig behandeld worden, kan dit leiden tot ernstige cerebrale beschadiging en zelfs de dood. Gezien de prevalentie van CH-C, de ernst van het ziektebeeld, en de goede
behandelingsmogelijkheden bij vroegtijdige opsporing
ervan wordt de laatste jaren ook in de VS gepleit voor
invoering van de T4-TBG-procedure.13,14
Voorafgaand aan de introductie van de screening op CH
in Nederland werd een studie uitgevoerd om de prevalentie van CH te schatten.15 In deze studie werd een prevalentie van 1:6260 berekend. Na introductie van de
screening is de prevalentie van CH aanzienlijk hoger,
namelijk 1:2670. Met enige voorzichtigheid kan hieruit
afgeleid worden dat een belangrijke groep patiënten
nooit zodanig ernstige klachten ontwikkelt dat zij alleen
op basis hiervan kan worden opgespoord en dat we nu
misschien wel kinderen behandelen die eigenlijk nooit
klachten zouden hebben ontwikkeld. De patiënten die
vóór de introductie van de screening wel werden opgespoord, hadden vermoedelijk merendeels een ernstige
vorm van CH.

Conclusie
De validiteit van het Nederlandse screeningsprogramma
is aanzienlijk verbeterd, mede dankzij de toevoeging van
de bepaling van thyroxinebindend globuline aan de
screening op congenitale hypothyreoïdie. De CHscreening heeft nu een hoge sensitiviteit, specificiteit en
een goede positief voorspellende waarde. De laatste jaren
worden patiënten aanzienlijk eerder behandeld dan in de
beginjaren. Het zeer hoge deelnamepercentage aan het
programma geeft aan dat de neonatale screening algemeen wordt geaccepteerd. De screening op CH kan als
een belangrijk succes van de openbare gezondheidszorg
worden beschouwd.
Dit artikel maakt deel uit van een serie artikelen in het NTvG over public
health.
Ab Rijpstra en Helga Cebol droegen bij aan de dataverzameling.
Belangenconflict en financiële ondersteuning voor dit artikel: P.H. Verkerk
meldt dat TNO de jaarlijkse monitoring en evaluatie van de screening uitvoert
voor het RIVM en daarom onder andere middelen voor het verzamelen van de
gegevens ontvangt.
Aanvaard op 30 juli 2014
Citeer als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A6564
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