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Evalueren van de rapportage van dragerschap van sikkelcelziekte (SCZ) in het eerste jaar (2007) waarin SCZ aan de
hielprikscreening is toegevoegd.
Beschrijvend.
Rapportage van het aantal gevonden kinderen met dragerschap van SCZ en vervolgens het aantal verwijzingen vanuit de eerste lijn naar twee klinisch-genetische centra (KGC’s) van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam
en het Erasmus MC in Rotterdam.
In het eerste jaar werd bij 806 kinderen dragerschap van SCZ vastgesteld. Het aantal verwijzingen naar de twee
KGC’s betrof slechts 20 paren en betrof in geen geval een risicopaar, dat wil zeggen een paar waarvan beide
partners drager zijn.
Bij eerstelijnsmedewerkers is nog veel onduidelijk over de rol van de huisarts en de verloskundige in de procedure
van rapportage van dragerschap van SCZ.
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Sinds  is sikkelcelziekte (SCZ) opgenomen in de lijst
van  aandoeningen waarop pasgeborenen worden
gescreend met de hielprik. Door de gekozen testmethode
met ‘high-performance liquid chromatography’ (HPLC)
worden naast aangedane kinderen ook kinderen met dragerschap van SCZ geïdentiﬁceerd. De Gezondheidsraad
heeft bij de introductie van de uitgebreide hielprikscreening geadviseerd om dit dragerschap van SCZ te rapporteren. Vanuit de programmacommissie Neonatale
Screening is besloten alleen dragerschap van HbS te rapporteren. Alle andere varianten van het Hb-gen, zoals
HbC, HbD en HbE, worden wel geïdentiﬁceerd, maar
niet of nog niet gerapporteerd.
Het doel van de rapportage van dragerschap van SCZ is
geïnformeerde besluitvorming van ouders over een eventuele volgende zwangerschap. Dragers van SCZ zijn
gezond en hebben geen anemie of andere klachten die
passen bij SCZ. Indien beide ouders drager zijn, is er bij
elke zwangerschap een kans van  op een kind met
SCZ en  op een kind met dragerschap.1
In Nederland wonen momenteel ruim , miljoen mensen die afkomstig zijn uit Afrika, Azië, het Caribisch
gebied en landen rond de Middellandse Zee. Wanneer we
uitgaan van een dragerschapsfrequentie van gemiddeld
 bij deze bevolkingsgroepen, betekent dit dat er in
Nederland ongeveer . dragers van SCZ of een
andere vorm van hemoglobinopathie zijn.2,3 De rapportage van dragerschap binnen een populatiescreening is
uniek in Nederland, aangezien voor het eerst gezonde
dragers worden gerapporteerd en omdat het een aandoening betreft die vooral voorkomt bij een speciﬁeke populatie immigranten die ten dele behoren tot het negroïde
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ras. Ook in de ons omringende landen, namelijk in Engeland, België en Frankrijk, wordt dragerschap van SCZ in
de hielprikscreening gerapporteerd.4-6
Ouders wordt tijdens de uitvoering van de hielprik de
mogelijkheid van ‘opting out’ aangeboden: zij kunnen
ervoor kiezen om niet geïnformeerd te worden over dragerschap. Deze keuze wordt vastgelegd op het hielprikkaartje.
Met de rapportage van dragerschap van SCZ heeft de
huisarts een belangrijke rol gekregen in de voorlichting
aan ouders over de erfelijkheid van SCZ en het risico op
een toekomstig aangedaan kind. Daarnaast moet de
huisarts risicoparen signaleren (dat zijn paren waarvan
beide ouders drager zijn) en hen verwijzen naar een klinisch-genetisch centrum (KGC). Ook moet de huisarts
hen wijzen op de potentiële risico’s voor familieleden.
Wij evalueerden het eerste jaar () van rapportage
van SCZ-dragerschap. Bij hoeveel kinderen werd in 
dragerschap van SCZ gevonden? Hoeveel ouders werden
vervolgens verwezen naar een KGC?

DATA EN METHODE
Indien men bij een pasgeborene op grond van de hielprikscreening dragerschap van SCZ vermoedt, worden
huisarts en ouders schriftelijk geïnformeerd door de
medisch adviseurs van de entadministratie. Er wordt
geen tweede test bij de pasgeborene gedaan om het vermoedelijke dragerschap te bevestigen.
Ouders van een pasgeborene die vermoedelijk drager is,
krijgen in de brief het advies om via de huisarts bloedonderzoek te laten verrichten naar dragerschap van SCZ
of andere hemoglobinopathieën die, in homozygote of
gecombineerd heterozygote vorm, bij hun nageslacht
SCZ kunnen veroorzaken. Indien blijkt dat het om een
risicopaar gaat, dienen zij verwezen te worden naar een
KGC voor erfelijkheidsadvisering.
Wij rapporteren de prevalentie van dragerschap van SCZ
en de geograﬁsche spreiding in . Wij baseren deze op
gegevens van de landelijke neonatale registratie van het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
en de ervaringen van de KGC’s van het Erasmus MC in
Rotterdam en het Academisch Medisch Centrum (AMC)
in Amsterdam.

RESULTATEN
In  werd bij . pasgeboren de hielprikscreening
verricht. Bij  kinderen werd dragerschap van SCZ
gevonden (,). De sensitiviteit en de speciﬁciteit van de
HPLC-test zijn respectievelijk  en , (bron: TNO,
). Van alle kinderen met dragerschap van SCZ werd
 geboren in de provincies Noord-Holland en ZuidHolland (ﬁguur).
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Op basis van de eerdergenoemde dragerschapsprevalentie van  was derhalve ongeveer  op de  ouderparen
van een kind met dragerschap van SCZ een risicopaar. In
Nederland zouden er daarom, op grond van de  kinderen met dragerschap, ongeveer  risico-ouderparen
zijn. Bij deze berekening gingen wij ervan uit dat de
meeste ouderparen dezelfde etnische achtergrond hebben.
Omdat er geen terugrapportage van de huisartsen werd
vastgelegd, was niet bekend hoeveel ouderparen door de
huisarts daadwerkelijk geïnformeerd werden over deze
uitslag en welke stappen ouders daarop ondernamen,
met andere woorden of er wel of niet verder onderzoek
naar hemoglobinopathie had plaatsgevonden.
Uit de gegevens van de KGC’s van het AMC en het Erasmus MC bleek dat in  in totaal  ouderparen voor
erfelijkheidsadvisering werden verwezen naar aanleiding
van het dragerschap van SCZ bij hun pasgeboren kind.
Bij geen van deze ouders was door de huisarts reeds
onderzoek op hemoglobinopathie ingezet. Na verder
onderzoek bleek geen van de ouders deel uit te maken
van een risicopaar. Eén ouder bleek zelf een vorm van
SCZ te hebben die nog niet eerder gediagnosticeerd was.

BESCHOUWING
De prevalentie van dragerschap van SCZ in de hielprikscreening van  was ,. Het is onbekend hoeveel
ouders hierover door de huisarts geïnformeerd werden
en bij hoeveel ouders onderzoek op hemoglobinopathie
werd ingezet. Het aantal verwijzingen naar de twee
KGC’s, in de gebieden met het hoogste percentage SCZdragers in het verwijzingsgebied, was zeer laag. Bovendien ging het bij deze verwijzingen niet om vastgestelde
risicoparen.
Na de invoering van de uitgebreide hielprikscreening per
 januari  hebben de behandelaars in de eerste lijn,
met name verloskundigen en huisartsen, een sleutelrol
gekregen in het geven van voorlichting over de kans op
SCZ of een andere vorm van hemoglobinopathie bij de
bevolkingsgroepen met een hoog risico.
GEÏNFORMEERDE KEUZE

De rapportage van dragerschap van SCZ in de hielprikscreening biedt aan risicoparen een kans om bij een volgende zwangerschap een keuze te maken als het gaat om
de kans op het krijgen van een kind met SCZ. Hiermee
wordt ouders de mogelijkheid van primaire preventie
aangeboden.7 Om tot een weloverwogen besluit te kunnen komen, moeten ouders op een juiste wijze voorlichting krijgen over SCZ en SCZ-dragerschap, waarbij men
rekening moet houden met opleidingsniveau, taal en cultuur. Dit impliceert dat men de eerste lijn adequate infor-
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FIGUUR Het aantal kinderen met vermoeden op dragerschap van sikkelcelziekte per provincie in 2007. Het aantal kinderen in Rotterdam en Amsterdam is apart
aangegeven binnen de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland.

matie en begeleiding biedt, gericht op de optimalisering
van de communicatie.8,9 Doordat er relatief weinig tijd zat
tussen het besluit en de feitelijke invoering van de uitgebreide hielprikscreening is onvoldoende onderzocht of
en hoe huisartsen de hun toebedachte rol in praktijk
konden brengen. Daarnaast is niet bekend wat de eﬃciëntste wijze van rapportage van dragerschap is en of de
hielprikscreening wel het juiste moment is om informatie
te krijgen over dragerschap en het risico op een toekomstig aangedaan kind.

Centrum voor Bevolkingsonderzoek een dvd uitbrengen
met informatie. De informatie voor de eerste lijn moet
helder en duidelijk zijn en moet concreet de stappen
beschrijven die de huisarts dient te nemen. Ook een
terugrapportage van huisartsen over de ondernomen
acties kan een goed beeld geven van de doeltreﬀendheid
van de rapportage van dragerschap van SCZ. Dit jaar
start een onderzoek naar de ervaringen van huisartsen
met de rapportage van dragerschap van SCZ.
VOORLICHTING AAN OUDERS

ERVARINGEN EERSTE LIJN

Uit een oriënterende inventarisatie onder  eerstelijnsmedewerkers ( huisartsen,  jeugdgezondheidsartsen
en  verloskundigen) die een voorlichtingsbijeenkomst
bijwoonden over de uitgebreide hielprikscreening komt
naar voren dat bij hen nog veel vragen en onduidelijkheden leven over SCZ zelf. Dit geldt ook over de rol die zij
gekregen hebben binnen de uitgebreide hielprikscreening
(niet-gepubliceerde data). Dit is mogelijk een reden voor
het lage verwijzingspercentage naar de KGC’s. Deze
onduidelijkheid rondom de rolverdeling blijkt ook in
andere landen te bestaan.8
Inmiddels is er een programma voor deskundigheidsbevordering van start gegaan voor de eerste lijn en zal het

Ook ouders signaleren obstakels. In de praktijk blijkt dat
ouders moeite hebben om de informatie te begrijpen. Dit
betreft vooral het verschil tussen een kind met SZC en
een drager, wat kan leiden tot onnodige onrust.5 Het
Centrum voor Bevolkingsonderzoek gaat dit aspect op
korte termijn evalueren. Behalve onbekendheid met de
aandoening, misverstanden over de ziekte en de erfelijke
aspecten en een eventuele taalbarrière zijn er mogelijk
culturele en religieuze redenen waarom ouders zich
niet op dragerschap van SCZ willen laten onderzoeken.10-12 Het is dus belangrijk om in de toekomst af te
stemmen met de hoogrisicobevolkingsgroepen op welk
tijdstip en in welke vorm zij de informatie zullen ontvangen.
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• Sinds 1 januari 2007 is de hielprikscreening uitgebreid van 3 naar
17 aandoeningen, waaronder sikkelcelziekte.
• De gebruikte screeningsmethode maakt het ook mogelijk om dragers voor sikkelcelziekte op te sporen en daarmee ouderparen aan
te wijzen bij wie wellicht het risico op een aangedaan kind is
vergroot.
• In het eerste jaar van de screening werden 806 kinderen gevonden
met dragerschap van sikkelcelziekte (0,4%).
• Er werden maar weinig ouderparen doorverwezen naar de klinisch-genetische centra voor nader onderzoek.
• Er is nog veel onduidelijkheid bij werkers in de eerste lijn over hun
rol in de rapportage van dragerschap van sikkelcelziekte.

Of risicoparen uiteindelijk voor prenataal onderzoek zullen kiezen, blijft een vraag. In andere landen, waar de
hielprikscreening op dragerschap van SCZ al langer
wordt uitgevoerd, varieert het percentage prenatale
onderzoeken in de zwangerschap van  (Engeland) tot
bijna  op Cyprus.4 Onderzoek in Nederland vóór
invoering van de uitgebreide hielprikscreening heeft
aangetoond dat de intentie tot het afbreken van een
zwangerschap van een aangedaan kind varieerde van 
bij de Marokkaanse bevolking tot  bij de Surinaamse

Hindoestanen.12 Om het uiteindelijke eﬀect van de rapportage van dragerschap van SCZ te kunnen evalueren,
is het uitermate belangrijk om meer inzicht te krijgen in
hoeverre de ouders deze informatie gebruiken bij de
keuze van diagnostiek tijdens volgende zwangerschappen.

CONCLUSIE
Evaluatie van de rapportage van dragerschap van SCZ in
de uitgebreide hielprikscreening in  laat zien dat de
procedure rondom rapportage naar de eerste lijn nog niet
optimaal is. Het tijdstip en de invloed van dragerschapsrapportage vergen een uitgebreidere evaluatie; hetzelfde
geldt voor de identiﬁcatie van risicoparen en de daaruit
voortvloeiende besluitvorming. Op dit moment hebben
zowel huisartsen als ouders duidelijk behoefte aan meer
informatie en begeleiding.
Belangenconﬂict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
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