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Overzicht 

De neonatale hemoglobinopathieën opsporing in het Brussels gewest wordt sinds 2004 was 

gefinancierd aan de hand van een conventie met het RIZIV. 

De neonatale opsporing steeg van 19311 in 2004 tot 22.980 in 2017.  

Het navelstrengbloed van alle kinderen geboren in een Brussels kraamafdeling worden gescreend. De 

analyse wordt uitgevoerd via isoelectrische focalisatie en sinds 2010 via een capillaire electroforese. 

Het screeningscentrum bevindt zich in het Erasmus ziekenhuis, een Belgisch referentiecentrum voor 

hereditaire aandoeningen van de rode bloedcellen (cf. www.bhs.be, orphanet Belgium en 

www.enerca.org). Het laboratorium is geaccrediteerd sinds 30/03/2017 tot 29/03/2022 (BELAC 511-

MED). 

Op elke materniteit is er een referentiearts die instaat voor het goed verloop van de neonatale 

screening, voor de controle van de kinderen met een milde vorm van hemoglobinopathie en voor een 

goede verzorging van de kinderen met een ernstige vorm van hemoglobinopathie. 

Al de resultaten van de neonatale opsporing zijn beschikbaar in een beveiligde database en 

toegankelijk voor alle referenten van deze neonatale screening (www.hemognet.be). Bovendien 

bestaat er voor de patiënten met een ernstige vorm een register dat ook de klinische gegevens van 

hun jaarlijkse follow-up bevat (www.drepano.be).  

De incidentie van pasgeborenen met een sikkelcelanemie was op zijn minste 1/1766 (in 2007) en 

maximum 1/885 (in 2011). De andere ernstige hemoglobinopathieën (beta-thalassemie en 

hemoglobinose H) hebben een incidentie < 1/20.000. 

Van 2004 tot 2017 werden er van de verschillende Brusselse materniteiten kinderen geboren met een 

drepanocytose. 

UMC Sint Pieter : 76, UMC Brugmann: 39, UZ Brussel:  28, CUB Erasme:  30, IRIS-Zuid – Site Elsene: 23, 

St Jan Ziekenhuis: 15, Edith Cavell Instituut: 8, CHU Saint-Luc : 12, Sint Elisabeth Ziekenhuis: 9 (+1), St 

Anna Ziekenhuis: 6, St Michel Ziekenhuis: 5, Sint Etienne: 2, Hôpital Français : 1. 

De opvolging van de kinderen met een sikkelcelanemie wordt bij de geboorte gecontroleerd door het 

verkrijgen van een controlemonster, door het verkrijgen van de naam van de behandelende kinderarts 

via een formulier dat door de referentiearts van de betrokken materniteit ingevuld dient te worden, 

door een opvolging op 1-jarige leeftijd door deze referentiearts en/of de kinderarts, en door het 

inbrengen van de klinische gegevens in de klinische database. 

De gegevens van deze opvolging werd gepubliceerd en tonen aan dat de opsporingstechniek op zich 

niet de mortaliteit/morbiditeit van kinderen met sikkelcelanemie verminderd, maar voornamelijk door 

het opzetten van een multidisciplinaire opvolging/verzorging van deze kinderen (Med Trop 

2010;70:467-470) 

http://www.bhs.be/
http://www.enerca.org/
http://www.hemognet.be/
http://www.drepano.be/
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1. INTRODUCTIE 

Hemoglobinopathieën (thalassemieën en sikkelcelsyndromen) zijn genetische aandoeningen van het 

hemoglobine en vertegenwoordigen de meest voorkomende erfelijke ziektes van het hemoglobine bij 

de mens. Na aanvankelijk geïsoleerd voor te komen in endemische malaria gebieden in Afrika, in 

Zuidoost Azië en in het Middellandse Zee gebied, werden deze ziektes verspreid naar andere streken 

door de verplaatsing van de bevolking, namelijk door de migratiestromen in West Europa, waar ze een 

reëel volksgezondheidsprobleem vormen. Tijdens de laatste decennia bestaat er een snelle uitbreiding 

van de getroffen bevolking, vooral in de stadsgebieden (Scand J Clin Lab Invest). 2007;67(1):39-69). In 

deze streken van Europa vormen de sikkelcelpatiënten  het grootste aantal patiënten getroffen door 

een hemoglobinopathie. Hetzelfde beeld vindt men in België. Dankzij  een enquête met een respons 

van 42% , uitgevoerd in ons land in 2005-2006 bij 228 centra voor pediatrie, interne geneeskunde en 

hemato-oncologie, hebben we kunnen vaststellen dat bij patiënten die regelmatig gevolgd  worden 

voor een hemoglobinopathie, 83% lijden aan sikkelcelziektes. Het is interessant vast te stellen dat 25% 

van de sikkelcelpatiënten méér dan 20 jaar oud zijn (Hemoglobin 2008 ;32(3) : 279-285). 

De sikkelcelsyndromen (SCD) betreffen de patiënten die homozygoot zijn voor het hemoglobine S (Hb 

S, sikkelcelziekte) of de heterozygoten samen voorkomend met andere abnormale hemoglobines 

(sikkelcelsyndromen). De einddiagnose is biologisch. De personen heterozygoot voor Hb S zijn niet ziek.  

Deoxygenatie van hemoglobine S leidt tot de vorming van polymeren die de rode bloedcel vervormen 

tot een sikkel (sikkelcel). Deze polymeren maken de rode bloedcelen rigide zodat ze de haarvaatjes 

verstoppen en een stase veroorzaken die leidt tot een pijnlijke vaso-occlusie en in voorkomend geval, 

tot een trombose in het getroffen vasculaire gebied. Sikkelcelziekte is een chronische aandoening 

(hemolytische anemie) gekenmerkt door uiterst gevarieerde acute fenomenen (infecties en vaso-

occlusieve crises) die de levensverwachting drastisch kunnen verminderen. 

De enige curatieve behandeling is beenmergtransplantatie: in België werden ongeveer 110 kinderen 

aldus behandeld. Voor patiënten zonder compatibele donor, of voor diegenen die een transplantatie 

weigeren of er te oud voor zijn en voor patiënten met een contra-indicatie, bestaat er evenwel een 

palliatieve behandeling. Twintig jaar geleden stierven patiënten met SCD op lage leeftijd. Het invoeren 

van de neonatale opsporing om de getroffen baby’s te identificeren en zo de ouders vroegtijdig naar 

een gespecialiseerd centrum te kunnen verwijzen heeft echter het natuurlijk verloop van de ziekte 

grondig gewijzigd. De profylaxe met penicilline en de anti-pneumococcen en anti-hemophilus 

vaccinaties beperken de septische periodes die vroeger vaak de dood veroorzaakten. Deze 

eenvoudige, goedkope maatregelen gecombineerd met het gebruik van de fœtale hemoglobine 

inductor hydroxyureum, evenals een oordeelkundig gebruik van transfusies en de preventie van 

cerebrovasculaire accidenten door de regelmatige toepassing van de transcraniale Doppler, hebben 

de morbiditeit en de mortaliteit van de ziekte aanzienlijk gewijzigd. In de Verenigde de 

levensverwachting van patiënten, die regelmatig gevolgd en behandelt, worden momenteel ongeveer 

50 jaar. 
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2. DE NEONATALE OPSPORING IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST 

Volgens de aanbevelingen van de WGO vereist de opvolging van de SCD patiënten een geïntegreerde 

zorgverlening en opvoedkundige en preventieve maatregelen waaronder het oprichten van een 

neonatale opsporing (OMS, WHA59.20,2006). 

Doel van de opsporing  

Het doel van de opsporing is een vroegtijdige diagnose te stellen, vooraleer er zich symptomen 

manifesteren, om patiënten te identificeren en zodanig de dagelijkse antibiotherapie met penicilline 

te verzekeren vanaf de leeftijd van 2 maanden, de aanbevolen vaccinatiekalender te respecteren 

teneinde ernstige infecties te vermijden, de meest voorkomende doodsoorzaak bij het jonge 

sikkelcelanemie patiëntje. Vanzelfsprekend zijn al de andere maatregelen voor opvolging eveneens 

aangewezen (ENERCA Am J Hematol  2011 ;86 (1):72-5). Daarnaast maakt de identificatie van de 

pasgeborenen met sikkelcelziekte het mogelijk de ouders een vorming aan te bieden zodat ze 

preventieve maatregelen kunnen treffen in het dagelijkse leven, symptomen herkennen die een 

dringende medische interventie vereisen en een beroep kunnen doen op genetische raadgevingen 

voor een toekomstige zwangerschap.  
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Wijzen van opsporing 

De opsporing kan algemeen zijn (voor al de pasgeborenen) of doelgericht (voor de pasgeborenen 

waarvan de ouders afkomstig zijn uit streken met een sterke SCD prevalentie). De neonatale opsporing 

kan gekoppeld worden aan de antenatale opsporing, waarbij men tracht de ouderparen met risico op 

een SDM kind te identificeren, idealiter voor een zwangerschap, concreet tijdens de beginnende 

zwangerschap. Verschillende landen hebben geopteerd hetzij voor een doelgerichte opsporing 

(Frankrijk) hetzij voor een algemene opsporing (Nederland, Groot-Brittannië, USA) al dan niet 

gekoppeld aan de antenatale opsporing. Talrijke auteurs suggereren dat een algemene opsporing niet 

duurder is dan een doelgerichte opsporing. (J Pediatr 1991; 118 :546-554, Sickle Cell Disease Guideline 

Panel, 1993, Health Technol Assess 2000 ;4(3) :i-99). 

Organisatie van de opsporing  

Er zijn elf materniteiten met één referentiearts op elke materniteit. 

 

Alle resultaten bevinden zich in een beveiligde database, en zijn beschikbaar voor de referentieartsen 

van de materniteit. In het geval van een ernstige klinische vorm, wordt de referentiearts telefonisch 

gecontacteerd om een controle resultaat te verkrijgen. 

 

javascript:popup('citart1','b19','10.1046/j.1365-2141.2003.04775.x','bj13652141200304775x','')
javascript:popup('citart1','b19','10.1046/j.1365-2141.2003.04775.x','bj13652141200304775x','')
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Analytische methodes voor opsporing 

De opsporingstesten worden uitgevoerd op hielprikbloed gedroogd op vloeipapier of op 

navelstrengbloed gedroogd op vloeipapier of vloeibaar in een tube. De meest courante technieken zijn 

de IEF of de capillaire electroforese en de HPLC, sequentieel gebruikt of vice versa. Deze methoden 

identificeren zowel de gezonde dragers als de zieken. Volgens de kostenbaten analyse, moet een 

laboratorium een minimum van 25000 testen per jaar uitvoeren en, indien mogelijk, 40.000 testen per 

jaar (Rev. Prat. 1992, 42(15) : 1893-1895 ; Health Technol Assess. 2000;4(3):i-v, 1-99). Sinds 2010 wordt 

de analyse uitgevoerd via een capillaire electroforese (J Med Screen. 2012;19(3):116-22). ). Het 

laboratorium is geaccrediteerd sinds 30/03/2017 tot 29/03/2022 (BELAC 511-MED). 
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Analytische resultaten 

De neonatale opsporing op meer dan 410.000 baby’s in Brussel alsook die in Luik tonen dezelfde trend 

aan; het meerendeel van de geborene die leiden aan een hemoglobinopathie heeft een 

sikkelcelanemie en vertegenwoordigt meer dan 1 geval per 1500 geboorten (J Med Screen 

2006;13(2):76-8). 

Tabel 1 : Universele neonatal screening en incidentie van de hemoglobinopathiën  in het Brussels 

Hoofdstedelijk gewest 

 Gescreende pasgeborene                     

Aantal 

 

Hb variant   

Aantal   

Sikkelcelanemie  
Aantal (Incidentie) 

2004 19311 410 13 (1/1485) 

2005 19721 407 16 (1/1204) 

2006 20987 430 21 (1/999) 

2007 21194 474 12 (1/1766) 

2008 21856 510 16 (1/1366) 

2009 22653 546 19 (1/1192) 

2010 23340 537 21 (1/1111) 

2011 23023 550 26 (1/885) 

2012 23490 605 17 (1/1382) 

2013 23493 631 14 (1/1678) 

2014 23423 541 20 (1/1171) 

2015 23313 627 16 (1/1457) 

2016 22988 722 18 (1/1277) 

2017 21260 686 25 (1/919) 

 

Deze cijfers tonen aan dat in Brussel,  sikkel cel ziekte de meest frequente genetische ziekte is. 

Van 2004 tot 2017 werden er van de verschillende Brusselse materniteit kinderen geboren met een 

sikkel cel ziekte. 
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Figuur 3: Opgespoorde hemoglobinopathiën sinds 1994 (414.801 baby’s) (opm: financering van het 

RIZIV sinds 2004) 

 

 

Doeltreffendheid en nut van de neonatale opsporing  

Geen enkele gerandomiseerde studie over de doeltreffendheid van de neonatale opsporing werd 

uitgevoerd. 

In de USA en in Jamaica waar de opsporing al meerdere jaren in voege is werd een significante 

vermindering van de mortaliteit geobserveerd. (N Engl J Med 1986 ; 314 (25) :1593-1539, J Med 

Sceen2007 ;14 (3) :117-122). In Brussel werd geen enkel overlijden meer geregistreerd sinds de 

veralgemeende uitvoering van de neonatale opsporing (Med Trop 2010 ; 70 :467-470). Economische 

modellen, steunend op gegevens over de doeltreffendheid van de neonatale opsporing, suggereren 

dat deze kostenefficiënt is, hetzij algemeen, hetzij doelgericht, zeker in de streken met hoge 

prevalentie. (Health Technol Assess 2000 ; 4 (3) :i-99). 
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Hoe worden de zieke kinderen opgevolgd ? 

Geconfronteerd met een pathologische resultaat, werd er een procedure voor kinderartsen 

ontwikkeld 

 

Voor de ernstige klinische vormen werd er eveneens een procedure ontwikkeld, om het resultaat te 

bevestigen, de resultaten mee te delen aan de ouders, en om de opvolging van deze kinderen te 

verzekeren. 
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Voor de ernstige vormen werden eveneens een andere procedure opgesteld om uit te leggen wat 

gedurende de prenatale periode gebeurd is. Hiermee kunt u weten welke dokter het kind zal opvolgen. 

Alle deze informatie wordt bewaard in het centrum voor neonatale opsporing in het Erasmus 

Ziekenhuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot hebben we voor patiënten met een sikkelcelanemie een veilige klinische database uitgebreid 

(https://www.drepano.be), dewelke verder reikt dan de gescreende kinderen en dan het Brussels 

gewest . Het omvat 469 patiënten waarvan 167 kinderen gescreend werden bij de geboorte. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.drepano.be/
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Resultaten van de gescreende kinderen : 

 Alle pasgeborenen worden verzorgd in vijf referentiecentra : HUDERF + IRIS-Zuid Elsene 

(hetzelfde team van kinderartsen, UMC St Pieter, UZ Saint-Luc, en UZ Brussel.  

 Van de laatste 76 pasgeborenen, geboren in Brussel, met sikkelcelziekte, werd een niet 

gedetecteerd bij de geboorte (of het koppel tijdens de prenatale periode); de diagnose werd 

tijdens complicaties op de leeftijd van 1,5 jaar gemaakt. Voor een andere baby, de familie heeft 

de benoeming niet bij te wonen. Alle andere kinderen werden maximale belasting binnen vier 

maanden na de geboorte. 

 De morbiditeit werd verbeterd, onder andere voor vasculaire accidenten. 

 Er bestaat nog geen resistentie tegen de antibiotica die in profylaxe worden gegeven. 

 Het verzorgzen van kinderen is verbeterd (Poster - Belgian Hematological Society, 2013) 

 De meerderheid van de kinderen met een sikkel cel ziekte worden ondersteund in een 

referentiecentrum of een centrum dat is gekoppeld aan een referentiecentrum aan (zie ons 

werk in een groep/ Belgian Hematological Society en ons werk met ENERCA 

http://www.enerca.org/media/upload//arxius/3rd-pan-european/beatrice_gulbis.pdf) 

 Een nieuwe studie, op basis van onze klinische database, om te vergelijken de klinische 

uitkomst van de baby geboren in België en gescreende of niet werd bewerkstelligd. Het is 

vooral voor de infecties die het voordeel van pasgeboren screening is aangetoond: bij 

gescreende kinderen de infectie minder ernstig is en geobserveerd in later leeftijd dan in de 

populatie niet gescreende (publicatie ingediend). 

  

http://www.enerca.org/media/upload/arxius/3rd-pan-european/beatrice_gulbis.pdf
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Publication: Neonatal screening improves sickle cell disease clinical outcome in Belgium. J Med Screen. 

2017 Jan 1. Lê PQ1, Ferster A1, Dedeken L1, Vermylen C2, Vanderfaeillie A3, Rozen L4, Heijmans C1, 

Huybrechts S1, Devalck C1, Cotton F5, Ketelslegers O6, Dresse MF7, Fils JF8, Gulbis B5.  

Abstract 

Objectives  

To compare the outcomes of sickle cell disease patients diagnosed through neonatal screening with 

those who were not.  

Methods  

In an observational multicenter study in Belgium, 167 screened and 93 unscreened sickle cell disease 

patients were analyzed for a total of 1116 and 958 patient-years of follow-up, respectively. Both groups 

were compared with propensity score analysis, with patients matched on three covariates (gender, 

genotype, and central Africa origin). Bonferroni correction was applied for all comparisons.  

Results  

Kaplan-Meier estimates of survival without bacteremia were significantly higher in the screened group 

than the unscreened group (94.47%; [95% CI, 88.64-97.36%] versus 83.78% [95% CI, 72.27-90.42%]), 

p = 0.032. Non-significant differences between both groups were reported for survival without acute 

chest syndrome, acute anemia, cerebral complication, severe infection, and vaso-occlusive crisis. 

Significantly lower hospitalization rate and days per 100 patient-years were observed in the screened 

compared with the unscreened group (0.27 vs. 0.63 and 1.25 vs. 2.82, p = 0.0006 and <0.0001).  

Conclusion  

These data confirm the benefit of a neonatal screening programme in reducing bacteremia and 

hospitalization. 
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3. OPRICHTING VAN EEN NEONATALE OPSPORING IN 

VERSCHILLENDE LANDEN 

De neonatale opsporing werd opgericht in : 

De Verenigde Staten 

Méér dan 20 jaar geleden werd in heel de Verenigde Staten een algemene, gesubsidieerde opsporing 

van sikkelcelsyndromen opgericht (U.S. Preventive Services Task Force, USPSTF, 2007). 

Brazilië 
 
Een nationale algemene neonatale opsporing van hemoglobinopathieën en meer in het bijzonder van 
de sikkelcelsyndromen is gestart in 2001 (decreet van het Ministerie van Gezondheid N°822/11). De 
opsporing is nog niet in alle Staten verzekerd. 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-84842011000100015&script=sci_abstract 
 
Québec   

 
Er werd besloten een nationale gesubsidieerde algemene opsporing in te voeren. 
(http://www.inspq.qc.ca/publications/notice.asp?E=p&NumPublication=1171). 
  

Europa 
 
Nationale neonatale SCD opsporingsprogramma’s, algemeen of doelgericht, werden opgericht en 

gesubsidieerd in gans het Verenigd Koninkrijk sinds 2003 (http://sct.screening.nhs.uk/), in Frankrijk 

sinds 1995 (J Clin Pathol. 2009 ;62 (1):31-35) en  in Nederland sinds 2007. 

(http://jms.rsmjournals.com/cgi/content/abstract/17/2/58). 

Andere regionale initiatieven 
 
Andere, eerder regionale initiatieven, werden genomen voor een neonatale opsporing eventueel 
gekoppeld aan een antenatale opsporing (Madrid en Barcelona). 
 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-84842011000100015&script=sci_abstract
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De karakteristieken van de Europese nationale en gesubsidieerde opsporingen worden hernomen in 
bijgevoegde tabel. 

 

Period SCD 

Belgium (2/3) 
                (Brussels) 

2013 
1994-2017 

1:2329 
1:919 

England 2005-2016 1:2524 

Holland 2007-2013 1:4762 

France 1995-2016 1:1836 
(selective) 

Spain (Madrid) 2003-2015 1:6006 

Spain (Catalonia) 2013 1:3909 

 
• International Society for Neonatal Screening  

www.isns-neoscreening.org/ 

• Special issue on neonatal screening for haemoglobinopathies 

Journal of Clinical Pathology 2009;62, Issue 1  

• UK 

NHS Sickle Cell & Thalassaemia screening programme. sct.screening.nhs.uk/ 

A. Streetly et al. Evaluation of newborn sickle cell screening programme in England: 2010–
2016. Archives of disease in childhood. 2017;0:1–6. 

• France 

Association française pour le dépistage et la prévention des handicaps de l’enfant. 
www.afdphe.org/ewb_pages/d/drepanocytose.php 

• The Netherlands:  

Suijker MH et al.Haemoglobinopathy in the 21st century: incidence, diagnosis and heel prick 
screeningNed Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7365.  

• Belgium 

Gulbis B et al. Haemoglobinopathies in Belgium. Belgian Journal of Hematology 2010;1:50-56. 

• Spain 

National association of NBS centres: http://www.aecne.es/pdf/datos2015.pdf 

https://www.catglobin.cat/cribratge-neonatal/ 

http://www.isns-neoscreening.org/
http://sct.screening.nhs.uk/
http://www.afdphe.org/ewb_pages/d/drepanocytose.php
http://www.aecne.es/pdf/datos2015.pdf

