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TIJDIG  
OPSPOREN IS 
BELANGRIJK

WIJ DOEN HET.  
EN WAT DOE 

JIJ?

11 zeldzame ziekten opsporen

MEER INFORMATIE
Het Vlaams Bevolkingsonderzoek Aangeboren 
Aandoeningen wordt uitgevoerd door:

Centrum Antwerpen Bevolkingsonderzoek  
Aangeboren Aandoeningen (CBAA)
Wilrijkstraat 10
2650 Edegem
T secretariaat: 03 821 36 42
T labo: 03 821 46 82
F: 03 825 11 48
E: cbaa@uza.be of francois.eyskens@uza.be

Vlaams Centrum Brussel voor opsporing  
van Metabole Aandoeningen (VCBMA)
Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel
T secretariaat: 02 474 92 80
T labo: 02 477 25 81
Gsm: 0472 35 70 33
F: 02 477 25 63
E: neonatalescreening@uzbrussel.be

Voor meer informatie kan je surfen naar
www.bevolkingsonderzoek.be. Je kunt ook 
contact opnemen met een van de bovenstaande 
centra.

BESCHERMING  
VAN DE PERSOONLIJKE  

LEVENSSFEER 
De bloedkaartjes worden gedurende vijf jaar 
bewaard. Ze worden alleen gebruikt voor 
het bevolkingsonderzoek. Uitzonderlijk kan 
daarvan afgeweken worden:

• voor kwaliteitscontrole van het 
screeningsprogramma;

• op verzoek van je arts en met jouw 
toestemming voor een ander onderzoek in 
het belang van je kind.
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HOE 11 ZELDZAME ZIEKTEN OPSPOREN?
De test spoort, door een kleine prik in de hand van het 
kindje (vroeger ‘de hielprik’ genoemd), 11 aangeboren 
ziekten op. 

Alle ouders van pasgeboren baby’s in Vlaanderen 
kunnen hun kindje tussen 72 en 96 uur na de geboorte 
gratis laten testen dankzij het Bevolkingsonderzoek 
Aangeboren Aandoeningen. 



WELKE ZIEKTEN?
Het gaat om ziekten die al voor de geboorte 
aanwezig zijn, maar pas later tot uiting komen.
De ziekten zijn zeldzaam, maar vaak heel ernstig 
(bijvoorbeeld hersenbeschadiging). Bij een vroege 
opsporing en een tijdige behandeling kunnen 
ernstige handicaps of chronische aandoeningen 
voorkomen worden. 

De elf ziekten zijn, naar oorzaak, onder te verdelen 
in vier grote groepen:
• stoornissen in het metabolisme van bouwstenen 

van eiwitten (PKU, MSUD, MMA/PA, IVA, GA1);
• stoornissen in de vetzuurverbranding  

(MCADD, MADD);
• stoornissen in het herverbruik van de  

vitamine biotine;
• hormonale stoornissen  

(schildklier, bijnieren).

Hoe wordt de test uitgevoerd?
Best op 72 uur en ten laatste 96 uur na de geboorte 
worden een aantal druppels bloed geprikt uit de rug 
van het handje van je kindje. De druppels worden 
opgevangen op een speciaal kaartje en opgestuurd 
naar een laboratorium dat aangewezen is door de 
Vlaamse overheid.

Voor prematuurtjes en zieke pasgeborenen wordt 
een aangepaste werkwijze gebruikt.

Het resultaat
Als je binnen twee weken niets hoort, 
is het resultaat gunstig. Bij een 
afwijkend resultaat wordt je arts 
verwittigd en is een tweede test 
nodig. Die vindt meestal uiterlijk twee 
weken na de eerste bloedafname 
plaats. Op basis van het tweede 
resultaat beslist de arts welke 
behandeling nodig is. BELANGRIJK OM TE WETEN

Het onderzoek is niet verplicht, maar is 
sterk aanbevolen. De kosten van het onderzoek 

worden door de Vlaamse overheid betaald. 

Het bloedstaal wordt meestal afgenomen in de 
kraamkliniek. Als je het ziekenhuis verlaat voor het 

staal is genomen, vraag dan voor je vertrekt hoe je de 
test op tijd, best op 72 uur en ten laatste 96 uur na de 

geboorte, kunt laten afnemen, en hoe het bloedkaartje 
naar het labo wordt opgestuurd. Je kunt de test laten 

uitvoeren in het ziekenhuis, door de vroedvrouw thuis, 
de huisarts of de kinderarts. Bij thuisbevallingen of 

poliklinische bevallingen neemt de vroedvrouw of de 
arts van je keuze het staal af.

Vraag je dokter of vroedvrouw gerust meer 
uitleg over de elf ziekten en over de voor- en 
nadelen van een vroege opsporing ervan.

Je vindt hierover ook meer informatie op 
www.bevolkingsonderzoek.be

OPSPOREN  
VAN ELF ZELDZAME 

ZIEKTEN BIJ  
PASGEBOREN 

 BABY’S

Wat bij een afwijkend resultaat?
Als het resultaat van de tweede test ook afwijkend 
is, wordt je met je kindje doorverwezen naar een 
gespecialiseerd centrum of een gespecialiseerde 
arts. Die zal de diagnose verder uitwerken en een 
behandeling voorstellen. De behandeling kan bestaan 
uit het toedienen van een geneesmiddel of het 
volgen van een dieet. 

Vraag je dokter gerust meer informatie 
over de eventuele behandeling bij een 

afwijkend resultaat en de kosten die 
daarmee gepaard gaan.

Vraag zelf na of  
bij je kindje een staal is  

afgenomen voor dit 
bevolkingsonderzoek!


