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Achtergrond Dyspepsie (aspecifieke

maagklachten) komt veel voor in eerste-

en tweedelijns patiëntenpopulaties. Uit

onderzoek blijkt dat patiënten met non-

ulcer dyspepsia (NUD) in vergelijking met

diverse controlegroepen verhoogde sco-

res op angst- en depressieschalen heb-

ben; ook zou er bij hen meer sprake zijn

van langdurige spanningen en hypochon-

drie. Diverse etiologische factoren, waar-

onder Helicobacter pylori, afwijkingen in

zuurproductie, motiliteit of viscerale

gevoeligheid, worden genoemd, maar

geen van alle komt uit onderzoek eendui-

NHG-Standaard
Onderzoek van de 
pasgeborene, een gemiste
kans

De NHG-Standaard Onderzoek van de

pasgeborene besteedt terecht aandacht

aan de fenotypische kenmerken van de

vaak voorkomende pathologie van de

pasgeborene. Er zou echter ook enige

aandacht moeten worden besteed aan de

belangrijke informatie die een eenvoudig

routine-bloedonderzoek zou kunnen

geven, vooral bij pasgeborenen van

allochtone ouders – 40.000 per jaar. Circa

één op de vijftien moeders (of vaders) uit

deze groep is drager van een van de fre-

quente vormen van hemoglobinopathie

(HbS, HbE, HbC, ß- of α-thalassemie).

Jaarlijks worden er in Nederland 2000-

3000 kinderen geboren met een van de

minor- vormen. 

Hoewel elders is aangetoond, dat huis-

artsen en verloskundigen een sleutelrol

kunnen spelen, benutten Nederlandse

huisartsen en verloskundigen hun kansen

niet om dragerschapsdiagnostiek te ver-

richten.1 Bij een voorzichtige incidentie-

schatting van 1 op 1000 zal per jaar een

kwart van de minstens 160-240 vrouwen

uit de risicogroepen die met hun partner

een risicopaar vormen, een baby met een

ernstige hemoglobinopathie major krij-

gen.2 De incidentie van alleen al sikkel-

celziekte (SCZ) was in het AMC 4/1000.3

Deze neonaten hebben een hoge kans om

aan een acute (long)infectie te sterven

voordat de diagnose SCZ is gesteld en

ook een baby met β-thalassemie major is

beter af met een vroege diagnose.4

In een aantal landen waar dragerschaps-

analyse voor hemoglobinopathie precon-

ceptioneel, bij zwangeren en bij pasgebo-

renen door de huisarts of verloskundige

als routine wordt geïnitieerd of gedaan, is

de incidentie van hemoglobinopathie

major sterk teruggedrongen.5 Het is ook

in Nederland hoog tijd voor invoering van

een simpele neonatale bloedanalyse die

voor 20% van de Nederlandse pasgebore-

nen geïndiceerd is. Deze maatregel heeft

twee voordelen: de mogelijkheid tot pre-

ventie bij een volgend kind en betere kan-

sen voor het aangedane kind, ook al wor-

den zijn toekomstverwachtingen vaak

overschaduwd door een lange weg van

belastende en kostbare therapie met wei-

nig kans op genezing. In Nederland is

neonatale screening en dragerschapsdia-

gnostiek bij jonge etnische paren en

zwangeren niet geregeld en heeft preven-

tie te weinig aandacht van huisarts en

verloskundige. Wij hopen dat aanpassin-

gen in de bestaande standaarden en

richtlijnen en de komende Standaard

Anemie een verandering in deze situatie

zal brengen.
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Antwoord
Giordano en collega’s vragen in hun reac-

tie aandacht voor preventie van hemoglo-

binopathieën. Zij hadden gehoopt dat wij

zouden adviseren pasgeborenen op deze

aandoeningen te screenen. Het ligt ech-

ter niet op de weg van het NHG om zoiets

landelijk in te voeren. Het instellen van

een nieuw screenend onderzoek is wette-

lijk alleen mogelijk als daartoe toestem-

ming is gegeven door de Minister na

raadpleging van allerlei adviescolleges,

inclusief de beroepsgroepen. Voorlopig

kunnen wij alleen aanbevelingen doen

om extra alert te zijn op hemoglobino-

pathieën met name bij allochtone patiën-

ten met anemie. Overigens zullen de

NHG-Standaard Anemie (in ontwikke-

ling) en de herziening van de NHG-

Standaard Zwangerschap en kraambed

wel op deze problematiek ingaan.
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