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SAMENYATTING

Van de 196.908 levendgeborenen in 1990 ontvingen l96.ll8 (99,60%) de hielprik.
Wanneer de zuigelingen die voor de screeningsleeftijd overleden buiten beschou-
wing worden gelaten, was de deelname aan de screening 99,78%. Voor alle regio's
geldt dat de deelname hoger is dan 99%, variërend van 99,27Vo (Amsterdam) tot
99,95% (Groningen).

Het percentage onvoldoende met bloed gevulde filtreerpapierstrookjes bij de
PKU en CHT screening was de laatste 2 jaar hoger dan in de voorafgaande 9 jaar
met uitzondering van 1981. Ook zijn er nog opvallende verschillen tussen de
entadministraties wat betreft het percentage onvoldoende vullingen, variërend
van 0,01% (Overijssel) tot 1,75% (Utrecht).

Het aantal verwezen kinderen bedroeg 15, hiervan kreeg 64% de hielprik op de
aanbevolen leeftijd van 6 t/m 8 dagen. In samenwerking met het RIVM is
nagegaan of de leeftijd waarop de hielprik wordt afgenomen verschillend is
tussen prematuren en niet-prematuren. Prematuren blijken in het algemeen
(aanzienlijk) later geprikt te worden.

Dit jaar is nagegaan of l) het interval tussen de hielprik en het diagnostisch
onderzoek veranderd is vanaf het moment dat de screening werd ingevoerd tot en
met 1990 en 2) of dit interval verschillend is tussen de PKU en CHT screening.
We hebben ons beperkt tot kinderen die direct verlvezen dienden te worden met
een geboortegewicht van meer dan 2500 gram. Ten eerste, in de loop der jaren
blijkt dit interval afgenomen te zijn. ln 1974 tot en met 1978 duurde het een
week of meer in TlVo van de gevallen, terwijl in 1987 tot en met 1990 dit
percentage 150/o was. Ten tweede, bij de PKU-screening is het interval tussen
hielprik en diagnostisch onderzoek aanzienlijk korter dan bij de CHT-screening.
Bij de PKU-screening was in 4% van de gevallen het interval 2 weken of langer,
bij de CHT-screening was dit 23%.

Het aantal kinderen met PKU was dit jaar 5 en er werd I kind gevonden met
HPA, waarbij de behandeling geïndiceerd was.



Het stroomdiagram geeft in het kort het beloop van de screening in 1990 weer:
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INLEIDING

In dit rapport wordt verslag uitgebracht van de screening op phenylketonurie
(PKU) bij alle in 1990 in Nederland geboren kinderen. De wijze van verslagleg-
ging is grotendeels gelijk aan die van vorige jaren. Dit jaar is in afwijking van
voorgaande jaren nadere aandacht besteed aan de relatie tussen de leeftijd bij de
eerste hielprik en prematuritas en is het interval tussen de hielprik en het
diagnostisch onderzoek nader bestudeerd.

De screening wordt sinds 1974 toegepast en voldoet aan de verwachting. Jaarlijks
worden ongeveer 7 tot 15 kinderen met de aandoening opgespoord die in een
vroeg stadium op een fenylalanine-beperkt dieet worden ingesteld.

Dank wordt gebracht aan allen die meewerkten aan deze neonatale screening,
speciaal aan de provinciale/regionale en grootstedelijke entadministraties en
artsen jeugdgezondheidszorg, de PKU-laboratoria en de kinderartsen van de
universitaire pediatrische centra voor stofwisselingsziekten. Slechts door de
medewerking van velen, verenigd in een goede landelijke organisatie, is de
screening op PKU en de rapportage ervan mogelijk.



I. DEELNAME AAN DE SCREENING

Bij 196.118 van de 196.908 levendgeborenen in 1990 in Nederland werd een
hielprik afgenomen, dit is 99,60%. Bij de CHT-screening was het aantal ge-
screenden 196.116. Dit geringe verschil wordt veroorzaakt doordat in de provin-
cie Utrecht bij sommige prematuÍen de hielprik voor de PKU-screening op een
andere leeftijd wordt verricht dan die voor de CHT-screening. Deze procedure
wijkt overigens af van de wijze zoals voorgeschreven in het draaiboek. De
kinderartsen in het betreffende ziekenhuis zijn inmiddels van het standpunt van
de LBC op de hoogte.
In figuur I wordt het percentage niet-deelname vanaf het begin van de screening
in 1974 weergegeven. Vanaf het begin was het percentage niet-deelname laag en
nam zelfs nog enigszins af.

Fisuur 1 Niet-deetname aan de screening op PKU in 1974 tot en met 1990
(de gegevens van 1974 hebben betrekking op de periode I septanËer tot en met 31
decerÈer)

'74 ',75 ',76 ',77 '79',79 ',gO '91 '92 ',93 '94 ',95 ',96 '97 'gg 'gg ,go

De redenen van het niet deelnemen worden hieronder weergegeven, in verge-
lijking met 1989, 1988, 1987 en 1986 (tabel l). De gegevens werden ontleend aan
de kwartaallijsten van de provinciale en grootstedelijke entadministraties.
Bij enkele kinderen wordt geen hielprik verricht omdat de ouders vertrokken
zijn. Een kind wordt in deze categorie ondergebracht wanneer de ouders niet
blijken te wonen op het aangegeven adres of wanneer de ouders verhuisd zijn
naar het buitenland. Het is daarom aannemelijk dat enkele van deze kinderen
elders in Nederland of in het buitenland toch gescreend zijn.
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r#anneer de kinderen die vóór de screeningsleeftijd overleden buiten beschou-
wing worden gelaten, werd van alle kinderen die in aanmerking kwamen voor
screening 99,78% onderzocht. In 1989, 1988, 1987 werden vergelijkbare cijfers
gevonden, namelijk respectievelijk 99,74%, 99,7 6Vo, 99,7 6%.

Tabel, 1 Redenen van niet-deetname aan dc PKU-screening in 1990, 1989, 1988, 1987 en 198ó
(Gegevens ontteend aan de èntadninistraties)

1986
oloÉ.

1987
oloo

1990
n o/oo

1989
ol@

1988
oloo

Redenen

lleigering en bezraar
Overteden
Vertrokken
Onbekend

fotaa I

1,1 1,2
1,9 1,6
0,4 0,4
0,7 0,9

4,0 4,1

221
36

71
132

790

114
1r8
0,3
o17

4,2

114
118
0r3
0rg

412

116
1,9
0,3
0,8

416

TotaaI aantaI
Ievendgeborenen

19ó.908 187.972 1 85.553 185.463 185.563

Volgens het CBS (Mndstat bevolk 9l/5) is het aantal levendgeborenen over 1990
197.905. Dit is 997 hoger, dan het Íuntal zoals dat door de entadministraties
wordt gemeld. Ook in de voorgaande jaren blijken verschillen van deze orde van
grootte voor te komen. Een deel van de discrepantie zou mogelijk toegeschreven
kunnen worden aan kinderen die binnen enkele uren na de geboorte oveÍlijden.
Deze worden mogelijk wel door het CBS meegenomen in de categorie levendge-
boreneno maar misschien niet doorgegeven aan de entadministraties door de
gemeenten.



Tabel 2 toont de deelname per provinciale/grootstedelijke entadministratie.

ïabet 2 De deetnare en de redenen van niet-deetname aEn PKU-screening, per entadnini-
stratie; geboortejaar 1990

Regio
van de
entadnini -
str6tie

levend- gescreend
geborenen

Redenen van niet deetnarne
niet- reigering/ overleden vertrokken onbekerd
geecreend bezraar

Groningen 6599
Friestand 7467
Drenthe 5367
ïHente 7402
ll.Overijsset 7444
Ftevopotder 2857
Getdertand 23818
Utrecht 14145
Noord-Hottand 21979
(exct.AÍÍBterd. )
Amsterdam 9363
Zuid-Hottand 36100
(exct.Rotterd. )
Rotterdam 7493
Zeetand 4481
Noord-Brabant 28817
Lin*ug 13576

6596 3 (0,05r)
7448 t9 (0,25X)
5556 ÍÍ (0,20X)
7377 25 (0.34,.,
7395 49 (0,óÉ,r,
28É3 14 (0,49tt

23708 110 (0,4óÍ)
14093 52 <0,t71»
21918 ó1 (0,28Í)

9295 68 (0,73r)
35934 16 <0,46,»

7444 19 <0,65,.,4462 19 <0,12r,
28714 103 (0,3óZ)
13535 41 (0,30Í)

2
7
3
3

28
5

32
21
21

0
10
8

16
17
7

43
21
36

I
2
0
4
4
I
0
4
2

0
0
0
2
0
1

35
6
2

326
053

12 27
00
90
00

15
82

7
5

62
37

15
31

5
14
32

4

Nedertand 19ó908 196118 790 (0,40Í) 221 36 71 132

Conclusie: de deelname is evenals in de voorgÍBnde jaren zeer hoog. De absolute
verschillen tussen de percentages niet-deelname tussen de verschillende regio's
zijn gering. Echter relatief gezien zijn er opvallende verschillen. Zo is het
percentage niet-deelname in de grote steden en in \ilest-Overijssel ruim een
factor l0 hoger dan in Groningen.



2. BELOOP VAN DE SCREENING

Na een korte weergave van de uitvoering van de PKU-screening in Nederland
(2.1) wordt het beloop van de screening besproken aan de hand van de uitslagen
van eerste en tweede hielprik en de verwijzingen (2.2).

2.1 De uitvoerine van de screenins

De hielprik wordt uitgevoerd door de huisarts, verloskundige, wijkverpleegkun-
dige of door een medewerker van het kraamcentrum of ziekenhuis, waarbij 4
cirkels filtreerpapier geheel met bloed gevuld worden. De aanbevolen leeftijd
voor het verrichten van de prik is de leeftijd van 6 tot/met 8 dagen (de geboor-
tedag geldt daarbij als dag 0).

Van alle binnengekomen bloedmonsters wordt in de 5 PKU-laboratoria de
fenylalaninespiegel bepaald met een microbiologische test volgens Guthrie (1963).
In het gehalte aan fenylalanine groter dan of gelijk aan 0,48 mmol/I, dan is de
uitslag positief en is dit een indicatie voor directe verwijzing naar één van de 8
universiteitskinderklinieken. Bij een gehalte aan fenylalanine groter dan of gelijk
aan 0,24 en kleiner dan 0,48 mmol/l is de uitslag dubieus en moet een tweede
hielprik worden verricht. Is na een tweede hielprik de uitslag wederom dubieus,
dan wel positief, dan is dit eveneens een verwijsindicatie.

2.2 Screeninssuitslaeen en verwiizineen

De gegevens zijn ontleend aan de kwartaallijsten van de 15 provinciale en
grootstedelijke entadministraties. De getotaliseerde gegevens van 1990 worden
vergeleken met die, op dezelfde wijze verkregen, van de voorgaande jaren. In
tabel 3 worden het aantal en het promillage herhalingsonderzoeken en verwijzin-
gen weergegeven.
Het merendeel van de tweede hielprikken wordt verricht omdat er sprake is van
onvoldoende vulling van de filtreerpapierstrook. Het percentage onvoldoende
vullingen is dit jaar 0,51% van het aantal gescreenden. In 1989 was dit percentage
0,590/0. Het aantal tweede hielprikken op grond van dubieuze uitslag bij de le
hielprik was gering, namelijk 25 (0,013%). Dit percentage is lager dan in het
voorafgaande jaar, maar vergelijkbaar met dat van 1988 en 1987.
Blijkens de opgave werd bij 5 zuigelingen geen 2e hielprik verricht en I kind
werd niet verwezen hoewel dit wel geïndiceerd was, bijvoorbeeld in verband met
weigering van de ouders of overlijden van het kind. Bij de 2e hielprik was het
aantal onvoldoende vullingen 15, het aantal groeiremmingen 2 en er was I kind
met onvoldoende vulling bij de eerste hielprik waarbij de uitslag van de 2e
hielprik dubieus was.



Het totaal aantal ver\ilezen kinderen na de le of 2e hielprik bedroeg 15. Yan de
33 kinderen die meer dan 2 hielprikken kregen werden geen kinderen ingestuurd.

Tabel,5 Uitstagen en veruijzingen van le en 2e hiel,prik in 1990 (aantatLen en proniL-
tages) en in t989, 1988 en 1987 (prmil,tages). cegevens ontteend aan de krar-
taaI ti jsten van de entadninistraties

1990
8€írta[ oloo*

1989
oloo*

1988 1987
oloo* oloo*

Na 1e hietprik:
Negat i ef
Dubieus
Positief
Onvoldoende vutting
Groeirerming/te vroeg geprikt

Na 2e hiel.prik:
Negat ief
Dubieus** + positief

Í94.98t 994,21
25 0,13
13 0,07

1.002 5,11
% 0,49

1096 5,59
3 0,02

995,37 996,40
0,14 0,09
0,09 o,04
4,20 3.40
0,21

4,41 3,30
0,02 0,03

993,45
0,35
0,0ó
5,89
0,25

6,20
0,06

TotaaI verxezen 15 0,09 0,12 0,10 0,06

Totaat gescreend 196.1 18 187.199 l8/..774 r84.68ó

* Van het totate aantal gescreende zuigetingen** En le hietprik eveneens dubieus

Het percentage onvoldoende vullingen lijkt de laatste jaren wat toe te nemen, met
name bij de screening op cHT. Daarom werd dit jaar evenals vorig jaar voor
beide screeningsprogramma's nagegaan hoe het verloop is geweest vanaf het
begin van de screening (figuur 2'1. op PKU wordt gescreend vanaf I september
1974 en op CHT vanaf I januari 1981. Bij het begin van beide screeningen was
het percentage onvoldoende vullingen hoog. Bij de PKU screening is er geen
duidelijke toe of afname van het percentage onvoldoende vullingen in de loop
van de tijd. Bij de CHT screening is er vanaf 1986 wel een toename. \ilordt het
percentage onvoldoende vullingen bij de PKU en CHT screening samengenomen
dan blijkt dat het niveau de laatste 2 jaar hoger is dan in de voorafgaande jaren,
met uitzondering van 1981.



FigrJur 2 Percentage onvoldoende vuttingen t€Ít opzichte van het
screening op PKU en CHT vanaf de invoering van beide
en met 1990

8ant8[ ge§creenden bij ae
screeningsprograÍmars tot

'74 ',75 ',76 ',77 ',78'79 '80 '81 '82 '83 '84 '85 ',86 '87 ',88 ',89 ',90

I pxu I--l cnr v7'' p«u*cnt

Conclusie: De laatste 2 jaar is het percentage onvoldoende vullingen bij de PKU
en CHT screening hoger dan in de voorafgaande 9 jaar met uitzondering van
1981.

Tabel 4 toont de uitslagen en de verwijzingen na eerste en tweede screening per
entadministratie van de woonplaats. In Groningen, Friesland, Overijssel, Flevo-
polder, Amsterdam en Limburg is het percentage onvoldoende vullingen het
laagst en wel minder dan 0,10%. In Utrecht is dit percentage het hoogst en wel
l,75Vo. Vorig jaar was dit percentage echter nog aanzienlijk hoger, namelijk
2,480/0. Deze forse daling is mogelijk het gevolg van de extra activiteiten die het
afgelopen jaar ondernomen zijn om het aantal onvoldoende vullingen terug te
dringen.

Conclusie: Er is een vrij grote spreiding tussen de verschillende entadministraties
in het percentage onvoldoende vullingen. Deze varieert van 0,0lgo tot 1,75%.



Tabet 4 screeningsuitstagen en verrijzingen na eerste en treede hietprik in 1990, per
entadninistratie. Gegevens van de krartasllijsten van de entadninistraties

Entadnini- gescreend
stratie

na 2e hielprik ygIlSO
neg. dub. n Í*

+ pos.

Groningen
Friestand
Drenthe
THente
U.Overi jsset
F tevopotder
Getdertand
Utrecht
ll. Hot tand
(exc t .Adam)
Amsterdam
Z.HoL tand
(exct.Rdam)
Rotterdam
Zeetand
il. Brabant
LilÈurg

6596 6589
7448 7432
535ó 5327
BN 73,62
7395 7378
28/.3 2840

23708 23126
14093 138/,4
21918 21814

9?95 9280
35934 35ó40

7444 7374
1162 4426

28714 2rb75
13535 13526

0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
I 0,00
0 0,00
2 0,01

10t0
20
40
5000
1t10
02

I
I

2
0
6
2

41
160
270
150
170
30

273 0
?40 0
51 0

140
293 I

ó80
350
33 1

70

5
5
7
I
I
2

269
247

31

5
a2

67
36
31

3

0,08
0,07
0,13
0,01
0,01
0,07
1,13
1rÉ
0,14

0,05
0,81

0,90
0,81
0,11
0,02

0,01
0,00

0,03
0,00
0,02
0,0Í

0t
20
12
00
35
42

lleder tand 19ó118 194983 25 13 1002 0,51 1096 0,01

* ten opzichte van het aantal gescreenden
opín. I! deze tabel, ziin de 95 kinderen raarbij groeiremring optrad bij de eerste hietprik

of die te vroeg geprikt raren niet opgenqnen

15



3. DE POPULATIE VERWEZEN KINDEREN

In dit hoofdstuk worden de kinderen beschreven die voor diagnostisch onderzoek
naar een kinderarts werden verlvezen. Aan de orde komt het aantal geregistreerde
meldingen (3.1), de tijdsduren (3.2) en de diagnosen (3.3).

3.1 Gereeistreerde meldineen

Over het geboortejaar 1990 werd bij 15 kinderen nader diagnostisch onderzoek
verricht in verband met een afwijkende screeningsuitslag. Dit is in overeenstem-
ming met de kwartaallijsten van de entadministraties (tabel 3).

3.2 Tiidsduren

Zoals gebruikelijk is ook dit jaar de leeftijd bij de hielprik en bij het diagnos-
tisch onderzoek nagegaan in de groep ver\ilezen kinderen (3.2.1). In afwijking
van voorgaande jaren is dit jaar nagegaan of er een relatie is tussen de leeftijd bij
de hielprik en prematuritas (3.2.2) en is het interval tussen de hielprik en het
diagnostisch onderzoek nader bestudeerd (3.2.3).

3.2.1 Leeftijd bij eerste hielprik en diagnostisch onderzoek

Van de 15 kinderen, waarbij nader diagnostisch onderzoek werd verricht, was
van 14 de datum van de hielprik bekend. Van deze l4 werd 64% gescreend op de
aanbevolen leeftijd van 6 tot en met I dagen. In 1989, 1988 en 1987 waren deze
percentages respectievelijkTT%,89% en 75%. Slechts I kind (7%) werd na de l4e
levensdag gescreend. Dit betrof vermoedelijk een adoptie-kind. In 1989, 1988 en
1987 waren deze percentages respectievelijk 4%, 0% en 0%. Gezien de kleine
aantallen dienen deze percentages voorzichtig geïnterpreteerd te worden.
De leeftijd waarop het diagnostisch onderzoek plaatsvond was van 12 van de 15
bekend. Alle kinderen met uitzondering van I werden voor de 2le dag gezien. De
tijd tussen het diagnostisch onderzoek en de behandeling is in het algemeen
ongeveer een dag.

3.2.2 Leeftijd bij eerste hielprik naar prematuritas

Onder klinici bestaat de indruk dat prematuren in het algemeen later geprikt
worden dan niet-prematuren. In samenwerking met het RIVM (Dr. J.G. Loeber)
is nagegaan of deze indruk terecht is.
Voor de analyse hebben we gebruik gemaakt van tlvee bestanden. Het ene
bestand is van het RIYM en bevat de gegevens van alle gescreende kinderen



geboren in de periode 1984 tot en met 1987 in de provincie Utrecht. Het andere
bestand wordt bewerkt door het NIPG/TNO en bevat de gegevens van alle naar
een kinderarts verwezen kinderen geboren in l98l in Nederland in verband met
een afwijkende CHT-screeningsuitslag.
Een kind werd als prematuur beschouwd in het geval het geboortegewicht kleiner
dan of gelijk aan 2500 gram was en de zwangerschapsduur kleiner dan of gelijk
aan 36 weken. Als niet-prematuur werden alle kinderen beschouwd met een
geboortegewicht groter dan 2500 gram en een zwangerschapsduur groter dan 36
weken. Kinderen waarvan het geboortegewicht en/of de zwangerschapsduur
ontbrak, of die niet in de hiervoor genoemde categorieën vielen, werden buiten
beschouwing gelaten, zie de categorie 'overige' in tabel 5.

Tabet 5 Overzicht van het NIPG en RM bestand

NIPG RIW

Poputatie

Totaa I

Ontbreken van
de hietprikdatun

Prematuur

ll i et-prematuur

over i ge

AtLe kinderen met afrijkende
CHT-screeni ngsui ts lagen,
geboren in 1981 in )lederl,and

1799 (100%)

294 (16X)

760 (42%'

483 (27v.»

55ó <31'At

At te gescreende kinderen,
geboren in 1984 tot en met
1987 in de provirrcie Utrecht

4ó.9ó3 (100U)

2.570 (5U)

1.280 (3X)

42.251 (902)

3.432 Ít'

In beide bestanden blijkt een duidelijke relatie te bestaan tussen de leeftijd bij de
eerste hielprik en prematuritas (tabel 6). In het NIPG bestand werd 20% van de
prematuren pas op de leeftijd van 14 dagen of later geprikt, terwijl dit in de
groep niet-prematuren 90/o was. In het RM bestand waren deze percentages
respectievelijk l9% en 3ol0.

Verder valt op dat het percentage niet-prematuren dat op de aanbevolen leeftijd
geprikt wordt in beide bestanden slechts 60% is.

r0



Tabel, 6 Tijdstip van screening bij verrezen kinderen naar prematuritas in het IIPG en
het RM bestand

teeftijd bij
le hietprik
(dagen)

NIPG best6nd*
prematuur niet-prematurr
(N=639) (tl=413)
n7.nl

prematuur niet-prematuur
(ll=1193) (N=40.163)
n%n%

<6
6-8
9- 13

>13

716110 1

276 43 248 ó0 ó05 51
226 35 121 29 346 29
130 20 38 9 232 19

?69
24.632
14.136
1.126

I
61
35

3

* Kinderen met afrijkende CHT-screeningsraarden, geboren in 1981 in ]lederLandi* Atte gescreende kinderen, geboren in 1984 tot en nret 1987 in de provincie
Utrecht

Uitgaande van het NIPG bestand werd tevens nagegaan of er een relatie is tussen
de leeftijd bij de eerste hielprik en het geboortegewicht. Uit figuur 3 blijkt dat
naarmate het geboortegewicht lager is, het percentage kinderen dat pas op de l4e
dag of later geprikt wordt toeneemt. Met name in de groep met een geboortege-
wicht < 1500 gram blijkt dit percentage hoog te zijn.

Figuur 3 Eerste hiel,prik uitgevoerd na de 13e dag naar geboortegericht in het ltIpG
bestand
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Conclusie: Prematuren blijken later geprikt te \ilorden dan niet-prematuren. Later
prikken kan tot onnodig uitstel leiden van de behandeling. Het verdient aanbeve-
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ling de richtlijnen uit het draaiboek en de motivatie voor de richtlijnen onder de
aandacht te brengen van met name neonatologen.

3.2.3 Interval tussen hielprik en diagnostisch onderzoek

Dit jaar is nagegaan hoeveel tijd er verstrijkt tussen het tijdstip van de hielprik
en het diagnostisch onderzoek. Voor deze analyse hebben we gebruik gemaakt
van de gegevens van de direct bij de PKU-screening verwezen kinderen geboren
in 1974 tot en met 1990 en van de direct bij de CHT-screening verwezen
kinderen, geboren in l98l tot en met 1990. Patiënten met PKU, die ontdekt zijn
in verband met een broer of zus met PKU, werden buiten beschouwing gelaten.
Nagegaan is:

- of bij de PKU-screening dit interval in de loop der jaren is veranderd;
- of er verschillen zijn met betrekking tot dit interval tussen de PKU en de

CHT-screening.
We zijn vooral geïnteresseerd hoe dit interval is voor kinderen die niet al om
andere redenen in het ziekenhuis liggen. Met name in de groep kinderen met een
laag geboortegewicht is het aannemelijk dat een groot deel nog in het ziekenhuis
is op het moment dat screeningsuitslag bekend wordt. We hebben ons daarom
beperkt tot de groep met een geboortegewicht > 2500 gram. Deze beperking
maakt ook de vergelijking met de CHT-screening eenvoudiger. Bij de CHT-
screening komen namelijk aanzienlijk meer kinderen voor met een laag ge-
boortegewicht. Aangezien het aannemelijk is dat het interval tussen de hielprik
en het diagnostisch onderzoek korter is voor kinderen die in het ziekenhuis
liggen, dan voor kinderen die niet in het ziekenhuis liggen zou een vergelijking
van alle kinderen uit beide bestanden tot een vertekend resultaat kunnen leiden.
Bij de PKU-screening voldeden 146 kinderen aan bovengenoemde eisen en bij de
CHT-screening waren dit l8l9 kinderen. Bij de PKU-screening ontbrak de
datum van de hielprik en/of de datum van het diagnostisch onderzoek bij 25
(l7Vo) kinderen. Bij de CHT-screening betrof dit 402 (220/o) kinderen.

Er bleek een duidelijke relatie te bestaan tussen het interval en het geboortejaar
bij de PKU-screening (chi-kwadraat l8; df=3; p=0,0004) (figuur 4). Met name in
de eerste jaren van de PKU-screening was het percentage kinderen waarbij het
een week of meer duurde voordat ze bij de kinderarts \ilaren hoog (71%). De
laatste jaren laten het gunstigste beeld zien.
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FiEuur 4 Interval tussen hietprik en diagrnostisch onderzoek groter dan of getijk aan I
ueek naar geboortejaar bij direct verHezen kinderen mt een geboortegericht
groter dan 2500 gram (PKU-screening)

%

p(0,001

'74-'.78 '.79-',92 '93-',96 '97-'go
(N-21) (N.36) (N.go) (N.34)

geboortejaar

In vergelijking met de CHT-screening is de tijdsduur tussen de hielprik en het
diagnostisch onderzoek aanzienlijk korter (tabel 7). Het percentage kinderen
waarbij het interval tussen de hielprik en het diagnostisch onderzoek 2 weken of
nog langer duurde was bij de PKU-screening 4% en bij de CHT-screening23gb.

Iabet 7 Intervat tussen de hiel,prik en het diagnostisch onderzoek bij de PKU en CHT
screening bii direct versezen kinderen met een geboortegeuicht groter dan 2500
gram
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chi-kwadraat 93, df=Z, p < 0,001

Conclusie:
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zijn in het algemeen aanzienlijk eerder bij de kinderarts dan kinderen die bij de
CHT-screening verwezen worden.

3.3 Diasnosen

Volgens de criteria van de Landelijke Begeleidingscommissie (LBC)-PKU wordt
als criterium gehanteerd voor
- PKU (Phenylketonurie): een concentratie van fenylalanine in het serum bij

de onbehandelde patiënt van 2 0,50 mmol/l; en voorts dat de tolerantie voor
fenylalanine in het dieet 3, 50 mglkg lichaamsgewicht bedraagt op de
leeftijd van één jaar; de aanwezigheid van grote hoeveelheden fenylalanine-
metabolieten bevestigt de diagnose;

- HPA (hyperfenylalaninaemie), indien bij de onbehandelde patiënt de
concentratie >- 0,24 mmol/l bedraagt en tevens niet aan de criteria voor de
diagnose PKU wordt voldaan. In de groep HPA is een belangrijk onder-
scheid het al of niet noodzakelijk geachte fenylalanine-beperkte dieet.

De verantwoordelijkheid voor het stellen van de diagnose ligt bij de behandelend
kinderarts van het academisch centrum.
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In tabel 8 worden enige screenings-, en diagnostische gegevens gepresenteerd van
de in 1990 geboren patiënten met PKU of met een fenylalanine-beperkt dieet
behandelde HPA. Het betreft 5 patiënten met PKU en I patiënt met HPA. Allen
werden dankzij de screening gevonden.

Tabel, 8 Patiënten met PKU of HPA bahand.td Ft een fenytalanine-beperkt dieet, geboren
in 1990

le 2e te
screeninq screeninE diaqnostisch onderzoek beh

[lPG ges] tft Íenyt- Lft fenyt- tft fenyl,- tyro- fenyt- BH4 tft diagnose
re9. m/v dg alanine dg atanine dg atanine sine atanine test dg
nr. turcl/l turol/l grpt/t grnot/t netab.

Amsterdam Al'{C
1 9006 v 1l > 600 13 3151 39 x - x pKU

Arnsterdam W
? 9013 v x 2?00 10 1689 x x - 10 trpA

Groni ngen

Leiden

l,laastr i cht

N i jmegen
3 9002 n 7 4100 t0 1511 T7 + x x pKU

4 9004 v 7 3200 9 1220 37 + - 10 plU

Rotterdam
5 9015 n 7 600 14 1870 40 x - t5 pto

Ut recht
6 9012 v 4 >600 I 972 62 + - 9 pku

x = gegeven ontbreekt,hiet verricht
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In tabel 9 worden enige screenings-, en diagnostische gegevens gepresenteerd van
de 9 verwezen kinderen, geboren in 1990, waarbij de behandeling met het
fenylalanine-beperkte dieet niet geïndiceerd was.

Tabet 9 Kinderen, geboren in 1990 Gn vcrrezen bij de screening op pKU, raarbij de
behandeting Ínet het fenytatanirc-beperkte dieet niet geïndiceerd ras

le 2e
screeninE screening

ilIPG gesl tft fenyt- tft fenyt-
re9. m/v dg atanine dg alanine
nr. gnot/] fmot/t

Íe diagnostisch
onderzoek
tft fenyt- diagnose
dE alanine

fmot/t

AÍnsterdam AllC
1 9010 v 197

Ànsterdam W

Groningen

Leiden
29001 v 0

lilaastr i cht
39005 n 7

240 200 250

14 250

208 62 geen PrU/HPA

tyros i naemi e

geen PKU/HPA

491400

570

N i jmegen
4 9007 v
5 9009 v
6 9014 m

Rotterdam
7 9003 v
8 9008 v
9 9011 m

Ut recht

7 180
ó 800
7 350

10 260
7 500
7 1200

16 250
l0 4't4
xx

20 180
11 330
xx

16 5ó0

12 320

HPA
HPA
HPA

HPA

HPA
Hscht. tyrosinaemie

x = gegeven ontbreekt
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In tabel l0 worden de diagnosen van de in 1990 bij de screening verwezen kinde-
ren (15) weergegeven naar de regio van cntadministratie.

Tabet 10 Diagnrosen naar entadninistr.tic vrr de roonplaats vsr de verlezen kindcrcn
geboren in 1990

Regio entadn.
entadnini strat i e

PruI
HPA [Ft
dieet

IP
zondcr
dhct

fotaal
Geen
PKUI
HPA

Groningen
Friestand
Drcnthe
Ftevopotder
tlest-Ovcri jsset
frente
Getdertard
Utrecht
]loord-HoL tand
(exct. Amsterdaín)

Amsterdam
Zuid-Hot tand
(excl. Rotterdsn)

Rotterdam
Zeetard
lloord-Brabant
Litrturg

Totaol

0
0
0
0
0
0
I
0
?

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
I
0
2

0
0

I
0
1

I

6

0
0

I
0
4
0

5

1t
11
02
00
16
12
415
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4. DE METHODE VAN SCREENING

Onder screening wordt verstaan een eenvoudig uit te voeren test waarmee
onderscheid kan worden gemaakt in een groep die de gezochte ziekte mogelijk
wel, en een groep die de ziekte zeer waarschijnlijk niet heeft.
De uitvoering van de screening is beschreven in paragraaf 2.1.
Een goed inzicht in de effectiviteit van de screeningstest wordt verkregen door
het nagaan van de sensitiviteit, specificiteit en de positief en negatief voorspel-
lende waarde. Onder de sensitiviteit van een test verstaat men de kans dat degene
met de gezochte ziekte een positieve testuitslag heeft en onder de specificiteit de
kans dat degene die de ziekte niet heeft een negatieve testuitslag heeft. De
positief voorspellende waarde is de kans op ziekte indien de testuitslag positief is
en de negatief voorspellende waarde is de kans op het niet hebben van de
gezochte ziekte indien de test negatief is.
In het geval van de PKU-screening waarbij sommige kinderen, namelijk degenen
met een dubieuze uitslag, nogmaals getest worden, zal onder een positieve
testuitslag verstaan worden: alle screeningsuitslagen waarbij verwijzing geïndi-
ceerd is. Uitslagen, waarbij verwijzing niet geïndiceerd is worden als negatief
beschouwd.
Tot degenen met de gezochte ziekte worden gerekend:
- patiënten met PKU:
- patiënten met HPA, waarbij de behandeling met een fenylalanine-beperkt

geïndiceerd wordt geacht;

- patiënten met maligne HPA.

Tabel I I geeft een overzicht van de diagnose naar verwijsindicatie. Het aantal
terecht-positieven is 6 (zie ook tabel 8). Het aantal fout-positieven is 9 (zie ook
tabel 9).
Tot op heden zijn nog geen fout-negatieven bekend, geboren in 1990. pas na
enige jaren kunnen hierover betrouwbaarder uitspraken gedaan worden.
Het aantal terecht-negatieven is 196.103, namelijk l96.ll8 (het aantal gescreen-
den, zie hoofdstuk l) minus 15. De sensitiviteit, specificiteit, positief en negatief
voorspellende waarde zijn nu eenvoudig te berekenen, namelijk:
sensitiviteit
specificiteit
pos. voorsp. waarde
neg. voorsp. waarde

l00o/o (6/(6 + 0)),
100% (196.103/(9 + 196.103)),
40o/o (6/(t5)),
100% (I96.103/(0 + 196.103)).
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Tabet 11 Diagnosc naar verrijsindicstic bij dG ecrcening op pXU in 1990

Verrijzing PXU/HP mt fonytrturinr-bcpcrkt
geïndicecrd dieet/nral,lqnc llPA

Iecí| fotaat

J6

lleen

TotaaI

6915
0 19ó.tot 19ó.103

ó 1%.112 19ó.118

Conclusie: De screeningsprocedure op PKU heeft een zeeÍ hoog discriminerend
vermogen. Ondanks de relatief lage prevalentie is het aantal fout-positieven
gering.
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