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DAG 1

Mijn eerste kreetje



DAG 2

Mijn eerste badje



DAG 3

Mijn eerste knuffel



DAG 4

Mijn 
eerste 
bloed-
prik



Beste ouder,
Het eerste kreetje, het eerste bad, de eerste knuffel, .... 
het zijn allemaal kleine maar o zo belangrijke 
momenten in het jonge leven van je kind. Net zoals 
de bloedprik op de vierde dag na de geboorte. 

Alle ouders in Vlaanderen kunnen hun baby gratis laten 
screenen op een aantal aangeboren aandoeningen. 
Het gaat om zeldzame ziektes waarvoor een snelle 
behandeling erg belangrijk is. Dankzij die screening, ook 
bekend als ‘neonatale screening’ of ‘hielprik’, kunnen we 
deze zeldzame ziektes tijdig opsporen en behandelen.

De screening gebeurt met een bloedstaal dat binnen de 
72 tot 96 uur na de geboorte wordt afgenomen, meestal 
met een prik in de rug van de hand van je baby.

Zo bieden we je kind zoveel mogelijk kansen.



Je eerste bloedprik: kort en 
snel, maar superbelangrijk

Vraag ook je dokter of 
vroedvrouw gerust naar 
meer uitleg over de ziektes 
en naar de voor- en nadelen 
van een vroege screening.

WAAROM DEELNEMEN?
De bloedprik test je baby op een aantal 
ziektes die al voor de geboorte aanwezig 
zijn, maar meestal pas daarna tot 
uiting komen. Die ziektes zijn zeldzaam, 
maar hebben ernstige gevolgen. 
Hoe vroeger zo’n ziekte opgespoord 
wordt, hoe beter behandelbaar.

De screening is eenvoudig, 
snel en gratis. 

WELKE AANDOENINGEN? 
Het Bevolkingsonderzoek Aangeboren 
Aandoeningen spoort vooral naar 
stofwisselings- en hormonale 
stoornissen. Wil je weten over welke 
ziektes het precies gaat? Ga dan 
naar aangeborenaandoeningen.be



Laat je kindje testen op 
aangeboren aandoeningen 
tussen 72 en 96 uur na de 
geboorte. Vraag ernaar in het 
ziekenhuis of maak een afspraak 
met een vroedvrouw aan huis.

HOE VERLOOPT 
DE SCREENING? 
Een zorgverstrekker in het ziekenhuis 
of aan huis neemt een bloedstaal 
via een prik in de rug van de hand 
van je baby. Enkele druppels op een 
speciaal bloedkaartje volstaan. Het 
bloedstaal wordt daarna onderzocht 
door een screeningslaboratorium.

BELANGRIJK!
De bloedprik moet gebeuren binnen 
de 72 tot 96 uur na de geboorte. 
In de loop van de vierde dag na de 
geboorte dus. Dit tijdstip respecteren 
is belangrijk om de betrouwbaar-
heid van het resultaat te garanderen 
en tijdig te reageren op een even-
tueel afwijkend resultaat. 

Informeer dus zeker of de bloed-
prik bij je baby is gebeurd voor 
je het ziekenhuis verlaat. 

Verlaat je vroeger dan 72 uur na 
de geboorte het ziekenhuis? Maak 
dan diezelfde dag nog een afspraak 
met een vroedvrouw aan huis zodat 
je kindje nog op tijd geprikt wordt.

Tijdig screenen  
maakt het verschil



GEÏNFORMEERDE 
TOESTEMMING
Deelname aan de screening is niet verplicht, 
maar sterk aanbevolen. De vroedvrouw of arts 
die het bloedstaal afneemt, zal je toestemming 
vragen voor deelname aan de screening en 
het bewaren van je persoonsgegevens.

Toestemming geven betekent dat je ermee 
akkoord gaat dat alle ziektes worden opge-
spoord. Als je geen toestemming geeft, wordt 
je gevraagd een weigering van deelname 
te ondertekenen. Een weigering betekent 
dat er geen bloedstaal afgenomen wordt 
en geen enkele ziekte wordt opgespoord.

Vergeet niet dat de screening 
in het belang is van je baby 
en dat kwaliteit en privacy 
van je gegevens steeds 
gewaarborgd zijn. 

HET RESULTAAT
Als je binnen de drie weken na 
het onderzoek niets hoort, is er 
geen afwijkend resultaat.

Bij een afwijkend resultaat brengt 
de arts die vermeld staat op het 
bloedkaartje jou op de hoogte. 
Die legt je uit wat de volgende 
stappen zijn en verwijst je door 
naar een gespecialiseerde arts of 
centrum voor verdere diagnose. 

Warm 
aanbevolen

BESCHERMING VAN DE 
PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
De bloedkaartjes worden gedurende vijf 
jaar bewaard en worden alleen gebruikt 
voor het opsporen van de ziektes en 
de kwaliteitscontrole. Uitzonderlijk kan 
daarvan afgeweken worden, maar dan 
alleen met jouw bijkomende uitdrukkelijke 
toestemming. Bewaren van persoonsgege-
vens is noodzakelijk voor het informeren 
van je arts en het bewaken van de kwa-
liteit van het bevolkingsonderzoek. 



De bloedprik gebeurt op de vierde dag 
(tussen de 72 en 96 uur) na de geboorte 
en zorgt ervoor dat je baby gratis 
gescreend wordt op zeldzame ziektes.

Verlaat het ziekenhuis niet zonder 
een afspraak voor de bloedprik.

Vlaanderen
is zorg
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AANGEBORENAANDOENINGEN.BE


