
Samen zorgen we voor 
de screening van elke baby.

INFO VOOR PROFESSIONALS

MEER INFO OP  
AANGEBORENAANDOENINGEN.BE



De baby verblijft nog op de materniteit:

• Vraag aan de ouders of ze voldoende info kregen.  
Noteer hun mondelinge toestemming voor de screening  
op het bloedkaartje.

• Neem het staal tussen 72 en 96 uur na de geboorte.

• Volg bij de staalafname de vastgelegde procedure.

• Vul alle gegevens in op het bloedkaartje.

• Stuur het bloedkaartje na 2 uur drogen meteen naar  
het screeningscentrum.

• Vul de geboortelijst volledig in.

De baby verblijft niet meer op materniteit:

Informeer de ouders voor ze het ziekenhuis verlaten over de screening. 
Stimuleer hen om een afspraak te maken met een zorgverstrekker om 
de bloedprik binnen de vier dagen na de geboorte thuis uit te voeren. 
Geef nog een extra geheugensteuntje door een afsprakensticker 
te kleven op het Kindboekje van Kind en Gezin en door het 
bloedkaartje mee te geven met de ouders. Stuur het kaartje naar het 
screeningscentrum van zodra de staalafname gebeurd is.

Meer info over de staalafname vind je in het draaiboek en op 
www.aangeborenaandoeningen.be

Zo zorg je mee voor 
een geslaagde screeningDankzij het Bevolkingsonderzoek 

Aangeboren Aandoeningen kunnen 
we in Vlaanderen elke baby laten 
screenen op een aantal aangeboren 
aandoeningen. Het gaat om zeldzame 
ziektes waarvan de prognose 
sterk verbetert door vroegtijdige 
behandeling. Door de neonatale 
screening worden deze ziektes sneller 
opgespoord en behandeld. 

Die screening, ook bekend als ‘hielprik’, wordt in de loop 
van 2022-2023 uitgebreid met 7 zorgvuldig geselecteerde 
ziektes. Dat brengt het totaal op 19 ziektes. Elk kind 
zal dus nog meer kansen krijgen. En daar zorg jij mee 
voor. We willen je meer dan ooit bedanken voor je inzet 
tijdens deze uitdagende periode.  

Wil je weten welke 7 extra ziektes voortaan 
worden opgespoord en waarom? Die info vind je 
op www.aangeborenaandoeningen.be 

Wat als…
ouders geen toestemming geven?

Dan wordt hen gevraagd een weigering van deelname te ondertekenen. Er 
wordt bijgevolg geen bloedstaal afgenomen en ook niets opgespoord. Maak 
de ouders dus duidelijk dat de screening in het belang is van de baby en dat 
kwaliteit en privacy op elk moment gewaarborgd zijn. 

ouders naar het resultaat vragen?

Als er geen afwijkingen zijn, krijgen de ouders hierover geen bericht. Een 
screeningsinstrument geeft evenwel nooit 100% zekerheid. Elk kind dient 
vanzelfsprekend opgevolgd te worden bij het opgroeien.

Bij afwijkende resultaten verwittigt het laboratorium binnen de week de arts 
die vermeld staat op het bloedkaartje. Die contacteert de ouders en informeert 
hen over de volgende stappen.

Bescherming van 
de persoonlijke 
levenssfeer.
De bloedkaartjes worden gedurende vijf jaren 
bewaard en alleen gebruikt voor het opsporen 
van de 19 ziekten in het bevolkingsonderzoek. 
Uitzonderlijk kan daarvan afgeweken worden:

• op verzoek van de arts en met bijkomende 
toestemming van de ouders voor een ander 
onderzoek in het belang van het kind;

• voor kwaliteitscontrole van het 
bevolkingsonderzoek;

• voor wetenschappelijk onderzoek, alleen na 
bijkomende schriftelijke en uitdrukkelijke 
toestemming van de ouders.

Het bewaren van persoonsgegevens is 
noodzakelijk voor het informeren van de 
arts en het bewaken van de kwaliteit van 
het bevolkingsonderzoek. Dit gebeurt 
in overeenstemming met de Europese 
privacyregelgeving. Je vindt hierover meer  
info op www.aangeborenaandoeningen.be

“ Aangeboren aandoeningen 
tijdig opsporen begint bij jou. 
Informeer ouders en neem een 

staal af tussen 72 en 96 uur  
na de geboorte, thuis of in  

het ziekenhuis.”



Door de bloedprik uit te voeren, maak jij die vroegtijdige opsporing mee mogelijk. 
Maar ook door ouders te informeren en te wijzen op het belang ervan, 
trek jij mee aan de kar van een verantwoorde samenleving. 

Vergeet dus niet om kersverse ouders een exemplaar van de folder ‘Mijn eerste vier dagen’ 
over het Bevolkingsonderzoek Aangeboren Aandoeningen te geven, en verwijs ze naar 

aangeborenaandoeningen.be

Centrum Antwerpen Bevolkingsonderzoek 
Aangeboren aandoeningen (CBAA, UZA)

Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem 
Openingsuren: 9-17u
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
Openingsuren: 9-17u
T secretariaat: 02 474 92 80
T labo: 02 477 25 81
M: 0478 46 29 77
F: 02 477 25 63
E: neonatalescreening@uzbrussel.be

Het Vlaams 
Bevolkingsonderzoek 

Aangeboren Aandoeningen 
wordt uitgevoerd door:

Als zorgverlener 
heb jij een 
sleutelrol.
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