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TVV/17-077
uitvoeringstoets hielprikscreening

Geachte mevrouw Dekkers,
Dank dat u ons in de gelegenheid stelt te reageren op de vertrouwelijke versie van de
‘Uitvoeringstoets uitbreiding neonatale hielprikscreening’
De VSOP juicht het toe dat, in navolging van het Gezondheidsraadadvies van 8 april 2015,
dit rapport de concrete stappen duidelijk maakt betreffende het toevoegen van de
resterende 12 van de 14 geadviseerde aandoeningen aan de neonatale hielprikscreening. We
waarderen de zorgvuldigheid die daarbij wordt betracht, maar dringen er tevens op aan
onnodige vertraging vanwege vermijdbare bureaucratie te voorkomen.
Kortom; de VSOP onderschrijft de hoofdlijnen en de intenties van deze uitvoeringstoets en
dringt aan op snelle implementatie.
Dat geldt tevens voor de noodzaak de besluitvorming betreffende het toevoegen van
toekomstige nieuwe aandoeningen aan de hielprik, een meer permanent proces te maken,
zoals eerder door ons bepleit (brief VSOP aan de minister van VWS dd. 27 mei 2015,
kenmerk TVV/15-086). Wij dringen er op aan dit proces spoedig concreet uit te werken,
ondanks de druk die de huidige uitbreiding mogelijk zet op de capaciteit van het Centrum
voor Bevolkingsonderzoek en overige betrokken organisaties.
Last but not least herinneren wij aan de toezegging van de minister van VWS, mede in reactie
op ons pleidooi in bovengenoemde VSOP-brief, betreffende screening op zogenaamde
onbehandelbare aandoeningen: “Daarom wil ik een neonatale hielprikscreening op
onbehandelbare aandoeningen opzetten waarvoor ouders kunnen kiezen. Ik ga bekijken hoe dat
daadwerkelijk en zorgvuldig kan worden georganiseerd” (brief van de minister van VWS aan de
Voorzitter van de Tweede Kamer d.d. 9 juli 2015, kenmerk769449-136784-PG). Ons voorstel
is dit nader te verkennen in een onderzoek dat, samen met de overige onderzoeken die
nodig zijn in het kader van de huidige uitbreiding van de neonatale hielprikscreening, via
ZonMw gefinancierd zou kunnen worden
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