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Betreft: Mondelinge vraag over screening van zuigelingen op zeldzame ziekten 

Het Europees Parlement heeft steeds aangedrongen op beleid op het gebied van zeldzame 
ziekten, maar screening van zuigelingen op zeldzame ziekten is nog niet aan de orde geweest. 
De EU heeft een duidelijke bevoegdheid om op te treden op dit gebied, en om Europese 
richtsnoeren op te stellen voor diagnostische tests of bevolkingsonderzoek. Dit is met name 
van belang omdat screening van zuigelingen niet alleen gericht is op aanzienlijke verhoging 
van de levenskwaliteit maar ook kostenbesparende effecten heeft voor de gezondheidszorg in 
de lidstaten. 

Ernstige gecombineerde immunodeficiëntie (SCID) is een voorbeeld van een zeldzame ziekte 
waarop bij de geboorte op effectieve wijze kan worden gescreend. Een kind dat geboren 
wordt met SCID heeft geen functionerend immuunsysteem en zal zonder een vroegtijdige 
diagnose in zijn eerste levensjaar overlijden. Zuigelingen kunnen echter bij de geboorte 
worden gescreend op de ziekte, en als de ziekte is gediagnosticeerd kan deze worden 
behandeld en zelfs genezen. Screening op SCID wordt nu ingevoerd in enkele Europese 
lidstaten en elders in de wereld, en Europese richtsnoeren voor een dergelijke screening 
zouden alle lidstaten helpen om deze tragische zeldzame ziekte aan te pakken. Het zou ook 
een kader bieden voor overige zeldzame ziekten waarvan in de toekomst wordt aangetoond 
dat screening van zuigelingen zinvol is. Afgezien van de medische en economische aspecten, 
zijn er uiteraard ethische overwegingen. 
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Vroegtijdige diagnose en behandeling van ernstige gecombineerde immunodeficiëntie 
(SCID) kan levens redden, de ziekte genezen en is kostenefficiënt in vergelijking met de 
aanzienlijke behandelingskosten als de ziekte niet vroegtijdig wordt gediagnosticeerd.  
Gaat de Commissie de lidstaten derhalve aanbevelen zuigelingen te screenen op SCID en 
op overige zeldzame ziekten, waarop op effectieve wijze gescreend kan worden, en die 
behandeld en zelfs genezen kunnen worden?


