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Betreft: Neonatale screening

Neonatale screening is een preventieve praktijk op het vlak van gezondheidszorg die inhoudt dat 
baby’s kort na de geboorte op een aantal aandoeningen worden getest voordat zich symptomen 
voordoen.

Door kort na de geboorte te screenen, kan snel met behandelen en het verlenen van doeltreffende 
zorg worden begonnen, hetgeen tot betere klinische resultaten leidt.

Vroeg ingrijpen is belangrijk voor zeldzame progressieve neuromusculaire aandoeningen die ernstige 
lichamelijke handicaps veroorzaken, waaronder spinale musculaire atrofie, een van de voornaamste 
genetische oorzaken van kindersterfte, en spieratrofie van Duchenne, de meest voorkomende 
dodelijke genetische afwijking bij kinderen.

Patiënten vroegtijdig behandelen helpt ze overleven en bevordert hun ontwikkeling doordat het de 
progressie van de ziekte vertraagt en bijdraagt tot een hogere levenskwaliteit.

De praktijken op het gebied van neonatale screening variëren van lidstaat tot lidstaat. Sommige 
lidstaten screenen op meer dan 40 aandoeningen, andere op slechts vijf. Het feit dat er niet 
stelselmatig één uniforme benadering wordt gevolgd, betekent dat er enorme verschillen zijn wat 
betreft de soorten ziekten waarop wordt gescreend, en dus ook een aanzienlijke ongelijkheid voor 
Europese patiënten. In 2013 heeft het Comité van deskundigen van de Europese Unie op het gebied 
van zeldzame ziekten, na hierover door de Commissie te zijn bevraagd, de meerwaarde bevestigd 
van versterkte samenwerking op het gebied van neonatale screening, inclusief overleg over 
gemeenschappelijke criteria en het gezamenlijk beoordelen van nieuwe voorstellen.

1. Hoe denkt de Commissie tot harmonisatie van de praktijken op het gebied van neonatale 
screening in heel Europa te komen, met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel?

2. Zou het in de ogen van de Commissie zinvol zijn een gemeenschappelijk kader voor neonatale 
screening te ontwikkelen, met heldere criteria en mechanismen voor het selecteren van ziekten 
en het doen van voorstellen voor een “aanbevolen minimumlijst” voor neonatale screening?


