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Dragerschapscreening

Screening op dragerschap van (autosomaal) 
recessieve aandoeningen bij mensen zonder a priori 
verhoogd risico (zonder belaste familieanamnese).
Castellani et al. 2010.



Beschikbaarheid

• Dragerschapscreening zou voor alle aanstaande 
ouders beschikbaar moeten zijn

• Draagvlak en Verantwoordelijkheid



Recessieve aandoeningen

- Ruim 7000 Mendeliaanse ziekten

- Waarvan ruim 1100 recessieve 
aandoeningen

- Ernstige morbiditeit en mortaliteit

- 20% sterfte kinderleeftijd

- 25/10,000 recessieve aandoening

- 1/100 paren: dragerpaar

- Dragerparen van autosomaal recessieve 
aandoening: kans 1 op 4 (25%)

- Dragers zijn gezond en zich niet bewust 
van hun dragerschap



Doel van dragerschapscreening

Risicoparen opsporen: 

- geïnformeerde reproductieve keuze vóór de 
zwangerschap

- handelingsopties 

- autonomie

Opties:

PND, risico accepteren, afzien van kinderen, adoptie, 
donorzaad/donoreicel, PGD

Waarom is het er nog niet in Nederland? 
Ontbreekt het draagvlak?



Dragerschapscreening ontbreekt

• Huidige setting: cascade screening

• Aandoening in familie: dragerschaponderzoek 
familieleden

• Ruim 80% wordt geboren in familie waar de 
aandoening nog niet eerder voorkwam

• Volkomen onverwacht

• Reproductieve opties alleen beschikbaar voor 
families met aangedaan kind

Eerst moet een ziek kind geboren worden, voordat 
andere zieke kinderen voorkomen kunnen worden.



Wenselijkheid en Haalbaarheid

• Kleinschalige studies (VUMC, LUMC)

• Relatief frequente recessieve aandoeningen

• Cystic fibrosis (1 op 30 – Caucasisch))

• Hemoglobinopathieën (1 op 7 – Afrikaans)

(Henneman, 2002) (Weijers-Poppelaars, 2004) (Lakeman, 2008)



Wenselijk en haalbaar?

• Doelgroep en professionals: positief

• Aanbod is wenselijk en haalbaar 

• Uptake 3-25%

• Positieve attitude 80-90%

• Geen overtuigende morele bezwaren

• Voldoet aan genetische screeningscriteria

• Belangrijk gezondheidsprobleem

• Handelingsopties beschikbaar

• Geschikte test



Empirische studie LUMC

�83% Turkse vrouwen � zouden deelnemen aan HbP-
dragerschapscreening bij standaard aanbod



Advies Gezondheidsraad

- GR rapport Preconceptiezorg (2007): grootschalige 
pilot studie dragerschap screening cystic fibrosis (CF) 
en hemoglobinopathieën (HbP-en)

• Relatief veel voorkomende ernstige   

AR aandoeningen

• Dragerschaptesten beschikbaar 

• Wenselijkheid / doelmatigheid 



HbP carrier screening

WHO: Urges member states to … implement…
comprehensive national, integrated programmes .. 
management of thalassaemia and other 
haemoglobinopathies, including surveillance, 
dissemination of information, awareness-raising and 
screening, such programmes being tailored to specific
Socio-economic and cultural contexts…

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EBSS-EB118-2006-REC1/english/Res/res-eb118_2006_rec1-en.pdf



Setting in Nederland (2011)

GR advies is niet overgenomen

- Geen standaard setting preconceptiezorg

- Preconceptiezorg niet op politieke agenda

- Geen vergoeding kinderwensconsult

- Geen standaard aanbod preconceptionele screening

- Dragerschapscreening enkel bij belaste 
familieanamnese

- Ontbreekt het draagvlak? 

- Wiens verantwoordelijkheid?



Draagvlak? Terug in geschiedenis

Witness seminar (2009):

- waarom is hemoglobinopathie 
dragerschapscreening niet van de grond is 
gekomen in Nederland?

- spelen deze redenen nu nog een rol?

- speelde etniciteit een rol?



Conclusies witness seminar (1)

- Voor 2000 geen draagvlak: 

dragerschapscreening in algemene zin lag zeer gevoelig (niet 
specifiek HbP)

- Bemoeienis met reproductieve opties ‘not done’

- Angst voor eugenetica (‘restrained attitude’) – WOII

- Tegen registratie ethniciteit – WOII

National Survey sickle cell disease and thalassaemia (1994)

- Angst voor stigmatisatie

- Gebrek aan kennis HbP (professionals, doelgroep)

- Lage prevalentie HbP



Conclusies witness seminar (2)

- Na 2000 verschuiving: 

- Samenstelling bevolking verandert en minderheden 
beter georganiseerd (www.ikhebsikkelcel.nl)

- Subgroepen niet benadelen

- Uitbreiding hielprik (2007)

- Ontwikkeling techniek (beter en goedkoper)

- GR rapport Preconceptiezorg (2007)

- Stuurgroep Modernisering Perinatale Zorg: 
adviseert preconceptiezorg en aandacht voor 
minderheden

- Registratie etniciteit blijft gevoelig punt

- Politieke en ministeriële veranderingen: geen 
vergoeding voor preconceptiezorg (2010)



Terug naar de vraag

• Waarom ontbreekt het draagvlak bij de overheid?

• Wie neemt het initiatief? 



Ondertussen…

e.g. CF, sickelcel 
disease, Tay-Sachs 
disease, Canavan 
disease, Niemann-
Pick disease type 
A, en  Bloom's 
syndroom. 

- Commerciële websites zijn beschikbaar  (Internet)

- Ongecontroleerde context (directief, niet-
gebalanceerd)

- Direct-to-consumer (home-collecting kits)



www.counsyl.com

$349



> 100 aandoeningen (Counsyl)



> 100 aandoeningen (Counsyl)



Discussie

• Kritiek op commerciële beschikbaarheid

• Informed consent procedure

• Pre-test en post-test counseling

• Ongebalanceerde informatie (wervend)

• Geen informatie over afbreken

• Medische supervisie

• Sensitiviteit , opties voor dragerparen 

Preconceptional genetic carrier testing and the commercial offer directly-
to-consumers.
Borry P et al. Hum Reprod. 2011 May;26(5):972-7. Epub 2011 Feb 28.



Discussie

• Kritiek op > 100 aandoeningen 

GR (2007): nee, enkel CF en Hb-pathieën



Policy elsewhere in CF carrier screening

• In USA (December 2005): preconceptional/prenatal 
carrier screening for CF for couples with no family history of 
CF recommended by:

– National Institutes of Health (NIH) 
– American College of Medical Genetics (ACMG)
– American College of Obstetricians and 

Gynaecologists (ACOG)

ACOG Committee opinion: Preconception and prenatal 
cystic fibrosis (CF) carrier screening should be made 
available to all women of reproductive age as a routine part 
of obstetric care, according to a revised Committee Opinion 
issued by The American College of Obstetricians and 
Gynecologists. 

Committee Opinion No. 486: Update on Carrier Screening 
for Cystic Fibrosis. Obstetrics & Gynecology. 117(4):1028-
1031, April 2011.

• In Europe: no consensus (yet)(but guidelines for screening 
programmes have been developed) (Castellani et al., J. Cystic 
Fibrosis 2010)



Other conditions

• Sufficient basis for a pilot study on SMA carrier 
screening (Expertmeeting Autumn 2009)

Genetics in Medicine, Vol.12(10), Oct. 2010, p.621-622.

• Population-based screening for SMA is feasible 
and acceptable

Ben-Shachar et al. Genet Med. 2011 Feb;13(2):110-4.

• Screening for Fagile X syndrome:a positive family 
history for Fra-X ; unexplained mental retardation 
/ developmental delay; autism; premature ovarian 
failure

ACOG Committee Opinion No. 469. Obstet Gynecol. 
2010 Oct;116(4):1008-10.



Worldwide

Design of Testpanels (examples)

• More than 100 disorders: 

– Srinivasan et al. “A Universal Carrier test for Long Tail 
Mendelian Disease” Reprod Biomed Online. 2010 
Oct;21(4):537-51. 

• More than 400 disorders

– Bell et al. “Carrier Testing for Severe Childhood Recessive 
Diseases by Next-Generation Sequencing” Sci Transl Med 
12 January 2011: Vol. 3, Issue 65, p. 65ra4 



Draagvlak of verantwoordelijkheid?

• Commerciële websites zijn een feit

• Next generation sequencing, whole exome 
sequencing en whole genome sequencing 
beschikbaar in nabije toekomst (testen voor vele 
aandoeningen tegelijk)

Discussie moet niet gaan over draagvlak maar 
over verantwoordelijkheid van de overheid en 
reguliere gezondheidszorg.

In pakket van ziektekosten verzekeringen?



Antwoord vanuit VUmc

1. Website ziekenhuis www.vumc.nl/CFtest



Antwoord vanuit VUmc

2. Pilot project AGIS (met AMC en 1stelijn Amsterdam)

• Preconceptionele screening 
op CF  en HbP-en



Dragerschapscreening anno 2021?

- Commerciële bedrijven (Internet)?

- Inbedding in reguliere gezondheidszorg?

– Onderdeel van kinderwensconsult?

– Beschikbaar via (academische) 
ziekenhuizen?

– Targeted mutation screening

– Of.. whole-genome-sequencing



De toekomst: filtering

December 2010: 
Gezondheidsraad rapport
Het ‘duizend dollar genoom’: een 
ethische verkenning

Preconceptionele screening
� laboratorium-filters 
� alleen die gegevens die nodig 
zijn om dragerschap te 
identificeren



Of niet?



Van de minister mag ‘t ….

• Geen WBO vergunning vereist



Verantwoordelijkheid overheid

• Zwijgt over de verantwoordelijkheid van de 
overheid die moet zorgen dat kwalitatief 
verantwoorde screening beschikbaar komt voor de 
bevolking als geheel



Conclusie

• Dragerschapscreening draagt bij aan afnemen van ziektelast 
(morbiditeit en mortaliteit)

• Dragerschapscreening is commercieel beschikbaar

• NGS en WGS: screenen vele aandoeningen tegelijk, steeds 
goedkoper

• Draagvlak discussie verlaten?

• Aan de slag met verantwoorde toepassing van 
screeningsmogelijkheden

– Beschikbaar voor bevolking als geheel

• Respect voor keuze van paren met kinderwens 

• Verantwoordelijkheid overheid en gezondheidszorg
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