
SMA moet sneller worden opgenomen in de hielprik.   
 

Staatssecretaris Blokhuis heeft eerder dit jaar opdracht gegeven om de 

ernstige spierziekte SMA op te nemen in de hielprikscreening voor pasgeboren 

baby’s. Echter, uit de uitvoeringstoets blijkt dat het nog jaren duurt voordat 

SMA daadwerkelijk wordt toegevoegd aan de hielprikscreening: op z’n vroegst 

oktober 2022. Daardoor lopen naar verwachting 30 tot 40 kinderen met SMA 

kans op onherstelbare schade en ernstig leed, terwijl dit voorkomen kan 

worden. Patiëntenorganisatie Spierziekten Nederland heeft een noodbrief 

gestuurd naar de staatssecretaris en de vaste commissie van het Ministerie 

van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) in de hoop dat SMA sneller wordt 

opgenomen in de hielprikscreening. 

 

SMA is een ernstige, aangeboren spierziekte. Kinderen met SMA raken verlamd en 

kunnen eraan overlijden. De klachten beginnen meestal op jonge leeftijd. Door de 

ziekte vroeg op te sporen, kan de behandeling snel starten. Dit voorkomt 

onherstelbare schade en ernstig leed.  

 

Inge Cuppen is één van de kinderneurologen uit het Spieren voor Spieren 

Kindercentrum van het UMC Utrecht. In onderstaande video legt zij uit waarom het 

belangrijk is dat SMA – zo snel mogelijk – in de hielprikscreening moet worden 

opgenomen. “Hoe eerder we starten met behandeling, hoe beter het resultaat. De 

hielprikscreening is de manier om te gaan behandelen voordat er spierzwakte is en 

de belangrijkste stap naar een wereld zonder SMA”. 

 

Wat een vroege opsporing kan opleveren, illustreert het verhaal van de broertjes 

Ruben en Gideon (beiden hebben SMA) en hun ouders. Spierziekten Nederland 

heeft de staatssecretaris en de vaste commissie van het Ministerie van 

Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) gevraagd te luisteren naar het verhaal van 

Ruben en Gideon. 

 

Dat het nog 2 jaar duurt voordat SMA daadwerkelijk in de hielprikscreening wordt 

opgenomen is onbegrijpelijk volgens Minke Booij, directeur Spieren voor Spieren.  

“In het Spieren voor Spieren Kindercentrum van het UMC Utrecht willen ze zo snel 

mogelijk beginnen. Mede dankzij onze investeringen zijn er voorbereidingen 

getroffen, daardoor kan SMA veel sneller worden opgenomen in de hielprik. Elke 

maand tot invoering betekent minimaal één baby die niet tijdig gediagnosticeerd 

wordt. Dit is het moment waarop we het verschil moeten maken voor deze kinderen.” 

 

Aanstaande donderdag 10 december staat het Algemeen Overleg 

Zwangerschap en Geboortezorg gepland. De staatssecretaris zal op deze dag 

spreken over de ‘Voortgang ontwikkelingen hielprik 2020’.  

https://www.youtube.com/watch?v=wLFOWZAyF38&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=wLFOWZAyF38&feature=emb_title

