
Screening op: Definitie Incidentie
Verwacht aantal verwijzingen 

vanuit de JGZ per week

Kans op een afwijking 
na verwijzing (=positief 
voorspellende waarde)

Verwacht aantal nieuwe 
patienten per week Onderbouwing van de screening Onderzoeksmoment(en) Werkwijze Verwijspad

Gevolgen uitstellen van de screening met 3 
maanden Opmerking

Aangeboren 
hartaandoeningen

Aangeboren hartafwijkingen zijn 
aanlegstoornissen in de structuur 
van het hart en/of de grote 
bloedvaten

Geboorteprevalentie alle 
hartafwijkingen 60 per 10.000 
levendgeborenen; jaarlijks 
aantal afwijkingen 1.030. 
Jaarlijks worden naar 
verwachting 55 nieuwe 
gevallen van coarctatio van de 
aorta ontdekt (3 per 10.000 
levendgeborenen). (Bron: 
Volksgezondheidenzorg.info, 
periode 2013-2017).  

Door gebrek aan monitoring 
onbekend. Een  deel (naar 
schatting gemiddeld 36%) van 
de aangeboren hartafwijkingen 
wordt tijdens de 20 weken echo 
opgespoord.  Met name kleine 
VSD's en coactatio van de aorta 
worden prenataal vaak gemist 
(Bron: Eurocat). Coarctatioa van 
de aorta wordt naar schatting in 
62% van de gevallen later dan 3 
dagen post partum 
gediagnosticeerd. 

Door gebrek aan 
monitoring onbekend

Coarctatio van de aorta: 
naar schatting < 0,7 
gevallen per week. Voor de 
overige aangeboren 
hartafwijkingen is dit cijfer 
onbekend.

Het belang van tijdig opsporen van hart- 
en/of vaatziekten is voorkómen dat 
irreversibele schade ontstaat 
(bijvoorbeeld aan de longvaten door 
pulmonale hypertensie) en dat het kind 
door zuurstoftekort ernstig ziek wordt of 
door hartfalen overlijdt. Ook indien op 
kinderleeftijd geen (noemenswaardige) 
klachten aanwezig zijn kunnen 
aangeboren hart- en vaatafwijkingen zich 
op volwassen leeftijd in verschillende 
maten van ernst manifesteren. 

Belangrijke onderzoeksmomenten 
zijn het huisbezoek 14 (10-18) dagen 
na de geboorte en het eerste contact 
bij de jeugdarts op 4 (3-5) weken, 
bedoeld om de kinderen met 
ernstige, niet-ductusafhankelijke 
hartafwijkingen eruit te  halen. 
Omdat sommige aangeboren 
hartafwijkingen  progressie vertonen 
of pas later symptomen geven 
(aortastenose, pulmonalisstenose, 
VSD) wordt het kind verspreid over de 
leeftijdsperiode tot 14 (13-15) 
maanden nog drie keer door de 
jeugdarts onderzocht. ‘Nieuwkomers’ 
in de JGZ worden volgens de richtlijn 
binnen 3 (2-4) maanden door de 
jeugdarts onderzocht.  

Anamnese, monitoring groei, 
lichamelijk onderzoek (inspectie, 
palpatie, auscultatie).  

Verwijzing vindt plaats naar een kinderarts 
of een kindercardioloog

In de leeftijdsperiode van 2 weken tot 14 maanden 
vindt screening op aangeboren hartafwijkingen 
plaats.  Een coarctatio van de aorta (=aangeboren 
vernauwing in de aorta) wordt vaak in de eerste drie 
levensweken ontdekt. Een lichte vernauwing geeft 
geen tot weinig klachten. Maar bij een ernstige vorm 
is de aorta bijna helemaal afgesloten, wat tot ernstige 
problemen of zelfs overlijden kan leiden. 

Developmental 
dysplasia of the hip 
(DDH)

Bij DDH is sprake van een dysplasie 
(onderontwikkeling) van het 
heupgewricht. Dit leidt ertoe dat de 
heupkom de heupkop onvoldoende 
overdekt. DDH kan heupinstabiliteit 
veroorzaken of in ernstige gevallen 
leiden tot luxatie (ontwrichting van 
de heupkop uit de heupkom). 

In Nederland ontwikkelt 1 tot 
4% van de zuigelingen in de 
leeftijdsperiode tot 6 maanden 
DDH. Uit onderzoek door de 
universiteit Twente komt een 
prevalentie van 3,7% naar 
voren. Uit: Boere-Boonekamp, 
M. M., Kerkhoff, T. H., Schuil, P. 
B., & Zielhuis, G. A. (1998). 
Early detection of 
developmental dysplasia of the 
hip in The Netherlands: the 
validity of a standardized 
assessment protocol in infants. 
American journal of public 
health, 88(2), 285–288. 

Op grond van eerdere 
ervaringen in de regio Twente is 
de verwachte referral rate 20% 
(Boere-Boonekamp et al., 1998). 
Dit betekent naar schatting 
(0,20* 168.525)/52 = 648 
verwijzingen per week 

Naar schatting 16%. Uit: 
Boere-Boonekamp et al.

Naar schatting 103 per 
week

Vroege opsporing en tijdige behandeling 
van DDH is essentieel. Onbehandeld kan 
DDH leiden tot ernstige invaliditeit en 
vroege coxartrose (slijtage van de heup). 
Late behandeling (voor DDH met luxatie 
na de leeftijd van 3 maanden, voor DDH 
zonder luxatie na de leeftijd van 6 
maanden) is meestal langduriger, 
invasiever en minder effectief dan 
vroegtijdige behandeling. 

De jeugdarts voert bij elk kind aan het 
einde van de eerste levensmaand 
heuponderzoek uit, een tweede keer 
bij voorkeur bij 3 maanden en een 
derde keer voor de leeftijd van 7 
maanden. Bij prematuur geboren 
kinderen is het streven om voor de 
gecorrigeerde leeftijd van 7 maanden 
3 onderzoeken uit te voeren, en bij 
langdurige ziekenhuisopname 2 
onderzoeken, in samenspraak met 
kinderarts en ouders. In de 
leeftijdsperiode 7 maanden tot 2 jaar 
wordt het heuponderzoek uitgevoerd, 
als de jeugdarts lichamelijk onderzoek 
verricht.  Na 2 jaar vindt alleen 
heuponderzoek op indicatie plaats. 

Anamnese (risicofactoren) en  
heuponderzoek

Bij een vermoeden van luxatie wordt 
rechtstreeks verwezen naar een (kinder)
orthopeed, in andere gevallen wordt voor 
beeldvormend onderzoek rechtstreeks 
verwezen naar een afdeling radiologie, bij 
voorkeur met een specialisatie pediatrie. 

In de leeftijdsperiode van 2 tot 7 maanden vindt 
screening op Developmental dysplasia of the hip 
(DDH) plaats. Het optimale tijdstip voor aanvullend 
beeldvormend onderzoek bij kinderen met 
risicofactoren voor DDH, en/of afwijkend lichamelijk 
onderzoek is 3 maanden.

Amblyopie Amblyopie is slechtziendheid ten 
gevolge van een onderbreking van 
de normale visuele ontwikkeling in 
de eerste levensmaanden of -jaren.

De prevalentie van ambyopie is 
wereldwijd naar schatting 1-4 
% afhankelijk van de gebruikte 
definitie en de bestudeerde 
populatie. In de Generation R 
studie werd een prevalentie 
van 0,5% voor een klinisch 
relevante amblyopie gevonden 
(Froeling, 2014)

Recente gegevens ontbreken Onbekend Naar schatting 16 per week 
met klinisch relevante 
amblyopie

Amblyopie leidt tot irreveribele 
visusbeperking, maar is op de jongere 
leeftijd (vóór de leeftijd van ongeveer 7 
jaar) nog goed behandelbaar. 

De leeftijden waarop oogonderzoek 
bij het kind wordt geadviseerd zijn: 1 
maand, 2 maanden, 3 maanden, 6-9 
maanden, 14-24 maanden, 36 
maanden, 42-48 maanden en 54-66 
maanden.  Het eerste moment 
waarop de visus bepaald wordt is op 
de leeftijd van 42-48 maanden en het 
tweede moment op 54-66 maanden.

Oogonderzoek en visusbepaling Bij een onderzoek met onvoldoende 
resultaat of bij twee keer twijfel over het 
resultaat, wordt het kind verwezen naar de 
orthoptist of de oogarts. Vanaf 10 jaar mag 
ook verwezen worden naar een 
optometrist/optiekbedrijf. 

Er zijn aanwijzingen dat behandeling van amblyopie 
met toenemende leeftijd, een minder goed resultaat 
geeft. Onderzoek over de optimale leeftijd is niet 
gevonden. Op grond van praktische overwegingen 
wordt een uiterste leeftijd van 66 maanden 
gehanteerd om te starten met 
amblyopiebehandeling.

Neonatale 
gehoorscreening 
door de JGZ             
Let op: kinderen die 
na geboorte op een 
neonatale intensive 
care unit (NICU)-
afdeling in het 
ziekenhuis liggen 
worden NIET door de 
JGZ gescreend. Voor 
hen is er een apart 
screeningsprogramm
a. Deze uitkomsten 
zijn niet 
meegenomen in dit 
overzicht.

Tijdige opsporing van kinderen met 
een permanent gehoorverlies van 
minimaal 40 decibel (dB) aan één of 
beide oren, zodat bij de kinderen 
met een dubbelzijdig gehoorverlies 
vóór de leeftijd van een half jaar 
gestart kan worden met een 
passende interventie.

Via opsporing door de JGZ: 
naar schatting 1,2 per 1000 
deelnemende kinderen (uni- of 
bilateraal gehoorverlies). 
Jaarlijks 113-146 kinderen met 
bilateraal gehoorverlies, 68-95 
kinderen met unilateraal 
gehoorverlies (bron: Monitors 
TNO 2013-2018)

558/52= 11 verwijzingen per 
week (op basis van gemiddelde 
over 2015-2018) 

40% (gemiddelde over 
2013-2018)

±4 per week (nl. 82 met 
eenzijdig gehoorverlies en 
124 met tweezijdig 
gehoorverlies per jaar, over 
2013-2018 gemiddeld)

Yoshinaga et al, 1998, liet zien: "Children 
whose hearing losses were identified
by 6 months of age demonstrated 
significantly better language scores than 
children identified after 6 months
of age. For children with normal cognitive 
abilities, this language advantage was 
found across all test ages, communication 
modes, degrees of hearing loss, and 
socioeconomic
strata. It also was independent of gender, 
minority status, and the presence or 
absence of additional disabilities." Uit: 
Yoshinaga et al, 1998, Language of Early- 
and Later-identified Children With Hearing 
Loss. Pediatrics 102(5), 1998:1161-1171

Eerste test met OAE tegelijk met 
hielprikscreening (4-7 dagen na 
geboorte) of op CB (2-3 weken na 
geboorte), indien geen voldoende 2e 
test met OAE na ±5-7 dagen,  indien 
opnieuw geen voldoendeen 3e test 
met AABR na weer ±5-7 dagen.   Voor 
kinderen die in het ziekenhuis liggen 
met bepaalde aandoeningen is er een 
ziekenhuisprotocol.

Screening aan huis of op CB met 
OAE (1e en evt 2e test) of AABR (3e 
test en bij ziekenhuisprotocol)

Na 3x geen voldoende volgt verwijzing voor 
diagnostiek naar het Audiologisch Centrum

Bij screening op oudere leeftijd met de OAE zijn er 
meer fout-postieve uitslagen, zodat meer 2e en 3e 
testen nodig zijn. Hierdoor kostenverhogend. Het is 
onbekend of ook het aantal verwijzingen naar AC 
hierdoor verhoogd wordt.  Verder vertraging in 
diagnostiek en behandeling, wat nadeling is voor 
uitvoering van de diagnostiek en voor de (taal)
ontwikkeling. Onbekend of er ook een risico op extra 
vertraging in de diagnostiek op AC optreedt als na 3 
maanden alle uitgestelde screeningen kort na elkaar 
ingehaald worden en er hierdoor tijdelijk veel extra 
verwijzingen zijn.

Niet scrotale testis 
(NST)

NST is gedefinieerd als een testis die 
niet in een stabiele ligging onder in 
het scrotum (balzak) is te krijgen 
tijdens het lichamelijk onderzoek.  

1% bij pasgeborenen, wat 
betekent dat er ongeveer 850 
gevallen van aangeboren NST 
per jaar zullen zijn.

850/52 = 16 verwijzingen per 
week

Onbekend Onbekend Een testikel wordt atrofisch als deze niet 
scrotaal ligt. Voor bilaterale NST geeft 
opereren een hogere kans op vaderschap. 
Bij aangeboren unilaterale NST en 
verworven unilaterale NST is er feitelijk 
geen reden (fertiliteit, verhoogde kans op 
testistumor, gevolgen van operatie en 
asymmetrisch scrotum) om te opereren. 
De belangrijkste argumenten waarom 
door experts is besloten om wél aan te 
bevelen om te opereren zijn: (1.) het 
testikel is een reserveorgaan en heeft 
mogelijk herstelpotentie, (2.) de niet-
ingedaald testikel kan klachten geven in 
het liesgebied (pijn en risico op torsio 
testis). 

De aangeboren vorm wordt kort na 
geboorte vastgesteld.

Visuele inspectie en manueel 
onderzoek, evt. navraag bij ouders. 
Verificatie middels 
dossieronderzoek. Als minimaal 
twee onafhankelijke beoordelaars 
(bijvoorbeeld verloskundige, JGZ, 
huisarts, kinderarts) geconcludeerd 
hebben dat de testis na de 
geboorte scrotaal was, is geen 
sprake van een aangeboren NST.

Aangeboren bilateraal niet palpabel NST: 
verwijzing naar de kinderarts(endocrinoloog) 
voor aanvullende diagnostiek en evt. 
operatie (orchidopexie) tussen 6 en 12 mnd. 
Aangeboren bilateraal palpabel NST en 
unilateraal NST: < 6 mnd expectatief/ >= 6 
mnd verwijzen naar de huisarts of 
rechtstreeks naar de (kinder)uroloog of de 
(kinder)chirurg voor aanvullende diagnostiek 
en evt. operatie tussen 6 en 12 mnd. 
Verworven NST: verwijzen naar de huisarts 
of rechtstreeks naar de (kinder)uroloog of de 
(kinder)chirurg voor bepalen beleid (direct 
opereren of afwachten tot puberteit). 

Spontane indaling van de aangeboren NST vindt in 
73% van de gevallen plaats in de eerste half jaar na 
de geboorte. Tot die tijd kan dus afgewacht worden. 
Verder weten we niet precies wat de gevolgen zijn 
van opereren, maar het lijkt logisch dat opereren 
positief is voor de kwaliteit van de testikel. Echter: 
ook bij vroeg opereren blijft het volume van de 
testikel achter (en daarmee waarschijnlijk de 
kwaliteit). 

Reden om te opereren is altijd 
geweest vroegtijdig detecteren van 
testistumor, hoewel dit 
wetenschappelijk niet bewezen is. 
In de beslissingsanalyse van Van dan 
Akker-van Marle et al. (februari 
2012) vervalt de impact van kanker 
omdat de incidentie van testistumor 
laag is en de kans op overlijden 
vervolgens klein. Voor het individu 
kan een zeer kleine kans op een 
tumor echter wel een reden zijn om 
te opereren.

Afwijkende gewicht- 
en lengtegroei

Lengte en/of gewicht zijn 
beduidend lager of hoger dan 
gebruikelijk 

8,0% van de jeugdigen had in 
2018 overgewicht (incl. 
obesitas) rond twee jaar. 
Onderzoek in Amsterdam liet 
bij voorschoolse kinderen   een 
prevalentie van 12,4% voor 
matig ondergewicht zien, en 
3,1% voor ernstig 
ondergewicht (2013). Bij 
schoolgaande kinderen was dat 
respectievelijk 7,4% en 1,2%. 

I.v.m. afwijkende lengtegroei: 
naar schatting 1 - 2% van de 
onderzochte populatie. 
Onbekend voor ondergewicht 
en overgewicht (klinische blik 
geeft de doorslag bij wel of niet 
verwijzen).

Onbekend Onbekend Afwijkende groei kan familiair/ 
constitutioneel zijn, maar kan ook een 
indicator zijn voor een aangeboren 
aandoening, een voedings- of 
eetprobleem, een 
psychosociaal probleem, een  ongezonde 
leefstijl, een eetstoornis of een 
(chronische) ziekte.  Ondergewicht, 
overgewicht en obesitas kunnen tot 
ernstige gezondheidsproblemen leiden en 
zijn nadelig voor het welbevinden en de 
ontwikkeling van jeugdigen, maar 
preventie en behandeling zijn mogelijk. 
Sommige gevolgen van ondervoeding 
kunnen levensbedreigend zijn. 

Meten en wegen ten minste op de 
volgende momenten: 1x in de periode 
0 tot 6 weken, 3x verspreid over de 
periode 6 weken tot 12 maanden, 1x 
als het kind 1 jaar oud is, 1x als het 
kind twee jaar oud is, 2x in de periode 
3 t/m 6 jaar, 1x in de periode 8 t/m 9 
jaar en 1x in de periode 12 t/m 14 
jaar.  

Gewicht en lengte meten en in 
passend groeidiagram zetten. De 
klinische blik van de professional 
geeft de doorslag bij wel of niet 
verwijzen bij onder- en 
overgewicht. Bij het verwijzen o.b.
v. lengtegroei zijn er evidence-
based verwijscriteria ontwikkeld, 
maar ook hier speelt het oordeel 
van de professional een rol. 

Verwijzing naar een kinderarts bij 
(vermoeden van) een ziekte of ander 
medisch probleem.  Zo nodig (ook) naar een 
(kinder)diëtist, pedagoog/gedragstherapeut, 
preverbaal logopedist, lactatiekundige, KNO-
arts, huisarts, sociaal wijkteam of een 
eerstelijns eetteam. 

Een onbekend aantal gevallen van ondervoeding, 
overvoeding en/of afwijkende lengtegroei worden 
gemist of later ontdekt, waardoor begeleiding en 
behandeling niet of pas later gestart kan worden. 
Frequent meten is belangrijk omdat meetfouten met 
enige regelmaat voorkomen. Voor sommige 
verwijscriteria is een geboortelengte gewenst. Echter, 
de geboortelengte wordt niet altijd gemeten. Daarom 
is minimaal één meting vlak na de geboorte gewenst, 
bij voorkeur vóór de leeftijd van 6 weken.


