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een behandeling tijdens de zwangerschap 
met intraveneuze immuunglobuline (IVIG) 
hersenbloedingen kan voorkomen. 
Op basis van de uitkomsten van de HIP-studie 
zal de Gezondheidsraad over enkele jaren 
kunnen adviseren over eventuele uitbreiding 
van de bestaande landelijke screening van alle 
zwangere vrouwen (jaarlijks zo’n 180.000) 
met een test van het type HPA dat risico geeft 
op productie van antistoffen tegen HPA-1a. 
Een op de vijftig zwangere vrouwen is HPA-1a 
negatief; van hen maakt ongeveer 10% an-
tistoffen tegen HPA-1a. Lang niet altijd geeft 
dit ziekteverschijnselen bij het kind. Vrouwen 
worden nu standaard vroeg in de zwanger-
schap getest op hepatitis, syfi lis, HIV, het 
RhD- en Rhc-antigeen en de aanwezigheid 
van irregulaire erytrocytenantistoffen.

Hoge deelname
De HIP-studie gaat minstens twee jaar lopen. 
“Hoe lang hangt af van het aantal zwangere 
vrouwen dat toestemming geeft voor deel-
name”, zegt uitvoerend onderzoeker Dian 
Winkelhorst, in opleiding bij de afdeling 
Verloskunde van het LUMC Leiden. Zij werkt 
onder begeleiding van Dick Oepkes, hoog-
leraar Foetale Therapie en hoofdaanvrager 
van de LSBR-subsidie voor dit project. “In het 
ideale scenario doen alle zwangere vrouwen 
mee die RhD- en Rhc-negatief zijn, dat zijn er 
jaarlijks zo’n 60.000, een derde van de totale 
populatie zwangeren.” Van deze vrouwen 
wordt bij 27 weken bloed ingestuurd voor het 
bestaande bevolkingsonderzoek onder alle 
zwangere vrouwen. Op welk moment het 
benodigde totaal van 100.000 deelnemers is 
bereikt, is afwachten.
Deelname gaat volgens de zogenaamde ‘ge-
informeerde toestemmingsprocedure’. Iedere 
zwangere vrouw geeft bij haar bezoek aan 
de verloskundige met een kruisje aan of zij 
ermee akkoord gaat dat haar bloed – naast 
de bestaande tests – ook gescreend wordt op 
het HPA-1a-antigeen. Van een klein deel van 
deze vrouwen wordt ook bloed gebruikt voor 
vervolgtests nadat zij eenmaal is bevallen. 
Die selectie vindt plaats met afscherming 
van de identiteit van de vrouw. Pas na de 
bevalling vragen de onderzoekers de verlos-
kundigen of de kinderen van deze vrouwen 
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Baby’s die lijden aan Foetale/Neonatale 
Alloimmuun Trombocytopenie (FNAIT) 
kunnen ernstige hersenbloedingen krijgen 
met een levenslange handicap als gevolg. 
Vroegtijdige opsporing van vrouwen in de 
risicogroep en aansluitende behandeling 
met immunoglobuline kan ziekte van het 
kind voorkomen. Een grote landelijke studie 
van het LUMC en Sanquin zal de komende 
twee jaar onderzoeken of het raadzaam is 
om zwangere vrouwen binnen het bestaande 
screeningsprogramma ook te testen op 
FNAIT-risico. 

Deze zomer start vanuit Sanquin in samen-
werking met de afdeling Verloskunde van 
het LUMC Leiden een ambitieus landelijk 
onderzoek onder zwangere vrouwen: de HIP-
studie (HPA-screening in Pregnancy). Samen-HPA-screening in Pregnancy). Samen-HPA-screening in Pregnancy
werkingspartner Sanquin zal in het laborato-
rium dagelijks zo’n 250 bloedmonsters gaan 
testen voor de opsporing van moeders die 
het bloedplaatjes-antigeen (HPA-antigeen) 
missen dat (via de vader) wel voorkomt op 
de foetale bloedplaatjes. Soms ontwikkelen 
deze vrouwen antistoffen tegen dit antigeen, 
die kunnen leiden tot FNAIT, een minder 
bekende aandoening die jaarlijks ca. honderd 
baby’s treft. FNAIT kan bloedingen veroor-
zaken in huid, organen of hersenen. Sommige 
kinderen worden ernstig ziek en overlijden of 
raken levenslang gehandicapt (doof, blind of 
spastisch).
De HIP-studie moet preciezere cijfers opleveren 
over het aantal FNAIT-gevallen tijdens de 
zwangerschap en over het aantal kinderen dat 
gehandicapt raakt door een hersenbloeding. 
“We willen met behulp van deze studie gericht 
de HPA-1a-negatieve vrouwen eruit kunnen 
halen die tijdens de zwangerschap of direct 
na de bevalling een behandeling nodig 
hebben”, zegt prof. Ellen van der Schoot, 
manager van de afdeling Experimentele 
Immunohematologie van Sanquin. “Je wilt 
niet onnodig een grote groep vrouwen ongerust 
maken van wie het kind helemaal niet ziek 
zou zijn geworden. Voor Rhesus(Rh)-ziekte 
weten we de vrouwen die echt risico lopen 
er al heel precies uit te pikken, maar voor 
FNAIT nog niet.”
Uit eerder LUMC-onderzoek is al gebleken dat 
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Het belang van FNAIT-screening is goed uit 
te leggen met het voorbeeld van Rh-ziekte, 
zegt Van der Schoot. “Dat was vroeger de 
belangrijkste doodsoorzaak bij pasgeborenen 
en nu gaat er geen kind meer aan dood. Ik 
verwacht dat het veel vrouwen zal aanspreken 
om mee te werken aan een onderzoek naar 
een vergelijkbare ernstige ziekte en dat het 
deelnamepercentage heel hoog zal zijn.” 
Uitvoerend onderzoeker Winkelhorst gaat op 
zes locaties (zie kader) door heel Nederland 
informatieavonden geven over de studie aan 
verloskundig hulpverleners en klinisch che-
mici om bovenstaande boodschap goed over 
het voetlicht te brengen. “Daar geef ik ook 
toelichting op de informatiefolder die ik heb 
gemaakt over de HIP-studie, waarin in leken-
taal wordt uigelegd waar het om gaat.” In de 
folder wordt ook verwezen naar de website 
die is gelanceerd voor de studie en waarop te 
lezen staat bij wie vrouwen terecht kunnen 
voor nadere informatie.

Unieke situatie
In het buitenland wordt het Nederlandse 
onderzoek met belangstelling gevolgd. Het 
internationale panel dat moest beoordelen of 
dit project subsidie kreeg, vond unaniem dat 
het moest worden gehonoreerd. “We kregen 
supergoede reviews” zegt Van der Schoot. 
“Geen wonder, want een grote studie als 
deze is in andere landen niet mogelijk. We 
hebben in Nederland de unieke situatie dat 
het bloedonderzoek van zwangere vrouwen is 
gecentraliseerd, terwijl dat in andere landen 
versnipperd regionaal gebeurt. Daar komt bij 
dat Sanquin heel dicht bij de kliniek staat, in 
dit geval de afdeling Verloskunde van Dick 
Oepkes. Dat vergemakkelijkt het uitdragen 
van zo’n project bij andere clinici in den 
lande aanzienlijk.”
De gecentraliseerde structuur maakte ook de 
kosten van dit onderzoek acceptabel. “Als wij 
die 250 monsters per dag apart hadden moe-
ten regelen dan waren alleen al de verzend-
kosten een te grote kostenpost geweest”, zegt 
Van der Schoot. “Daarnaast heeft onze afde-
ling Diagnostiek zelf een test ontwikkeld die 
maar een paar cent kost. Dus ook die kosten 
zijn te overzien bij 120.000 vrouwen.”

bloedingen hebben gehad. “Dat hebben 
we zo ingericht om ethische dilemma’s te 
voorkomen”, zegt prof. dr. Masja de Haas, 
clustermanager Immunohematologische 
Diagnostiek bij Sanquin. “We willen met dit 
onderzoek niets veranderen aan de dagelijkse 
praktijk. Nu weet geen enkele zwangere 
vrouw dat ze mogelijk een risico loopt op 
HPA-1a antistofvorming en dat willen we ook 
zo houden. Testuitslagen zullen niet worden 
teruggekoppeld. De onderzoekers kunnen en 
willen niet weten welke zwangerschappen 
een risico lopen. En daarnaast verloopt op 
deze wijze ook de klinische dataverzameling 
objectief.” Denkbaar is dat een vrouw toch 
ongerust wordt door de informatie die zij 
van de verloskundige krijgt over het HIP-
onderzoek, dus goede en direct beschikbare 
informatie is onontbeerlijk.

Informatieavonden
Om een zo hoog mogelijk percentage deel-
nemers te halen is het van cruciaal belang 
dat de verloskundigen die de vrouwen om 
toestemming gaan vragen, zo gedetailleerd 
mogelijk worden voorgelicht. Winkelhorst: 
“Ze moeten vrouwen glashelder kunnen 
uitleggen wat er wel en niet gebeurt met hun 
bloed en welke belangrijke informatie dat 
kan opleveren. Het moet duidelijk zijn dat 
de zwangere vrouw er zelf niets aan heeft 
maar dat ze deelnemen voor het hogere doel: 
de gezondheid van baby’s van toekomstige 
zwangeren.”

Data en locaties voorlichtingsbijeenkomsten
Maandag 23 01 2017: Drachten, Van der Valk hotel
Dinsdag 24 01 2017: Zwolle, Regradz Nieuwe buitensocieteit
Dinsdag 31 01 2017: Ede, Reehorst 
Woensdag 01 02 2017: Rotterdam, Franciscus Gasthuis
Maandag 06 02 2017: Eindhoven, Catharina Ziekenhuis
Maandag 13 02 2017: Amsterdam, Sanquin hoofdkantoor

Voor alle bijeenkomsten geldt: ontvangst 15:30 uur; start 
programma 16:00 uur.
Informatie over aanmelden kunt u te zijner tijd vinden op 
www.HIPstudie.nl
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