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Onderwerp: start adviestraject Evaluatie hielprikpakket van de vaste Commissie Screening rond zwangerschap en geboorte

Geachte staatssecretaris,
Op 4 maart 2020 ontving ik de adviesvraag over de evaluatie van het hielprikpakket. Ik heb de
vaste Commissie Screening rond de zwangerschap en geboorte gevraagd deze vraag te
beantwoorden. Deze vaste commissie is ingesteld om adviezen te geven over vraagstukken in
de keten van preconceptionele, prenatale en neonatale screening.
Voor het beantwoorden van de adviesvraag over de evaluatie van het hielprikpakket zijn drie
tijdelijke commissieleden toegevoegd aan de vaste commissiesamenstelling. Deze leden zijn
reeds betrokken bij het lopende adviestraject van de commissie over Screening op nietbehandelbare aandoeningen.
De samenstelling voor het adviestraject Evaluatie hielprikpakket is dan als volgt:
Vaste commissie:
 prof. dr. I.D. de Beaufort, hoogleraar medische ethiek, Erasmus MC, Rotterdam, voorzitter
 dr. W.J. Dondorp, universitair hoofddocent biomedische ethiek, Maastricht University
 dr. L. van de Koppel-Baken, huisarts in opleiding, UMC Utrecht
 dr. M.M.G. Leeflang, universitair hoofddocent klinische epidemiologie, Amsterdam UMC
 dr. K.D. Lichtenbelt, universitair docent klinische genetica, UMC Utrecht
 dr. C.R. Lincke, kinderarts en opleider erfelijke en aangeboren aandoeningen, Erasmus MC,
Rotterdam
Tijdelijke leden:
 dr. M. Kriek, klinisch geneticus, LUMC, Leiden
 prof. dr. R.A. Wevers, emeritus hoogleraar klinische chemie, Radboudumc, Nijmegen
 prof. dr. F.A. Wijburg, hoogleraar klinische metabole ziekten, Amsterdam UMC
De waarnemers van uw departement in de commissie zijn:
 J. van Geffen, MSc
 R. van Tol, MSc
Ik heb er vertrouwen in dat deze commissie de expertise verenigt die nodig is om de
adviesvraag goed te kunnen beantwoorden. Met deze procedure zijn naar mijn mening goede
voorwaarden geschapen voor een onafhankelijke, objectieve en evenwichtige advisering door
deze commissie. De belangenverklaringen van alle commissieleden zijn te vinden op de
website van de raad (www.gezondheidsraad.nl).
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Ik verwacht u het advies in het vierde kwartaal van 2021 te kunnen aanbieden.
Met vriendelijke groet,

prof. dr. J.M. Geleijnse,
vicevoorzitter
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