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Summary / Samenvatting 
 



Summary 
 

Cystic fibrosis (CF) is one of the most common inherited diseases in the Netherlands 

and other western countries, with around 1 in 4750 newborns affected in the 

Netherlands. Pathogenic mutations in the cystic fibrosis transmembrane conductance 

regulator (CFTR) gene, encoding for a chloride transporter protein in the membrane of 

epithelial cells, cause CF. CF is a multi‐organ disease. The first symptoms of CF in 

infants are often feeding difficulties, failure to thrive and recurrent airway infections. 

Those complaints often occur in young infants, which may lead to a delay of the CF 

diagnosis. In 13‐17% of the cases the diagnosis is made early after birth because of a 

meconium ileus. Newborn screening facilitates early detection. 

 

In chapter 2 we review the benefits and disadvantages of newborn screening for CF 

(NBSCF). An early diagnosis leads to a better growth and nutritional status by 

treatment of the pancreas insufficiency with digestive enzymes and vitamin 

supplements. Observational evidence shows that an early diagnosis leads to a better 

preservation of lung function into adulthood. Early treatment of infections may 

prevent lung damage and leads to less and shorter hospital admissions and less 

invasive therapies. NBSCF may also improve survival. However, NBSCF also has 

drawbacks. The occurrence of false‐positive and false‐negative results are a 

disadvantage of screening in general. A disadvantage specifically for CF is detection of 

healthy carriers and infants with an equivocal diagnosis. The time between the positive 

screening test result and confirmation or exclusion of the diagnosis is very stressful for 

the parents and should be kept as short as possible. 

 

NBSCF is included in many routine newborn screening programs in other countries, but 

current strategies have considerable drawbacks such as false‐positive tests, equivocal 

diagnosis and detection of carriers. In chapter 3 we show the results of the CHOPINstudy 

(Cystic fibrosis Heel prick amOng a newborn Population In the Netherlands), 

which investigated three novel screening strategies. In the first strategy, 

concentrations of immunoreactive trypsinogen (IRT) and pancreatitis‐associated 

protein (PAP) were measured. In the second strategy, samples with IRT ≥60 μg/l were 

analysed for 35 CFTR mutations, followed by sequencing of the whole CFTR gene when 

a single mutation was detected. Tests were only positive when two CFTR mutations 

were identified. The IRT‐PAP approach showed a sensitivity of 95.0% with a specificity 

of 99.897%, and a positive predictive value (PPV) of 12.3%. Test properties for the IRTDNA‐ 

sequencing strategy were respectively 100%, 100%, and 64.9%. Combining both 

strategies, the third strategy (IRT‐PAP‐DNA‐sequencing), led to a sensitivity of 95.0%, a 

specificity of 100%, and a PPV of 87.5%. In conclusion, all strategies performed well. 
 

Although there was no statistical significant difference in test performance, the IRTDNA‐ 

sequencing strategy detected one more infant, that was missed by IRT‐PAP and 

IRT‐PAP‐DNA‐sequencing. IRT‐PAP may be the optimal choice if the use of DNAtechnology 

must be avoided. If identification of carriers and equivocal diagnosis is 

considered an important disadvantage, IRT‐PAP‐DNA‐sequencing may be the best 

choice. 

 

PAP is currently discussed as a marker in NBSCF. In chapter 4 we show that that sex, 

birth weight, and gestational age were accompanied by small differences in PAP 

concentrations without consequences for the screening algorithm. However, blood 

transfusion as well as performance of the heel prick after 168 hours (7 days) led to 

clinically significant higher PAP levels and to a higher risk on a false‐positive screening 

test result. 

 

In chapter 5 we compare costs and effects of three novel screening strategies (IRTPAP, 

IRT‐DNA‐ sequencing and IRT‐PAP‐DNA‐sequencing) with a situation without 

screening and with IRT‐DNA, which is worldwide the most used screening strategy. 



Compared to a situation without screening, screening strategies had cost‐effectiveness 

ratios (CER) varying from €23,600 to €29,200 per life‐year gained. The IRT‐PAP strategy 

had the most favourable CER. Additional life‐years can be gained by the IRT‐DNA 

strategy but against higher costs. In a situation of 5% reduction in treatment costs, 

screening even leads to financial savings. 

 
Chapter 6 describes that parental anxiety induced by a false‐positive screening result 

disappeared after six months and that negative parental feelings could be reduced by 

education. A positive screening test result induces parental anxiety but false positive 

test results in NBSCF do not cause long‐term anxiety. Well‐informed parents show 

lower stress and anxiety levels. 

 

Most NBSCF programs also identify healthy carriers. In chapter 7 we explored the 

opinion of pregnant couples about the disclosure of the carrier status of children when 

revealed after newborn screening. Most parents want to be informed when newborn 

screening shows their newborn being a CF‐carrier. Their main reason was the 

implication of this knowledge for further family planning. Other family members can 

be informed and children within the family can be tested. Parents stated they have the 

right to know, but others also expressed that the choice of not being informed should 

be offered as well. 

 

In chapter 8 we showed that infants detected after NBSCF are in a significantly better 

condition at diagnosis than children with a clinical diagnosis (CD), even when the gain 

in time at diagnosis is only 5‐6 months. Growth retardation was already present in 30% 

of the patients diagnosed by NBSCF, but respiratory disease in only 4 %. Compared 

with NBSCF, significantly more patients with a clinical diagnosis showed failure to 

thrive, respiratory symptoms, and hospitalizations. In the CD group, 62% of the 

patients showed abnormal signs at physical examination compared to 4% in the NBS 

group. NBSCF leads to an early diagnosis before respiratory symptoms have developed. 

 

After a positive screening result for CF, a sweat test is performed to confirm the 

diagnosis. The mean estimated success rate of the generally acknowledged methods 

(Macroduct/QPIT) in newborns is about 87%. The Nanoduct sweat test system is easier 

to perform and less sweat is needed. In chapter 9, a comparison between the 

effectiveness of the Nanoduct and the gold standard methods (Macroduct/QPIT) is 

described. We found a success rate of 93% for the Nanoduct which was significantly 

better than 79% for the Macroduct/QPIT. The Nanoduct detected the same CF patients 

as the Macroduct/QPIT, one CF patient had an equivocal result for both tests, and no 

patient was missed. The ideal cut‐off points for conductivity were comparable to 

former studies, 91 mmol/l and 66 mmol/l. The Nanoduct is a reliable method to 

confirm or exclude the diagnosis CF after newborn screening. 

 

This thesis contributes to the knowledge about newborn screening for cystic fibrosis. 

We investigated three new screening strategies for test qualities and costs, the effect 

of newborn screening on the clinical condition at diagnosis, the feasibility of a novel 

sweat test, the impact of false‐positive test results on parents, and the opinion of 

parents about disclosure of carriers after NBSCF. In chapter 10 the conclusions from 

these studies are discussed against the ethical background of the principles of mass 

screening for disease formulated by Wilson and Jungner, and the WHO. Newborn 

screening for CF in the Netherlands fulfils these criteria. It is accessible for everyone, as 

is the care for patients. Parents and health care workers are educated. Parents have 

the right to participate in newborn screening or opt out. They also can choose whether 

they want to know carrier results. We have a sensitive and highly specific screening 

programme. Infant data are processed with care. We conclude that the benefits of NBS 

for CF outweigh the harm of newborn screening for CF, we are doing good and little 

harm. 
 



Samenvatting 
 

Cystic Fibrosis (CF), ook wel “taaislijmziekte” genoemd, is één van de meest 

voorkomende erfelijke aandoeningen in de Westerse bevolking en komt in Nederland 

voor bij ongeveer één op de 4750 pasgeborenen per jaar. CF wordt veroorzaakt door 

twee mutaties (veranderingen in het erfelijk materiaal (DNA)) in het cystic fibrosis 

transmembraan regulator (CFTR)‐gen. 

 

Het CFTR‐gen zorgt voor de productie van een chloorkanaal in oppervlaktecellen van 

de huid en de slijmvliezen. Dit chloorkanaal zorgt voor transport van water en zout 

door de cel. Bij slecht functioneren van het chloorkanaal ontstaat abnormaal dik en 

taai slijm in verschillende organen waaronder de luchtwegen en het maagdarmkanaal. 

Er ontstaan slijmophopingen in de kleine luchtwegen leidend tot chronische infecties 

en onherstelbare longschade, met als resultaat een kortere levensverwachting. In de 

alvleesklier leidt het taaie slijm tot verstopping van de afvoerkanalen. Daardoor 

kunnen de verteringsenzymen niet in de darm komen en worden voedingsstoffen 

onvoldoende opgenomen met als gevolg vette diarree en ondervoeding. Het zweet 

van personen met CF bevat meer zout dan normaal. Door middel van een zweettest 

kan dit worden gemeten. Hiermee kan de diagnose CF worden vastgesteld. 

 

De eerste verschijnselen van CF zijn voedingsproblemen, slecht groeien en herhaalde 

luchtweginfecties. Dit zijn klachten die veel voorkomen bij jonge kinderen waardoor CF 

niet altijd vroeg wordt herkend. Door het hielprikonderzoek van pasgeborenen uit te 

breiden met CF, kan de diagnose op jonge leeftijd worden vastgesteld. 

 
Voor‐‐‐‐ en nadelen van screening van pasgeborenen op CF 
Voordelen van screening zijn een eerdere diagnose en het vroeg kunnen starten van de 

behandeling. Door toediening van verteringsenzymen en een energierijk dieet kan 

ondervoeding worden voorkomen. Een goede voedingstoestand leidt tot een betere 

conditie van de longen. Door snellere en agressievere behandeling van infecties wordt 

schade aan de longen beperkt of uitgesteld; de longen functioneren langer goed. 

Screening heeft ook als gevolg dat minder ziekenhuisopnames nodig zijn en leidt zelfs 

tot een betere overleving op de kinderleeftijd. Verder blijft kinderen en ouders een 

lang traject met onderzoeken, ziekenhuisopnames en veel onzekerheid bespaard, zoals 

vaak het geval is als de diagnose wordt gesteld op basis van luchtwegklachten of slecht 

groeien. 

 

Aan de andere kant is een nadeel van screening dat ook kinderen worden gevonden 

met een afwijkende hielprik die later geen CF blijken te hebben (een fout‐positief 

resultaat). Dit maakt ouders ongerust terwijl dat achteraf niet nodig blijkt te zijn. Ook 

worden dragers gevonden van CF, kinderen met één mutatie in het CFTR‐gen en één 

normaal gen, dragers van CF zijn gezond. Door screening worden ook kinderen met 

een milde variant van CF ontdekt. Deze kinderen krijgen waarschijnlijk geen of alleen 

milde luchtwegklachten op volwassen leeftijd. Zij hebben dus geen baat bij een vroege 

diagnose. Uiteindelijk is in 2005 door de Gezondheidsraad besloten dat de voordelen 

van screening op CF in principe opwegen tegen de nadelen en dat ook in Nederland 

pasgeborenen op CF moeten worden onderzocht. De Gezondheidsraad vond wel dat er 

meer onderzoek nodig was om de nadelen zo beperkt mogelijk te houden en de 

voordelen te optimaliseren. Dit was de aanleiding voor de CHOPIN studie (Cystic 

fibrosis Hielprik Onderzoek bij Pasgeborenen In Nederland) welke een belangrijk 

onderdeel is van dit proefschrift. 



Nieuwe screeningsstrategieën 
In de CHOPIN studie worden drie nieuwe screeningsstrategieën met elkaar vergeleken: 

 

1) Twee biochemische testen: Bepaling van het immunoreactief trypsinogen (IRT), 

een eiwit dat wordt geproduceerd door een beschadigde alvleesklier, zoals het 

geval is bij CF. Gevolgd door bepaling van het pancreatitis‐associated protein (PAP), 

een eiwit dat vrijkomt uit een alvleesklier onder stress. 

2) Een IRT, gevolgd door bepaling van 35 veel voorkomende mutaties in het CFTR‐gen. 

Bij detectie van slechts één mutatie, volgt verder onderzoek naar een tweede 

mutatie in het hele CFTR‐gen door middel van sequencing. 

3) Een combinatie van beiden; IRT, gevolgd door PAP. Als beide verhoogd zijn volgt de 

mutatie analyse en bij detectie van slechts één mutatie ook sequencing. 

 

Dit proefschrift laat zien dat de IRT‐DNA‐sequencing (2) strategie de meeste kinderen 

met CF opspoort, maar deze strategie vindt ook relatief veel gezonde dragers en 

kinderen met een milde variant van CF. De combinatie strategie, IRT‐PAP‐DNAsequencing 

(3), vindt 95% van de kinderen met CF, maar minder gezonde dragers en 

minder kinderen met een milde variant van CF. Daarmee combineert deze strategie de 

voor‐ en nadelen van screening op CF het beste. 

 

De resultaten van dit deel van de CHOPIN‐studie was aanleiding voor een volgend 

advies van de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad adviseerde in 2010 de IRT‐PAPDNA‐ 

sequencing strategie in Nederland in te voeren. Hierop besloot de Minister van 

Volksgezondheid om de screening op CF per 1 mei 2011 in te voeren als onderdeel van 

de neonatale hielprikscreening. 

 
Factoren die van invloed zijn op het PAP eiwit 
PAP is verhoogd bij pasgeborenen met CF en minder bij pasgeborenen met een milde 

variant van CF. PAP wordt nauwelijks beïnvloed door geslacht, zwangerschapsduur en 

geboortegewicht. Echter, afname van de hielprik na 168 uur (dag 7) na de geboorte (in 

Nederland wordt de hielprik afgenomen tussen dag 3 en 7) en afname na een 

bloedtransfusie leiden tot verhoogde waarden en daarmee tot meer foutief afwijkende 

test uitslagen. 

 
Kosten‐‐‐‐effectiviteit van screening op CF bij pasgeborenen 
Invoering van CF‐screening is economisch verantwoord en kan leiden tot een kosten 

besparing, uitgaande van lagere behandelkosten en minder aanvraag van zweettesten 

buiten de screening om. De IRT‐PAP strategie is het meest kosten‐effectief ten 

opzichte van IRT‐DNA(‐sequencing) en IRT‐PAP‐DNA‐sequencing. 

 
Impact van een fout ‐‐‐‐positieve uitslag op ouders en de invloed van 
kennis 
Een fout‐positieve uitslag is de situatie dat een kind een afwijkende hielprikuitslag 

heeft en bij verder onderzoek de ziekte CF niet blijkt te hebben. Fout‐positieve 

uitslagen leiden tot sterk negatieve gevoelens bij ouders en veel onzekerheid, maar zes 

maanden later zijn deze negatieve gevoelens vrijwel geheel verdwenen. Het is 

belangrijk ouders goed te informeren over het hielprikonderzoek, de ziekte CF, en de 

mogelijkheid en betekenis van een fout‐positieve uitslag. Goed geïnformeerde ouders 

laten minder gevoelens van angst en depressie zien. 

 
Ouders wel of niet informeren over dragerschap? 
Bij screeningsstrategieën die naar het erfelijk materiaal (het DNA) kijken worden 

enkele, maar lang niet alle, dragers van CF gevonden. Dragers zijn mensen met slechts 

één mutatie in het CFTR‐gen die gezond zijn. Over de vraag of ouders hierover 

geïnformeerd moeten worden, voerden we discussies met aanstaande ouders. De 



meeste ouders (83%) willen worden geïnformeerd over dragerschap bij hun kind, ook 

al zijn dragers gezond. Dragerschap kan consequenties hebben voor een eventuele 

volgende zwangerschap. Ouders kunnen dan worden onderzocht op het toekomstig 

risico op het krijgen van een kind met CF. Ook kunnen andere familieleden worden 

onderzocht op dragerschap voor CF. Ouders vinden wel dat ze het recht moeten 

hebben om niet te worden geïnformeerd als zij dat niet willen. Dit moet vooraf aan 

ouders worden gevraagd. 

 
Verschil in lichamelijke conditie bij diagnose na s creening of op basis 
van klachten 
Kinderen met CF opgespoord door screening (op de leeftijd van 3 weken) zijn in een 

betere lichamelijke conditie bij diagnose dan kinderen gevonden op basis van 

lichamelijke klachten zelfs als het gemiddelde verschil in leeftijd maar 5‐6 maanden 

bedraagt. Bij een CF diagnose na de hielprikscreening is al enige groeiachterstand 

zichtbaar, maar de diagnose wordt gesteld voordat luchtwegklachten ontstaan. 

 
De Nanoduct, een nieuwe zweettest methode 
Na een afwijkende hielprik wordt de diagnose CF bevestigd door middel van een 

zweettest. Deze test is bij zeer jonge kinderen (3‐4 weken) lastig uit te voeren vanwege 

een lage zweetproductie. De Nanoduct is een innovatieve zweettest methode die 

eenvoudiger is uit te voeren en minder zweet nodig heeft dan de internationaal 

geaccepteerde zweettest methoden. Het succespercentage van de Nanoduct is 14% 

hoger dan van de standaard zweettesten, terwijl een betrouwbaar onderscheid tussen 

CF en geen CF met de Nanoduct goed mogelijk is. De Nanoduct lijkt daarmee bruikbaar 

als vervolgtest na neonatale screening op CF. 

 

Conclusie  

De studies in dit proefschrift leveren een bijdrage aan de kennis over screening op CF 

bij pasgeborenen. Onderzocht werden drie nieuwe screeningstrategieën, de 

kosteneffectiviteit, het effect op de lichamelijke conditie bij diagnose, details over de 

biochemische test PAP, de Nanoduct zweettest en de impact van de resultaten van de 

screening op ouders en kinderen. 

De hielprikscreening op CF in Nederland voldoet aan de aan de criteria voor screening 

zoals geformuleerd door Wilson en Jungner en de WHO. 


