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Chapter 10

Hoofdstuk 1 
Dit hoofdstuk beschrijft de achtergrond van het preventieprogramma
zwangerschapsimmunisatie en van de OPZI-studie: de evaluatie van de screening op 

irregulaire erytrocytenantistoffen tijdens de zwangerschap én van de antenatale anti-D-ffff

profylaxe.

Hemolytische ziekte van de foetus en pasgeborene (HZFP)
HZFP kan ontstaan bij een ongeboren kind als in het bloed van de moeder antistoffenffff

aanwezig zijn tegen de kinderlijke rode bloedcellen (=erytrocyten). Als deze antistoffen deffff

placenta kunnen passeren, komen ze in de bloedbaan van het kind, waar ze bloedafbraak 
(hemolyse) kunnen veroorzaken. Deze hemolyse heeft twee gevolgen:

1 Het gehalte aan bilirubine, een stof die vrijkomt bij afbraak van rode bloedcellen, gaat 

omhoog. Voor de geboorte wordt bilirubine uitgescheiden via de moeder en heeft 

het kind er geen last van. Een pasgeboren kind is echter niet in staat de overmaat
aan bilirubine te verwerken. Daardoor stijgt het bilirubinegehalte snel en ontstaat 

ernstige geelzucht (icterus). Bij een te hoog bilirubinegehalte treedt kernicterus

op, een ernstig ziektebeeld dat tot blijvende neurologische schade leidt. Het hoge

bilirubinegehalte kan verlaagd worden door fototherapie (‘onder de lamp’) en in 

ernstige gevallen door het bloed van het kind te vervangen door nieuw bloed: een 
wisseltransfusie. Soms zijn meerdere wisseltransfusies nodig.

2 Er ontstaat bloedarmoede bij het ongeboren kind (anemie). Deze anemie kan zo 

ernstig worden dat de zuurstofvoorziening van het hart tekort schiet. Hierdoor gaat
het kind vocht vasthouden. Er ontstaat dan een zogenaamde ‘hydrops foetalis’. In 
heel ernstige gevallen sterft het kind voor de geboorte. Als er aanwijzingen zijn 

voor ernstige anemie van het ongeboren kind, is het mogelijk het kind al in de 

baarmoeder één of meerdere bloedtransfusies te geven: intra-uteriene transfusie 
(IUT). In Nederland worden IUT’s alleen verricht in het Leids Universitair Medisch 
Centrum (LUMC). Na de geboorte kan ernstige anemie bestreden worden door een 

bloedtransfusie en/of door het toedienen van ijzerpreparaten. 

Ernstige HZFP is zeldzaam. In veel gevallen is er wel sprake van enige hemolyse, maar 
zonder dat er anemie ontstaat, hoogstens een milde vorm van geelzucht, waarvoor geen 

behandeling nodig is.

Bloedgroepantistoffenffff
Op de wand van de rode bloedcel zijn vele bloedgroepen aanwezig. De meest bekende zijn 
de ABO-bloedgroepen en de Rhesus-D-factor. Bij iemand bij wie de A- en/of B-bloedgroep 

niet aanwezig is, zijn altijd antistoffen (anti-A of anti-B) aanwezig tegen deze bloedgroep:ffff

de regulaire erytrocytenantistoffen. Anti-A en anti-B kunnen de placenta niet passeren. Inffff
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de zwangerschap geven ze dan ook geen problemen.

Irregulaire erytrocytenantistoffen (IEA) zijn normaliter niet aanwezig. Ze ontstaanffff

pas als bij iemand ‘vreemde’ rode bloedcellen in de bloedbaan terecht zijn gekomen. 
Dit kan gebeuren door een bloedtransfusie of door zwangerschap en bevalling. Bij een

bloedtransfusie wordt standaard bloed toegediend dat overeenkomt (compatibel is) qua

ABO-bloedgroep en Rhesus-D-factor. Na een bloedtransfusie maakt iemand dan ook geen

Rhesus-D-antistoff en, maar soms wel IEA gericht tegen andere bloedgroepen. Tijdens deffff

zwangerschap en vooral tijdens de bevalling gaan er altijd kleine hoeveelheden kinderlijke 
erytrocyten naar de moederlijke circulatie. Dit heet een foetomaternale transfusie (FMT). 
Deze kinderlijke erytrocyten bevatten niet precies dezelfde bloedgroepen als die van
de moeder. Het kind erft immers ook bloedgroepen van de vader, die bij de moeder

afwezig kunnen zijn. Als reactie hierop kan de moeder IEA ontwikkelen. In een volgende 

zwangerschap kunnen deze IEA hemolyse bij het ongeboren kind veroorzaken, als dit 

kind, net als het vorige, de bloedgroep heeft waartegen de moederlijke antistoffen ffff

gericht zijn. De aanwezigheid van IEA in het bloed van een zwangere vrouw heet ook wel

zwangerschapsimmunisatie.

De aanwezigheid van IEA is ook van belang als een bloedtransfusie nodig is. Het

donorbloed mag dan niet de bloedgroepen bevatten waartegen de ontvanger antistoffen ffff

heeft, want dan zou immers het toegediende bloed meteen weer afgebroken worden.
Voorafgaand aan elke bloedtransfusie wordt daarom altijd onderzocht of in het bloed van

de patiënt IEA aanwezig zijn.

Voorkomen van zwangerschapsimmunisatie
Er zijn net zoveel antistoffen (IEA) als bloedgroepen bekend, op dit moment ruim 250ffff

verschillende. De bekendste IEA is de Rhesus-D-antistof. Andere veel voorkomende

antistoff en zijn anti-E, anti-K (Kell) en anti-c. ffff

Niet elke IEA wordt even gemakkelijk gemaakt en ook leidt niet elke IEA tot een 

ernstige vorm van HZFP. Rhesus-D-antistoffen worden bijvoorbeeld erg gemakkelijk ffff

gemaakt en kunnen ernstige ziekte van het kind veroorzaken. De kans dat een Rhesus-

D-negatieve vrouw die bevallen is van een Rhesus-D-positief kind, D-antistoffen maakt, isffff

ongeveer 7-8%, terwijl na een transfusie met Rhesus-D-positief bloed die kans zelfs 50% 

is. Na Rhesus-D-antistoff en worden K(ell)-antistoffffff en het gemakkelijkst gemaakt. Ook ffff

K-antistoffen kunnen ernstige HZFP veroorzaken. Om te voorkomen dat iemand Rhesus-D-ffff

antistoff en maakt na een bloedtransfusie, wordt aan Rhesus-D-negatieve patiënten altijd ffff

Rhesus-D-negatief bloed toegediend. Ook krijgen sinds 2004 vrouwen die nog kinderen
kunnen krijgen (<45 jaar), altijd bloed getransfundeerd dat de K-bloedgroep niet bevat.

Om te voorkomen dat vrouwen Rhesus-D-antistoff en maken na de bevalling krijgtffff

sinds 1969 elke Rhesus-D-negatieve vrouw die bevallen is van een Rhesus-D-positief kind,
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na de geboorte een prik met anti-D: de postnatale anti-D-profylaxe. De werking hiervan 

is niet helemaal duidelijk, maar het effect op het ontstaan van Rhesus-D-antistoffffff en is ffff

groot. Na postnatale anti-D-profylaxe is de kans op het maken van Rhesus-D-antistoffenffff

nog maar 1-2%.

Nieuwe maatregelen sinds 1-7-1998
Na invoering van de postnatale anti-D-profylaxe kwamen Rhesus-D-antistoffen en dusffff

ook ernstige HZFP steeds minder voor. Af en toe werd er echter ernstige HZFP gezien ten 

gevolge van andere IEA dan Rhesus-D-antistoff en. En ook maakten sommige vrouwenffff

toch nog Rhesus-D-antistoff en. Dit laatste kwam doordat ook al tijdens de zwangerschapffff

rode bloedcellen van het kind naar de moeder gaan, waartegen de moeder al ti jdens 

de zwangerschap Rhesus-D-antistoffen kan maken. Daarom werden op 1-7-1998 tweeffff

nieuwe maatregelen ingevoerd:

1 Bloedonderzoek op IEA in het begin van de zwangerschap bij alle vrouwen: de

IEA-screening. Door deze screening is vroeg in de zwangerschap bekend of er een 
antistof aanwezig is. Als dit het geval is, wordt de vrouw verder gecontroleerd door 

middel van laboratoriumtesten en, als de labtesten een bepaalde kritische waarde 

overschrijden, door echo- en doppleronderzoek. Hierdoor kan tijdig ontdekt worden 

of sprake is van (ernstige) anemie bij het ongeboren kind. Zo nodig kan een intra-
uteriene transfusie (IUT) worden gegeven of kan meteen na de geboorte een
wisseltransfusie toegediend worden.

2 Toediening van anti-D in week 30 van de zwangerschap aan Rhesus-D-negatieve

vrouwen die nog geen levend kind hebben: antenatale anti-D-profylaxe. Door deze

maatregel zou voorkomen kunnen worden dat vrouwen al tijdens de zwangerschap

Rhesus-D-antistoffen maken. Omdat anti-D niet in voldoende mate beschikbaar was ffff

(het wordt gemaakt uit het bloed van vrouwen die ooit zelf Rhesus-D-antistoffenffff

hebben gemaakt), werd de nieuwe maatregel alleen ingevoerd voor vrouwen die

nog geen kinderen hadden op het moment van toediening tijdens de zwangerschap.

Door de anti-D-profylaxe wordt namelijk vooral ernstige ziekte voorkomen bij het

kind in een eventuele volgende (2e) zwangerschap. 

OPZI-studie
Toen bovenstaande maatregelen werden ingevoerd, was niet duidelijk wat het effectffff

hiervan zou zijn. De antenatale anti-D-profylaxe was nog het beste onderzocht. In

buitenlandse studies bleek dat deze maatregel leidde tot veel minder vrouwen met Rhesus-

D-antistoff en. In die studies was echter een andere dosering gebruikt dan in Nederland. In ffff

Nederland wordt 1 x 1000 IE (internationale eenheden) anti-D gegeven in week 30, terwijl

in het buitenland meestal 2 x 500 IE gegeven wordt bij 28 en bij 34 weken.
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Wat het eff ect zou zijn van de IEA-screening bij alle zwangeren in het begin van de ffff

zwangerschap was onduidelijk. Mogelijk zouden er wel enkele gevallen van ernstige HZFP

door andere dan Rhesus-D-antistoffen worden opgespoord en tijdig behandeld, maarffff

daartegenover zouden vele vrouwen staan met IEA waarvan helemaal niet duidelijk was
of ze nu wel tot ziekte bij het kind zouden leiden. Dat zou kunnen leiden tot veel onnodig 
onderzoek met de daarmee gepaard gaande onrust.

Daarom werd bij invoering van de nieuwe richtlijnen afgesproken dat een onderzoek 

zou worden gestart naar de eff ecten en kosten van zowel de IEA-screening als de antenatale ffff

anti-D-profylaxe: de OPZI-studie: Opsporing en Preventie van Zwangerschapsimmunisatie. 

De evaluatie van de IEA-screening werd verricht volgens de criteria van Wilson & Jüngner. 

Al sinds 1968 worden screeningsprogramma’s wereldwijd aan deze criteria getoetst.

BOX 10.1

Wilson & Jüngner criteria

1. De ziekte waarnaar gezocht wordt is een belangrijk gezondheidsprobleem.

2. Er is een geaccepteerde behandeling voor patiënten bij wie de ziekte 

is vastgesteld. 

3. Er zijn faciliteiten beschikbaar voor diagnose en behandeling.

4. Er is een herkenbare latente of vroeg-symptomatische fase van de ziekte.

5. Er is een geschikte test of onderzoek om de ziekte op te sporen.

6. De screeningstest is acceptabel voor de populatie.

7. Het natuurlijk beloop van de ziekte is voldoende bekend.

8. Er is overeenstemming over de vraag wie als patiënt moet worden beschouwd.

9. De kosten van opsporing (inclusief diagnose en behandeling van

gediagnosticeerde patiënten) moeten economisch in evenwicht zijn met 

de totale uitgaven aan medische zorg.

10. Opsporing moet een continu proces zijn. 

Bij de invoering van het screeningsprogramma was al duidelijk dat aan de criteria 2, 3, 4,
8 en 10 was voldaan. In de OPZI-studie werd gezocht naar nadere onderbouwing van de
criteria 1, 5, 6, 7 en 9.
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Hoofdstuk 2
In dit hoofdstuk worden vragen beantwoord die aansluiten bij de W&J criteria 1, 5 en 7.

Criterium 1: Belangrijk gezondheidsprobleem?
Of een gezondheidsprobleem belangrijk is hangt af van de ernst ervan en van de frequentie
waarmee het voorkomt. Het gezondheidsprobleem HZFP is een ernstig probleem, dat 
tot sterfte en tot blijvende handicaps kan leiden. Maar hoe vaak komt HZFP door andere

antistoff en dan Rhesus-D (verder te noemen: non-D-IEA) eigenlijk voor? Om dit uit te ffff

zoeken werden gedurende 1,5 jaar alle zwangerschappen waarin non-D-IEA werden 
gevonden, opgenomen in de studie en vervolgd (1.002 zwangerschappen). Ook werden 

968 vrouwen zonder antistoffen in de studie opgenomen (controles). ffff

Hoe vaak komen non-D-IEA voor?
Non-D-IEA kwamen voor in 1:300 zwangerschappen (0.32%). In 1:500 zwangerschappen
(0.19%) was er een risico op HZFP, omdat de bloedgroep waartegen de moederlijke IEA
gericht waren, bij de vader aanwezig was en dus ook bij het kind aanwezig zou kunnen 
zijn.

De meest voorkomende antistof was anti-E (30%), daarna anti-K (22%) en dan anti-c
(13%). Voor de c-bloedgroep bleken bijna alle vaders positief te zijn (96%) en voor K waren

juist de meeste vaders negatief (78%). Als we kijken naar de IEA waarvoor de vader positief 
was, dan kwam nog steeds anti-E het meeste voor (31%), maar daarna anti-c (22%), dan 

anti-Fy (Duff y) (10%) en dan pas anti-K (8%).ffff

In de groep vrouwen met IEA in het begin van de zwangerschap werden bij minstens 

6% (1 op de 16) van de vrouwen nog nieuwe IEA ontdekt in de loop van de zwangerschap, 

met name anti-c. Deze IEA kunnen bij de screening in heel lage titer aanwezig zijn geweest 
en toegenomen tijdens de zwangerschap, maar ook kunnen ze ontstaan zijn doordat 
tijdens de zwangerschap rode bloedcellen van het kind naar de moeder gaan, waarna de 

moeder nieuwe antistoff en gaat maken.ffff

Hoe vaak komt ernstige HZFP voor?
Onder ernstige HZFP verstaan we sterfte door bloedgroepantistoffen of de noodzaak tot ffff

een transfusie voor het kind tijdens de zwangerschap of in de eerste week na de geboorte. 

Sterfte kwam niet voor tijdens de studie. Wel werden in 1,5 jaar 21 kinderen ernstig ziek 
door non-D-IEA, van wie er 5 IUT’s nodig hadden, 10 wisseltransfusies na de geboorte en

6 alleen een bloedtransfusie.

Figuur 10.1 laat o.a. zien hoe vaak een positieve screening voorkwam per 100.000

vrouwen, hoe vaak IEA aanwezig waren die de placenta kunnen passeren en HZFP kunnen

veroorzaken (klinisch relevante antistoffen), hoe vaak er daadwerkelijk risico op HZFP was ffff
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omdat de partner de bloedgroep had waartegen de IEA gericht zijn, en hoe vaak deze IEA
daadwerkelijk tot ernstige of matige HZFP leidden. Matige HZFP betreft de kinderen die 

na de geboorte uitsluitend met fototherapie behandeld werden.
De kinderen die een IUT nodig hadden, zouden zonder deze behandeling intra-

uterien overlijden of ernstig ziek ter wereld komen met het risico op blijvende schade door
ernstige anemie. In Nederland betreft dit per jaar 3 of 4 kinderen. Ook voor de kinderen 
die een wisseltransfusie nodig hebben (6 of 7 per jaar), is het van groot belang dat dit al 

voor de geboorte bekend is. Is dit niet het geval, dan zou de behandeling wel eens te laat

ingezet kunnen worden met kernicterus als gevolg.

FIGUUR 10.1

De ernstige gevallen van HZFP werden meestal veroorzaakt door anti-K en anti-c, 

maar er waren ook 3 kinderen die ernstig ziek werden door andere Rhesusantistoffenffff

(anti-C, -E, -e), waarvoor een wisseltransfusie of een gewone bloedtransfusie nodig was.

Bij de meeste IEA was de kans op geelzucht verhoogd en was er vaker fototherapie nodig.

Dit gold ook voor de Fy-antistoffen (Duffffff y), waarbij ernstige ziekte van het kind overigens ffff

nooit optrad. In de groep ‘overige’ antistoff en was fototherapie niet vaker nodig dan bij ffff

kinderen van moeders zonder antistoff en (4%).ffff

In tabel 10.1 is weergegeven hoe vaak de verschillende soorten antistoffen in een ffff

jaar gevonden zullen worden in Nederland en hoe vaak kinderen (ernstig) ziek worden

door deze antistoff en.ffff

 Zwangeren 
100.000 

Screen-positief 
1.232  

Screen-negatief 
98.768  

Positieve 
screening niet 
geconfirmeerd  

247 

Klinisch niet-
relevante 

antistoffen  
584  

Non-D-IE A  
328  

D-antistoffen  
73 

Geen risico HZFP 
137 

Risico HZFP  
191  

Ernstige HZFP 
7 

Geen HZFP 
159 

Matige HZFP 
25 

Ernstige HZFP 
2 
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Kijkend naar criterium 1, kunnen we zeggen dat HZFP een ernstig gezondheidsprobleem 
is dat bij ongeveer 10 kinderen per jaar tot ernstige schade kan leiden, die door 
tijdige behandeling te voorkomen is. Dit aantal is vergelijkbaar met de opbrengst van 
andere screeningsprogramma’s, bijvoorbeeld de neonatale screening op congenitale 
hypothyreoidie of het adrenogenitaal syndroom. Aan criterium 1 is voldaan.

TABEL 10.1 TE VERWACHTEN AANTALLEN ZWANGERSCHAPPEN MET NON-D-IEA EN HZFP PER JAAR IN NEDERLAND (BIJ 200.000 
BEVALLINGEN/JAAR) 

IEA-
specifi citeit 

aantal/
jaar

risico HZFP* kind Ag† 
pos.

IUT‡ WT‡ BT‡ extra foto-
therapie§

anti-K 156 36 12 3 1 5
anti-c 95 91 75 1 4 3 22
anti-E 185 116 61 1 1 11
Rh-IEA, non 
cED

87 38 25 1 1 5

anti-Duff y 45 37 26 4
overige 73 62 39 3

Totaal 641 380 238 4 7 5 54

*  Risico op HZFP is aanwezig als de vader positief is voor de bloedgroep waartegen de moeder 
antistoff en heeft.

†  Ag=antigeen. Antigeen positief betekent dat het kind de bloedgroep van de vader heeft geërfd, 
waartegen de moeder antistoff en heeft. 

‡  Intra-uteriene transfusie; WT=wisseltransfusie; BT=bloedtransfusie in de eerste week
§  Extra fototherapie = extra, bovenop de kans bij kinderen zonder antistoff en

Criterium 5: Geschikte test?
Of een screeningstest geschikt is om een bepaalde ziekte op te sporen wordt bepaald 
door de aard van de test, maar ook door de mate waarin de test inderdaad alle 
ziektegevallen opspoort (sensitiviteit) en een negatieve uitslag geeft als er geen sprake is 
van ziekte (specifi citeit). De test zelf is simpel: er wordt een extra bepaling gedaan in een 
bloedmonster dat toch al wordt afgenomen.

Sensitiviteit van de screeningstest
In Nederland is gekozen voor eenmalige screening in het begin van de zwangerschap. 
Alleen Rhesus-D-negatieve vrouwen worden nog een tweede maal gescreend in week 
30. Het is echter mogelijk dat in de loop van de zwangerschap nog IEA ontdekt worden, 
terwijl de screening in het begin van de zwangerschap negatief was. Het is van belang na 
te gaan of kinderen ernstig ziek worden door non-Rhesus-D-IEA ondanks een negatieve 
screening in het begin van de zwangerschap. 

Gedurende 2 jaar werden via gynaecologen, kinderartsen en bloedtransfusie-
laboratoria gegevens verzameld over kinderen met ernstige HZFP ondanks een negatieve 
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screening. Er werden 7 kinderen gevonden, die allen een wisseltransfusie hadden gehad
wegens anti-c (5 kinderen) of anti-E (2 kinderen). Dit komt in Nederland neer op 3-4 
kinderen per jaar (zie ook Figuur 10.1). Dit betekent dat van alle kinderen die een IUT of een 
wisseltransfusie nodig hebben wegens non-D-IEA minstens 25% niet wordt opgespoord
door de screening in het begin van de zwangerschap of anders gezegd dat de sensitiviteit 

van de screening maximaal 75% is.
Bij één van de ‘gemiste’ kinderen is kernicterus opgetreden met blijvende schade als 

gevolg. Een ander kind werd geboren met een ernstige anemie (Hb 2,4 mmol/L) en asfyxie,
waarna een hersenbloeding optrad. Door tijdige opsporing hadden deze complicaties
waarschijnlijk voorkomen kunnen worden.

Specifi citeit en voorspellende waarde
De specificiteit van de screeningstest bedroeg 99%: in de meeste zwangerschappen fi

waarin geen ernstige HZFP optrad was de screeningstest negatief. Doordat ernstige HZFP 
door non-D-IEA echter weinig voorkomt, was de positief voorspellende waarde (PPV) van

een positieve screeningstest laag. Uit figuur 10.1 is af te leiden dat de kans op ernstigefi

HZFP bij een positieve screening slechts 0.6% bedroeg (7/1.232). Ook als is vastgesteld dat

potentieel gevaarlijke non-D-IEA aanwezig zijn en de vader is positief voor de bloedgroep 
waartegen de IEA gericht zijn, was de PPV nog slechts 3.7%. Als het kind daadwerkelijk 

positief was, was de kans 5.6%. Per antistof zijn er grote verschillen: Een K-positief kind 
had een kans van 26% op ernstige ziekte, een c-positief kind 10%, terwijl bij de andere

Rhesusantistoffen (anti-C, -E, -e, -Cffff w) de kans 3% bedroeg.

Kijkend naar criterium 5 kunnen we zeggen dat de screeningstest zelf simpel is.

De sensitiviteit van de test laat te wensen over. Deze kan worden verbeterd door
c-negatieve zwangeren (19%) een tweede keer te screenen, zoals nu ook al gebeurt

bij Rhesus-D-negatieve vrouwen. De positief voorspellende waarde van de test is laag. 

Het aandeel fout-positieve uitslagen kan verminderd worden door de screening en het

specifi citeitsonderzoek in hetzelfde laboratorium te laten plaatsvinden, waardoor meteen fi

duidelijk is of er potentieel gevaarlijke antistoffen aanwezig zijn. Ook valt te overwegenffff

om andere IEA dan anti-K of Rhesusantistoffen niet meer als gevaarlijke antistoffffff en teffff

beschouwen. Daarnaast is het tegenwoordig mogelijk om door middel van kinderlijk DNA 
dat tijdens de zwangerschap in het bloed van de moeder aanwezig is, de D-, K-, c-, C-, e- of 

E-bloedgroep van het kind te bepalen. Dit is van belang als de vader heterozygoot is voor 

de betreffende bloedgroep, waardoor er een kans van 50% is dat hij deze bloedgroepffff

doorgeeft aan het kind.
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Criterium 7: Natuurlijk beloop bekend?
Voor de OPZI-studie was niet goed bekend in hoeverre de verschillende non-D-IEA tot 

HZFP konden leiden. De studie heeft duidelijk gemaakt dat met name anti-K en anti-c

ernstige HZFP kunnen veroorzaken. Het risico bij K-antistoffen en een K-positief kind isffff

vergelijkbaar met dat van Rhesus-D-antistoffen. Voor andere Rhesusantistoffffff  en is er welffff

een verhoogd risico op verhoogde bilirubinewaarden na de geboorte, maar het risico op
ernstige anemie voor de geboorte is uiterst klein. Aan criterium 7 is hiermee voldaan.

Hoofdstuk 3
In dit hoofdstuk is onderzocht of er een onderscheid te maken is tussen vrouwen met 
een grote en met een heel kleine kans op de aanwezigheid van non-D-IEA. Als dit het 
geval zou zijn, kan in de laatste groep screening achterwege blijven en zouden er kosten 

bespaard kunnen worden. Dit is van belang voor het 9e criterium van Wilson & Jüngner.
In een case-control studie zijn gedurende anderhalf jaar gegevens verzameld

van 900 vrouwen met non-D-antistoffen en van 968 vrouwen zonder antistoffffff  en (deffff

controlegroep) over de medische en verloskundige voorgeschiedenis. Hierin bleken
een eerdere bloedtransfusie, een eerdere bevalling, een grote operatie (buikoperatie,
orthopedische operatie, hartoperatie) en een hematologische ziekte (bijvoorbeeld

sikkelcelanemie of thalassemie) onafhankelijke risicofactoren te zijn, die de kans op non-

D-IEA verhogen. Als een bloedtransfusie was gegeven, was dit in 70% van de gevallen 
gebeurd bij een eerdere bevalling; in ongeveer 50% van deze cases zijn de IEA toe te 
schrijven aan de bloedtransfusie en in 50% aan de bevalling.

In de controlegroep had 31% geen enkele risicofactor, in de casegroep 5%. De 
kans op non-D-IEA bij vrouwen zonder risicofactoren was 1:700 (0.14%), maar kon bij 
aanwezigheid van één of meerdere risicofactoren oplopen tot 1:30 (3.5%). In de groep

met ernstige HZFP was in alle gevallen minstens één risicofactor aanwezig.

Kijkend naar criterium 9 is het mogelijkheid de screening efficiënter te maken door deze ffi

achterwege te laten bij Rhesus-D-positieve vrouwen zonder risicofactoren (25-30% van

de zwangeren) zonder dat cases van ernstige HZFP gemist worden. Voorwaarde hiervoor
is dat risicofactoren zorgvuldig uitgevraagd en gedocumenteerd worden.

Daarnaast is preventie van zwangerschapsimmunisatie en ernstige HZFP mogelijk door 

vrouwen < 45 jaar c-compatibel bloed te transfunderen, naast het reeds bestaande 

beleid om K-negatief bloed toe te dienen aan vrouwen < 45 jaar. In Nederland is dat vrij
eenvoudig te realiseren, omdat al het donorbloed getypeerd is voor de c-bloedgroep.

Hoofdstuk 4
Ook dit hoofdstuk is van belang voor het 5e W&J criterium: Is er een geschikte test?
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Als eenmaal is vastgesteld dat er sprake is van potentieel gevaarlijke antistoffen enffff

een positieve vader, is de volgende fase in het bepalen van het risico op HZFP dat de
zwangerschap vervolgd wordt door regelmatige bepalingen van de antistoftiter en de 

ADCC-test. Deze laatste test bekijkt in vitro in hoeverre de aanwezige antistoffen in staatffff

zijn rode bloedcellen af te breken die de bloedgroep dragen waartegen de antistoffenffff

zijn gericht. In de OPZI-studie is vastgesteld dat er bij een titer ≥16 en/of een ADCC-test 

van ≥30% risico bestaat op ernstige HZFP van respectievelijk 21% en 48%. Bij lagere
waarden van de titer en de ADCC-test is er nauwelijks risico op ernstige ziekte (maximaal 

7%) en is verdere diagnostiek niet nodig. Alleen voor K-antistoff en is nog nader onderzoek ffff

nodig naar deze afkapwaarden, omdat er te weinig K-positieve kinderen (19) in de studie

voorkwamen. 
De door de OPZI-studie vastgestelde afkapwaarden voor titer en ADCC-test zijn 

geschikt om onderscheid te maken tussen zwangerschappen met en zonder risico op
ernstige HZFP, waarmee aan het 5e criterium voldaan is.

Hoofdstuk 5
Dit hoofdstuk heeft betrekking op het 6e criterium van W&J.

Criterium 6: Acceptabele test?
Om na te gaan wat zwangeren zelf van de screening op antistoffen vinden, werden ffff

door 233 vrouwen twee vragenlijsten hierover ingevuld. De eerste vragenlijst werd 

ingevuld tijdens de zwangerschap, op het moment dat de vrouwen wisten of ze al dan 

niet antistoffen hadden, en de tweede twee weken na de bevalling. Zowel vrouwen metffff

antistoff en als vrouwen zonder antistoffffff  en deden hieraan mee. Ook vrouwen met een niet ffff

geconfi rmeerde positieve screening en vrouwen met klinisch niet-relevante antistofffi enffff

vulden de lijsten in (zie figuur 10.1).fi

De screening veroorzaakte bij screen-positieve vrouwen enige onrust, met name tijdens

het wachten op de uitslag van het specifi citeitsonderzoek en van de partnertypering,fi

maar deze was beperkt en nam snel af in de loop van de zwangerschap. Twee weken na 

de bevalling verschilde de onrust niet tussen vrouwen met een positieve en negatieve
screening.

De meeste vrouwen (50-70%) gaven aan dat ze meer informatie hadden wilden

krijgen over zwangerschapsimmunisatie. Alleen bij vrouwen zonder antistoffen wasffff

dit duidelijk minder het geval. Men wilde vooral meer schriftelijke informatie (37%), 

mondelinge informatie (18%) en informatie via Internet (12%) over de gevolgen voor het

kind (37%), voor de moeder (33%), voor een volgende zwangerschap (22%) en over de 

bloedonderzoeken (18%). Over de informatie over klinische diagnostiek en behandeling
(echo’s, dopplermetingen, tranfusies) was men wel tevreden.
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De uiteindelijke mening over de IEA-screening, gebaseerd op een afweging van

nut en belasting van de test, was bij alle groepen gelijk: men vond de screening ‘redelijk 

belangrijk’ voor andere zwangeren. Ook voor zichzelf vond men, achteraf gezien, de 

screening redelijk belangrijk. Alleen de vrouwen met antistoffen en een positieve partner ffff

vonden de screening voor zichzelf ‘belangrijk’.

De studie toont aan dat aan criterium 6 is voldaan. Wel moet de verloskundige

zorgverlener meer informatie verschaff en op het moment dat een positieve screening ffff

wordt gevonden. 
Uit een, niet in dit proefschrift beschreven, enquête onder verloskundigen en 

gynaecologen was eerder al gebleken dat ook de verloskundige zorgverleners positief 
staan ten opzichte van de IEA-screening.

Hoofdstuk 6
Dit hoofdstuk heeft betrekking op criterium 9: Kosten in balans met totale kosten van 
de gezondheidszorg?

De kosten van de IEA-screening zijn in kaart gebracht, zowel voor het huidige programma

als voor drie alternatieve scenario’s: 1) Beperking van de monitoring tijdens de’

zwangerschap tot zwangerschappen met anti-c of anti-K en alleen een eenmalige labtest

laat in de zwangerschap bij vrouwen met andere Rhesusantistoffen (anti-C, -E, -e, -Cffff w); 2) 

Subgroepscreening op basis van de in hoofdstuk 3 vastgestelde risicofactoren, waarbij 

Rhesus-negatieve vrouwen wel altijd worden gescreend; 3) Invoering van een tweede 
screening voor c-negatieve vrouwen. Hiervoor is het nodig dat bij alle vrouwen in het

begin van de zwangerschap het c-antigeen bepaald wordt. De kosten van de verschillende

scenario’s staan in tabel 10.2.

De kosten van het huidige programma bedroegen € 2,6 miljoen/100.000 zwangeren;
opsporing van één case met ernstige HZFP kost € 378.531; voorkomen van blijvende schade

bij één kind kost € 3,5 - € 4,5 miljoen; één gewonnen Quality Adjusted Life Year (QALY) 
kost € 20.000 - € 67.000. De laagste bedragen gelden bij een 10% risico op kernicterus 

bij niet tijdig opgespoorde ernstige cases, de hoogste bedragen bij een risico van 5%.

Monitoring van alleen zwangerschappen met c-, D- of K-antistoff en en eenmalig bij andere ffff

Rhesusantistoffen, gecombineerd met subgroepscreening op basis van risicofactoren,ffff

bespaart 25%, zonder dat ernstige cases gemist worden. 30% meer ernstige cases worden 
opgespoord door een tweede screening bij c-negatieve zwangeren (19%) tegen € 0,7 - 0,8 

miljoen meerkosten per 100.000 zwangerschappen. Combinatie van selectieve tweede
screening met subgroepscreening en beperkte monitoring kost € 2,6 miljoen/100.000
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zwangeren; € 378.531 per opgespoorde ernstige case, € 2,8 - € 3,9 miljoen per voorkomen 
case met blijvende schade en per QALY -€13.000 (besparing!) tot € 37.000.

Kijken we naar criterium 9, dan zijn de kosten van de IEA-screening in het huidige scenario

acceptabel. Een meer effi  ciënte inrichting van de screening is er echter mogelijk. Bij ffi

invoering van subgroepscreening wegen de kosten van de screening zelfs op tegen de 

bespaarde kosten (namelijk van kinderen met blijvende schade).

Evaluatie IEA-screening
De IEA-screening voldoet in de huidige vorm aan de criteria van W&J. Enkele verbeteringen 
zijn mogelijk.

Een bijkomend voordeel van het bekend zijn van antistoff en is dat, als bij de bevallingffff

een bloedtransfusie nodig is (bij 6% van de vrouwen met antistoffen is dit het geval), ffff

tijd bespaard wordt die nodig is voor het bepalen van de antistofspecificiteit nadat een fi

positieve screening is gevonden. Hierdoor kan, met name in geval van spoed, sneller

passend bloed worden toegediend.

Ook levert de screening het voordeel op dat Rhesus-D-antistoffen al in het begin ffff

van de zwangerschap worden ontdekt en niet pas in de 32e week, zoals het geval was

voor invoering van de IEA-screening. In de OPZI-studie is het effect hiervan niet verderffff

uitgezocht, maar vanuit het LUMC is bekend dat IUT’s bij zwangeren met Rhesus-D-

antistoff en regelmatig al voor de 30ffff e week nodig zijn.

TABELTT 10.2 KOSTEN SCREENING VOOR NON-D-IEA VOOR VERSCHILLENDE SCENARIO’S’ PER 100.000 ZWANGERSCHAPPEN

(PRIJSNIVEAU 2004)

Screening van alle zwangeren Subgroepscreening

eerste
trimester 
screening

extra 3e trimester 
screening bij 
c-negatieven

eerste trimester 
screening

extra 3e trimester 
screening bij
c-negatieven

Huidige programma: 
monitoring alle 
zwangerschappen at risk, 
alle specificiteitenfi

€ 2.603.171 € 3.384.850 € 2.027.441 € 2.729.840

Alleen monitoring van 
zwangerschappen met 
anti-K, anti-c; eenmalige 
labbepaling bij andere 
Rhesusantistoff enffff

€ 2.467.955 € 3.249.634 € 1.894.623 € 2.597.023



214

Chapter 10

Hoofdstuk 7
In dit hoofdstuk wordt uitgezocht wat het eff ect is van de invoering van antenatale anti-ffff

D-profylaxe tijdens de eerste zwangerschap op nieuw gevonden Rhesus-D-antistoffen in ffff

de volgende zwangerschap én op het optreden van ernstige HZFP.

De studie betrof alle vrouwen die zwanger waren van hun tweede kind in 1999, 2002

en 2004, bij wie voor het eerst Rhesus-D-antistoffen werden ontdekt tijdens deze 2ffff e

zwangerschap. In 1999 hadden de meeste vrouwen nog geen antenatale anti-D gekregen 

in hun voorgaande zwangerschap, terwijl in 2004 de meeste vrouwen dat wel gehad 
zouden moeten hebben. Bij de verloskundige zorgverlener werd nagevraagd of het vorige 
kind Rhesus-D-positief was en of na de vorige bevalling en in de vorige zwangerschap 

anti-D was toegediend. Om het eff ect van de antenatale anti-D-toediening goed te ffff

kunnen bestuderen, werd alleen gekeken naar de vrouwen die na de vorige bevalling 
wel anti-D hadden gekregen. Deze groep werd verdeeld in vrouwen die wel en geen

antenatale anti-D hadden  gekregen in de vorige zwangerschap. Deze aantallen werden
gedeeld door de op basis van bevolkingsstatistieken te verwachten aantallen Rhesus-D-

negatieve vrouwen, zwanger van hun tweede kind, die wel en geen antenatale anti-D 

kregen in hun eerste zwangerschap (bevallen van het eerste kind ná respectievelijk vóór

15-9-1998). 

De kans op de aanwezigheid van nieuwe Rhesus-D-antistoffen in de 2e zwangerschap bij ffff

vrouwen die vorige een Rhesus-D-positief kind hadden gekregen en alleen postnataal 

anti-D hadden gekregen was 0.67%, en bij vrouwen die zowel antenataal als postnataal 

anti-D hadden gekregen 0.29%. Dit verschil was statistisch significant.fi

Ook de kans op ernstige HFZP bleek gehalveerd te zijn, al was dit verschil niet significant. fi

Om één Rhesus-D-immunisatie in een volgende zwangerschap te voorkomen moet
anti-D worden toegediend tijdens de eerste zwangerschap aan 357 vrouwen en om één 
geval van ernstige HZFP te voorkomen aan 1.255 vrouwen (Number Needed to Vaccinate= 

NNV). Als de antenatale anti-D-profylaxe wordt uitgebreid naar alle zwangerschappen

bedragen de NNV’s voor de hele groep Rhesus-D-negatieve zwangeren ter voorkoming

van één Rhesus-D-immunisatie en één kind met ernstige HZFP 570 respectievelijk 2.339. De

NNV’s voor de toediening aan vrouwen met kinderen bedragen 1.101 voor het voorkomen

van één immunisatie en 7.856 voor het voorkomen van één geval van ernstige HZFP.

Invoering van foetale D-typering in maternaal plasma, voorafgaand aan antenatale 
anti-D-toediening, kan alle NNV’s met 40% verlagen, aangezien 40% van de Rhesus-D-

negatieve zwangeren zwanger is van een Rhesus-D-negatief kind.

Hoofdstuk 8
In de groep vrouwen die Rhesus-D-antistoff en hadden gemaakt ondanks antenataleffff

en postnatale anti-D bij het vorige kind, werd gekeken welke factoren de kans hierop 
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verhogen. Daarvoor werden 42 vrouwen met Rhesus-D-antistoff en vergeleken metffff

339 vrouwen zonder antistoffen. Onafhankelijke risicofactoren waren de leeftijd van de ffff

vrouw (hoe jonger, des te meer kans op Rhesus-D-antistoffen), een niet-spontane baringffff

(vacuümextractie, tangverlossing of keizersnede), serotiniteit (bevalling 2 of meer weken 

na de uitgerekende datum) én een bloedtransfusie bij de bevalling. Tabel 10.3 geeft de

absolute kans weer op de aanwezigheid van Rhesus-D-antistoffen bij de aanwezigheidffff

van (combinaties van) risicofactoren.De leeftijd is ingedeeld in ouder en jonger dan de
gemiddelde leeftijd in de controlegroep bij de eerste partus (29 jaar en 4 maanden).

TABELTT 10.3 MODELLERING VAN HET RISICO OP RHESUS-D-IMMUNISATIE IN DE 2E ZWANGERSCHAP NA TOEDIENING VAN ANTE- EN

POSTNATALE ANTI-D IN DE EERSTE ZWANGERSCHAP, IN AANWEZIGHEID VAN RISICOFACTOREN

leeftijd bij eerste partus
> 29.3 jaar

leeftijd bij eerste partus
< 29.3 jaar

amenorrhoe-
duur < 42 

weken

amenorrhoe-
duur ≥ 42 

weken

amenorrhoe-
duur < 42

weken

amenorrhoe-
duur ≥ 42

weken
spontane 
partus

geen bloedtransfusie 0.2% 0.6% 0.4% 1.0%

bloedtransfusie 0.7% 1.3% 1.0% 1.6%

kunst-
verlossing

geen bloedtransfusie 0.4% 1.0% 0.7% 1.3%

bloedtransfusie 1.1% 1.7% 1.4% 2.0%

Een kunstverlossing en een keizersnede veroorzaken een grotere foetomaternale 
transfusie (FMT). Bij een bevalling waarbij een bloedtransfusie nodig was, heeft het 

nageboortetijdperk langer geduurd en zal er vaker geprobeerd zijn de placenta geboren
te laten worden, waardoor ook een grotere FMT is opgetreden. Het is daarom aan te raden 

in deze situaties onderzoek te doen naar de grootte van de FMT of zonder meer extra

anti-D te geven. Als dit beleid alle immunisaties na een kunstverlossing of bloedtransfusie
zou kunnen voorkomen, is het NNV ± 110. 

Bij serotiniteit zou de in week 30 toegediende anti-D ‘opgebruikt’ kunnen zijn. Mogelijk 
zou het geven van 2 x 500 IE in de 28e en 34e week dit probleem kunnen verminderen.

Verder onderzoek hiernaar is echter nodig.

De leeftijd als risicofactor is op dit moment niet te verklaren.

Hoofdstuk 9
In dit hoofdstuk worden de bevindingen uit de voorafgaande hoofdstukken samengevat
en besproken. Op basis hiervan worden de volgende aanbevelingen gedaan:
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Verbeteringen van het preventieprogramma non-D-zwangerschapsimmunisatie

Aanbeveling 1:
Vrouwen onder de 45 jaar dienen bij een bloedtransfusie bloed te ontvangen dat 

K-negatief is en c-compatibel.

Aanbeveling 2:

Bij c-negatieve vrouwen dient een tweede IEA-screening in het derde trimester van de 
zwangerschap te worden verricht. Hiervoor is een standaard typering van het c-antigeen 

nodig bij het bloedonderzoek in het begin van de zwangerschap.

Aanbeveling 3:
Subgroepscreening met uitsluiting van D-positieve vrouwen zonder een eerdere bevalling,

bloedtransfusie, grote operatie of hematologische ziekte, zou geïntroduceerd kunnen
worden, mits alle verloskundige zorgverleners deze risicofactoren zorgvuldig uitvragen 
en documenteren bij alle zwangeren.

Aanbeveling 4:
Monitoring van zwangerschappen bij vrouwen met IEA door middel van laboratoriumtesten
en zo nodig door middel van klinische diagnostiek kan beperkt worden tot vrouwen met 

D-, K- of c-IEA met een antigeen-positieve partner. In zwangerschappen met andere

Rhesus-IEA volstaat een eenmalige laboratoriumbepaling rond week 34-36 om te kunnen 

bepalen of klinische observatie van de pasgeborene nodig is.

Aanbeveling 5:
Monitoring door middel van klinische diagnostiek van zwangerschappen met K- of c-IEA

is nodig bij een antistoftiter ≥16 en/of een ADCC-test van ≥30%.

Aanbeveling 6: 
Centralisatie van de IEA-screeningen in het eerste en derde trimester, inclusief typering 

van de ABO-bloedgroep en van het c- en D-antigeen, en van het specificiteitsonderzoek,fi

dient in overweging te worden genomen. Dit voorkomt een groot deel van de initiële 

‘fout-positieve’ screeningsuitslagen en geeft de beste mogelijkheden voor monitoring van 
de opbrengst van de screeningen, met name van de nieuw in te voeren tweede screening

van c-negatieven.

Aanbeveling 7:
De bestaande richtlijnen betreffende labmonitoring en klinische diagnostiek van ffff
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zwangerschappen met IEA, inclusief het moment van verwijzing naar de tweede lijn of 

naar het LUMC, evenals de te verrichten diagnostiek bij de pasgeborene, moeten herzien 
worden, mede gebaseerd op de resultaten van de OPZI-studie, door vertegenwoordigers

van alle betrokken beroepsgroepen: verloskundigen, huisartsen, gynaecologen, 
kinderartsen en laboratoria. 

Aanbeveling 8:

De bestaande materialen voor patiëntenvoorlichting moeten herzien worden, zodat ze

aansluiten bij de bijgestelde richtlijnen en bij de informatiebehoefte van zwangeren, 
zoals vastgesteld in de OPZI-studie.

Verbeteringen van het preventieprogramma Rhesus-D-immunisatie

Aanbeveling 1:
Antenatale anti-D-profylaxe, bestaande uit één dosis van 1000 IE anti-D Ig aan zwangeren 
zonder een levend kind, moet gehandhaafd blijven. De recente uitbreiding van de

antenatale profylaxe naar alle zwangeren is discutabel, gezien de geringe meeropbrengst, 
zeker in vergelijking met andere maatregelen (aanbeveling 2), de relatieve schaarste aan

anti-D en de belasting van de anti-D-donoren.

Aanbeveling 2:
Een vaginale kunstverlossing en een bloedtransfusie bij de bevalling moeten worden
toegevoegd aan de lijst met risicofactoren voor Rhesus-D-immunisatie. In de bestaande 

richtlijnen dienen de aanbevelingen bij aanwezigheid van deze risicofactoren een 

prescriptief karakter te krijgen, dus niet alleen adviserend zoals nu het geval is.

Aanbeveling 3:

Vervangen van één dosis van 1000 IE anti-D Ig in week 30 door twee doses van 500 IE

in week 28 en week 34 wordt op dit moment niet aanbevolen, omdat niet duidelijk is of 

dit de kans op het ontwikkelen van Rhesus-D-antistoff en in serotiene zwangerschappenffff

daadwerkelijk vermindert.

Aanbeveling 4:

Screening op het foetale Rhesus-D-antigeen in moederlijk plasma voorafgaand aan 
de toediening van antenatale anti-D-profylaxe dient zo spoedig mogelijk ingevoerd te 
worden, zodat onnodige toediening van anti-D aan vrouwen die zwanger zijn van een

Rhesus-D-negatief kind, voorkomen wordt.
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FIGUUR 10.2 VOORSTELVV BIJGESTELD PROGRAMMA OPSPORING EN PREVENTIE ZWANGERSCHAPSIMMUNISATIE
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