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Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de wijzigingen ten aanzien van de vergoeding en
toegang voor downscreening. Heeft u vragen naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief,
of wilt u in een volgende nieuwsbrief bepaalde zaken terugzien, dan horen wij dat graag. Wij zijn
telefonisch te bereiken via 010-703 1332/7479 of per e-mail op prenatalescreening@erasmusmc.nl.

WIJZIGINGEN PER 1 JANUARI 2015
Per 1 januari 2015 verandert een aantal zaken ten aanzien van de vergoeding en toegang voor
downscreening. Vanaf dan geldt het volgende:

Combinatietest
Aanstaande ouders moeten de combinatietest zelf betalen. Dit geldt ook voor zwangere vrouwen
van 36 jaar en ouder. In sommige gevallen vergoedt de aanvullende verzekering de combinatietest.
Raad de zwangere aan haar polis te controleren of contact op te nemen met haar zorgverzekeraar.
De zorgverzekeraar vergoedt de combinatietest wel indien sprake is van een medische indicatie.
Neem bij twijfel over een medische indicatie contact op met het PND-centrum.

Vervolgonderzoek: vlokkentest, vruchtwaterpunctie of deelname aan de NIPT-studie
De kosten van vervolgonderzoek vallen onder het basispakket van de zorgverzekering, maar kunnen
ten kosten gaan van het eigen risico. Zwangere vrouwen komen in aanmerking voor
vervolgonderzoek na een verhoogde kans bij de combinatietest of bij een medische indicatie. Neem
bij twijfel over een medische indicatie contact op met het PND-centrum.
De directe toegang voor vrouwen van 36 jaar en ouder tot vervolgonderzoek vervalt.

Neem deze informatie mee in de gesprekken. De informatie over vergoeding wijzigt regelmatig.
Raad daarom stellen/vrouwen aan om te kijken op www.rivm.nl/downscreening (> Hoe verloopt de
screening > Kosten) en contact op te nemen met hun zorgverzekeraar.
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Onderstaande tabel vat een en ander samen.

Overzicht toegang en vergoeding downscreening per 1 januari 2015

Meer lezen?
• Kamerbrief Wijzigingen Zvw-pakket per 2015 (10 juni 2014)
• Kamerbrief Niet Invasieve Prenatale Test en andere prenatale testen (28 maart 2014)
• Informatie voor zwangere vrouwen over kosten
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