Scoringsinstrument counseling combinatietest
Checklist item

Specificering

Maximum score

Toetsing informatiewens CT

Wenst u informatie over screening op Downsyndroom?

n.v.t.

Info CT: bloedonderzoek, NTmetingzodat zw een weloverwg
keuze kan maken

1. Bloedonderzoek bij zwangerschapsduur 9-14 weken.
2. Nekplooimeting bij kind tijdens echo bij
zwangerschapsduur 11-14 weken.

2 punten

CT naast de kans op DS ook kans op
13 (patau) en 18 (edwards) geeft

1. Naast de kans op DS uitslag kans op t18
(edwardssyndroom) en t13 (patausyndroom).
2. Krijgt alleen deze informatie wanneer zwangere het wil.

2 punten

Info over trisomie 21, 13 en 18.

Trisomie 21:
1. Is aangeboren aandoening.
2. Veroorzaakt door extra chromosoom bij chrom 21.
3. Trage en beperkte ontwikkeling van het kind.

2 punten

Info over verschillende
uitslagmogelijkheden, eventuele
verwijzing en vervolgonderzoek

Info geven over de NIPT

Het aanbieden van ondersteuning
aan de zwangere om de informatie
te verwerken en tot besluitvorming
te komen.

T18 (edwards)/T13 (patau):
4. Veroorzaakt door extra chromosoom T18/T13
5. Merendeel kinderen overlijdt tijdens zws of 1e levensjaar.
6. Ernstig verstandelijke beperking en specifieke lichamelijke
afwijkingen.
1. De uitslagen van de bloedtest + NT + leeftijd +
zwangerschapsduur = kansuitslag (dus geen zekerheid)
2. Bij een verhoogde kans van 1:200 op kind met DS:
vervolgonderzoek.
3. VO bestaat uit NIPT, vlokkentest, vruchtwaterpunctie.
4. Vlokken en punctie geeft definitieve uitslag.
1. Bij een verhoogde kansuitslag mogelijkheid meedoen aan
NIPT studie.
2. Bloed afgenomen om DNA kind te onderzoeken op DS,
Edwards en Patau syndroom.
3. Voordeel NIPT: geen risico op miskraam.
4. Nadeel NIPT: geen 100% zekerheid.
5. Vervolgonderzoek.
Antwoordopties:
- Telefonisch contact opnemen;
- Extra consult;
- Keuzehulp / website;
- Anders namelijk:

2 punten

2 punten

Inventarisatie

Noemen folder ‘Informatie over de
screening op Downscreening’

Wordt folder genoemd ja= 1 nee=0

1 punt

Indien zw besluit tot deelname
screening, meegeven verwijsbrief,
met hierin aangegeven dat ze is
gecounseld.

1. Verwijsbrief meegegeven/uitgelegd.
2. Indien interne CT uitvoering registratie in het digitale
patiënten systeem.
3. Wanneer zwangere niet direct deelneemt aan CT
vervolgstap uitleggen wanneer zwangere uiterlijk dient te
besluiten.
1. Geen verwijsbrief meegegeven door geen keuze
2. Andere reden

1 punt
(wanneer 1 van subitems behandeld 1
punt)

1. Uitleg hoe de uitslag wordt gegeven.
2. Uitleg geven door wie de uitslag wordt gegeven.

2 punten

Geen verwijsbrief meegegeven
wanneer geen keuze is gemaakt.
Indien zw besluit tot deelname aan
screening bespreken hoe ze de
uitslag van de CT zal ontvangen.

1 punt (alleen bij optie 1)

Max 14 punten

