Nieuwsbrief NIPT – nr. 2
SPSZN, 10 maart 2017
Met deze nieuwsbrief informeren wij u over ontwikkelingen rondom de start van de NIPT op 1 april a.s.
Heeft u vragen naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief, dan horen wij dat graag op
prenatalescreening@erasmusmc.nl.

Uitslagtermijn
De uitslagtermijn van de NIPT in het kader van de TRIDENT-2 is in principe tien
werkdagen. De bloedafname voor de NIPT kan plaatsvinden vanaf 11 weken zwangerschap. De NIPT
kan gedurende de hele zwangerschap uitgevoerd worden, maar vanwege eventuele diagnostiek na
een afwijkende uitslag en mogelijke consequenties die verbonden worden aan de uitslag van de
invasieve test, wordt een maximale termijn aangehouden van 18+6 weken.
Let op!
Vanwege de grote hoeveelheid aanvragen die verwacht worden in de beginperiode van de NIPT -in
ieder geval in de maand april-, dient u er rekening mee te houden dat de uitslagtermijn in de eerste
periode veel langer zal zijn, namelijk 20 werkdagen. Mocht een zwangere consequenties willen
verbinden aan de uitslag, dan wordt vanwege vervolgdiagnostiek en mogelijke keuzes tot nader
order een maximale termijn aangehouden van 16+6 weken.

Taal
In tegenstelling tot wat tijdens de eerste scholingsavond op 6 maart jl. werd gemeld, mogen ook
zwangeren die geholpen kunnen worden met de taal deelnemen aan de NIPT. Nederlands praten en
begrijpen is geen strikte voorwaarde, dus u kunt ook een tolk inzetten of gebruik maken van
vertaalde folders. Ook een counselor die de taal spreekt van de zwangere, kan helpen. Het gaat
erom dat de zwangere uiteindelijk begrijpt wat de wetenschappelijke studie TRIDENT-2 rondom de
NIPT inhoudt en begrijpt waarvoor zij toestemming geeft.

Website RIVM – veelgestelde vragen
Om de antwoorden op veelgestelde vragen
snel met iedereen te kunnen delen is vanaf nu
op www.rivm.nl/down-edwards-patau-seo
(de website over prenatale screening voor
professionals) een pagina te vinden met
daarop actuele Q&A’s. Het gaat hierbij om
diverse praktische en inhoudelijke vragen die
tot nu toe tijdens de bijscholingen gesteld zijn.
Deze lijst zal de komende weken verder
worden uitgebreid en geactualiseerd.

Folder voor zwangere
Het aanvragen van de voorlichtingsfolder over
screening op down-, edwards- en
patausyndroom kan via de webshop van het
RIVM-CvB: www.rivm.nl/pns/foldersbestellen. Wij adviseren u niet teveel tegelijk
te bestellen, maar alleen voor de eerste
maanden. Het kan namelijk zijn dat er al snel
wijzigingen doorgevoerd worden. De oude
folder kunt u niet meer gebruiken na 1 april
2017.
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Logistiek
De labworkflow voor NIPT zal geheel via Peridos verlopen. Dit betekent in de praktijk het volgende:
√ Vanuit Peridos kunt u een toestemmingsformulier voor deelname aan de TRIDENT-2 studie
downloaden. De zwangere én de counselor ondertekenen dit. De counselor bewaart het
toestemmingsformulier 15 jaar.
√ De counselor vult het aanvraagformulier voor de bloedafname in Peridos in en print dit uit.
√ Voordat de zwangere bloed kan laten prikken, moet ze eerst de eigen bijdrage van € 175 betalen
via iDEAL op de website: www.niptbetalen.nl. Na betaling ontvangt de zwangere een e-ticket.
√ Met het aanvraagformulier en het geprinte e-ticket kan de zwangere bloed laten prikken bij één
van de bloedafname locaties in de regio. De lijst met locaties wordt binnenkort geplaatst op de
website: www.meerovernipt.nl.
√ De bloedafname-locaties verzamelen de bloedmonsters. Koeriers verzorgen het transport naar
het laboratorium van het Erasmus MC, dat voor de regio van de SPSZN de analyse verricht.
√ Het laboratorium krijgt via Peridos alle informatie die nodig is voor de analyse.
√ Als een NIPT-uitslag bekend is, wordt de counselingspraktijk met een notificatiemail hierop
geattendeerd.
√ De counselor kan de uitslag als PDF opvragen in Peridos.
√ Bij een normale uitslag staat er een PDF klaar voor zowel de counselor als voor de zwangere.
√ Bij een afwijkende uitslag staat alleen een PDF voor de counselor. De counselor belt de
zwangere en nodigt haar uit voor een afspraak om de uitslag te bespreken. De counselor verwijst
de zwangere naar een PND-(satelliet)centrum voor counseling over vervolgonderzoek.
√ De counselor is verantwoordelijk voor het overbrengen van de uitslag van de NIPT aan de
zwangere.
√ Bij een nevenbevinding neemt het laboratorium eerst contact op met de counselor en daarna
met de zwangere. De zwangere wordt uitgenodigd voor een counselingsgesprek met de klinisch
geneticus.

Termijnbepaling voor aanvraag NIPT
De NIPT kan plaatsvinden vanaf 11 weken zwangerschap. Voor de NIPT-aanvraag moet de
zwangerschapsduur zijn vastgesteld via een termijnecho. Als de termijnecho meer dan een 1 week
geleden is bij de NIPT-aanvraag, dan moet de vitaliteit wederom worden vastgesteld.

Wat moet u als counselor voor 1 april 2017 hebben geregeld?
- U heeft een geldige kwaliteitsovereenkomst counseling met een
regionaal centrum.
- U heeft een van de verplichte scholingsbijeenkomsten van een
regionaal centrum bijgewoond.
- U heeft de DIN 2.1 met goed gevolg afgesloten en uw certificaat
naar de SPSZN opgestuurd.
- U weet uw inlogcodes voor Peridos.
- U staat in Peridos gekoppeld aan de zorginstelling(en) waar u
werkzaam bent als counselor.
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