Nieuwsbrief NIPT – nr. 3
SPSZN, 17 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.

Terugblik scholingsavonden
Op maandagavond 6 maart en donderdagavond 9 maart vonden de scholingsavonden NIPT voor alle
counselors in de regio plaats. De eerste avond liep uit door de presentaties én de vragen die werden
gesteld. Aangezien wij juist ruimte willen laten voor het stellen van vragen, hebben we ervoor
gezorgd dat op 9 maart de presentaties hier en daar wat korter waren.
Er zijn de nodige vragen gesteld over de gewijzigde kwaliteitseisen. Vanaf 1 juli 2017 moet er in de
counseling meer tijd, aandacht en informatie zijn voor de zwangere én voor het afwegen van de
keuzes. Dit laatste houdt in dat u voortaan los van de intake minstens 30 minuten moet vrijmaken
voor het counselen (de voorwaarde van 30 minuten bestond al, maar nu moet dit dus gebeuren in
een apart gesprek). Om u houvast te geven bij het (opnieuw) inrichten van de counseling, heeft het
RIVM-CvB enkele praktische tips op een rij gezet en voorbeeldplanningen gemaakt. Deze informatie
is te vinden op de website van het RIVM, klik hier.
Veel informatie kan ook nagelezen worden in de verstrekte informatiemap, op de site van het RIVM
of in de DIN 2.1. Antwoorden op veel gestelde vragen over de NIPT als eerste screeningstest,
aangevuld met antwoorden op vragen verzameld bij de verschillende NIPT-bijeenkomsten door het
land, zijn bovendien te vinden op de website van het RIVM: klik hier.
Op maandagavond 3 april organiseert de SPSZN nog eenmaal een scholingsavond voor alle 3e en 4ejaars studenten van de VAR en overige belangstellenden in de regio. Deze avond is vol, u kunt zich
hiervoor dan ook niet meer aanmelden.
De presentaties van de bijeenkomsten staan op de website van de SPSZN, deze kunt u bekijken.

Mailadres per praktijk
Het is belangrijk dat u in Peridos een mailadres voor uw praktijk invult. U kunt dit controleren bij de
praktijkgegevens in Peridos. Zonder dit mailadres kunnen er geen notificaties worden gestuurd dat
er een NIPT uitslag in Peridos staat en zijn de NIPT uitslagen niet in te zien in Peridos. Bij het
onderdeel notificaties kunt u een selectie maken hoe vaak u de notificaties wilt ontvangen.
Let op: dit mailadres moet door meerdere zorgverleners benaderbaar zijn.
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Keuze voor NIPT, dan geen NT-meting
Een zwangere die kiest voor NIPT krijgt daarnaast geen NT-meting aangeboden. De NIPT heeft een
hogere sensitiviteit en specificiteit dan de combinatietest. Een NT-meting heeft dan voor de
screening op down-, edwards- en patausyndroom geen toegevoegde waarde.

NIPT in Nederland: geen informatie over geslacht
De WBO-vergunning voor NIPT in de TRIDENT-1 en TRIDENT-2 studie is voor de screening op down-,
edwards- en patausyndroom. Bij de NIPT als eerste screeningstest (TRIDENT-2 studie) kan de
zwangere ervoor kiezen om wel of niet over nevenbevindingen te worden geïnformeerd. Bij de NIPT
die door de PND-(satelliet)centra in de SPSZN-regio wordt aangevraagd na een verhoogde
kansuitslag van de combinatietest (TRIDENT-1 studie), wordt altijd gekeken naar nevenbevindingen.
In beide gevallen wordt niet gekeken naar de geslachtschromosomen.

Vitaliteit bepalen voor NIPT
Tijdens de recente scholingsavonden werd de vitaliteitsbepaling binnen één week voor bloedafname
voor de NIPT besproken. De reden hiervoor lijkt duidelijk: bij een niet vitale zwangerschap is er geen
indicatie voor NIPT. Graag willen we er u op wijzen dat er slechts gevraagd wordt om een
vitaliteitsbepaling. Deze kan zowel met een echo als met een doptone plaatsvinden. Voor een
optimale datering van de zwangerschap verwijzen we naar het NVOG-protocol. Bij de termijnecho
kunt u tevens een vanishing twin en meerlingen uitsluiten. Bij deze bevindingen of vermoede foetale
afwijkingen, inclusief een verdikte NT, kunt u voor overleg contact opnemen met het centrum voor
prenatale diagnostiek en is een NIPT niet geïndiceerd.

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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