Nieuwsbrief NIPT – nr. 4
SPSZN, 24 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.

Aanvraag via Peridos
Als een zwangere NIPT wenst, kan de counselor NIPT aanvragen via Peridos. Let op:
 Counselors die in meer dan één praktijk werken, bijvoorbeeld als waarnemer, moeten bij het
inloggen in Peridos erop letten dan zij inloggen bij de juiste praktijk. De NIPT-uitslag gaat
namelijk naar de praktijk die in Peridos geselecteerd is.
 Een aanvraag mag pas ingevuld worden in Peridos als de zwangere besloten heeft NIPT te laten
doen. Pas dan kan ook het aanvraagformulier voor de bloedafname geprint worden.
 De counselor kan het NIPT-aanvraagformulier in Peridos gedeeltelijk invullen en het concept
opslaan. Zodra de zwangere besloten heeft de NIPT te laten doen, kan de counselor de
aanvraag in Peridos afronden.
Meer informatie over de wijze van NIPT aanvragen in Peridos vindt u in de handleiding via
www.peridos.nl (eind maart gereed).
Uitslagen TRIDENT-2
De uitslagen van de NIPT voor de TRIDENT-2 zullen via Peridos verlopen. De counselingpraktijk
ontvangt een notificatiemail dat er nieuwe uitslagen bekend zijn. Voor deze meldingen is per praktijk
één centraal mailadres nodig. Iedere praktijk kan zelf in Peridos aangeven naar welk mailadres en op
welk moment mails ter attendering gestuurd kunnen worden. De uitslagen kunnen in pdf-formaat
uit Peridos gedownload worden
Voor de uitslagprocedure geldt het volgende:
•
Bij een niet afwijkende NIPT staan er twee pdf-documenten klaar, één voor de counselor en
één voor de zwangere;
•
Bij een afwijkende uitslag (verdenking op down-, edwards- of patausyndroom), staat er alleen
een uitslag voor de counselor klaar. De verloskundige / aanvrager verwijst de zwangere zo snel
mogelijk naar een centrum voor prenatale diagnostiek voor counseling over vervolgonderzoek;
•
Bij een nevenbevinding zal het lab eerst contact opnemen met de klinisch geneticus, voordat de
uitslag in Peridos gezet wordt. De klinisch geneticus belt de aanvrager en daarna de zwangere
voor counseling over vervolgonderzoek.
De NIPT zal geen uitslag geven over het geslacht van het kind, er wordt niet gekeken naar de
geslachtschromosomen.
DIN 2.1: instructiefilm over counseling is beschikbaar
De Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland
(SPSZN) heeft de instructiefilm ‘Counseling Prenatale
Screening’ uitgebracht. De film geeft voorbeelden van
counseling in de praktijk. In een rollenspel worden
verschillende scenario ' s doorgenomen en
becommentarieerd. De film dient als illustratie bij het in
de DIN 2.1, Nascholing Prenatale Screening voor
counselors behandelde materiaal.

U vindt de film via deze link:
https://vimeo.com/207470200
wachtwoord: DIN2.1
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Bloedafnamelocaties
Het aantal bloedafnamelocaties zal beperkt zijn. Redenen daarvoor zijn:
Logistiek – bevoorrading van en inzameling bij de bloedafnamelocaties; speciale buizen met
instructies; beperkte houdbaarheid van de buizen.
Kwaliteit – bloedafnamelocaties moeten geaccrediteerd zijn volgens ISO15189/CCKL.
Verwijs de zwangere naar een bloedafnamelocatie zo dicht mogelijk in de buurt. Vanaf eind maart
zullen deze vermeld worden op www.meerovernipt.nl.

Bestellen nieuwe materialen
Vanwege de invoering van TRIDENT-2 zijn verschillende materialen vernieuwd waaronder de folder
voor zwangeren over de screening op down-, edwards- en patausyndroom. Vanaf maart zijn de
nieuwe materialen beschikbaar via de webshop van het RIVM. We willen u vragen de vernieuwde
folder voor zwangeren over de screening op down-, edwards- en patausyndroom voor maximaal 3
maanden te bestellen. Let op: de oude folder voor zwangeren kunt u vanaf 1 april 2017 niet meer
gebruiken!
Verder zijn er materialen ontwikkeld voor de ondersteuning van de counseling:
• Informatiekaart (ter ondersteuning van het counselingsgesprek)
• Gespreksleidraad voor counselors prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom
(achtergrondinformatie over de NIPT voor counselors)
• Beslisschema's toestemming en registratie bij pre- en neonatale screeningen voor verloskundig
zorgverleners (VKZ)
U kunt meerdere exemplaren bestellen via de webshop op: www.rivm.nl/pns-folders

Exclusiecriteria
Wanneer komt een zwangere niet in aanmerking voor de TRIDENT-2:
• Als zij zwanger is van een dichoriale tweeling.
• Als er sprake is van een vanishing twin (tweede lege vruchtzak).
• Als bekend is dat er sprake is van echoscopisch vastgestelde afwijkingen bij de foetus
(waaronder ook een NT ≥ 3,5 mm).
• Als de zwangere (en/of haar partner) zelf een chromosoomafwijking heeft, behalve als het een
Robertsoniaanse translocatie (13;21) betreft. Deze zwangere verwijzen voor counseling in een
PND-(satelliet)centrum.
• Als er sprake is van een moederlijke maligniteit op het moment van de aanvraag.
• Als de zwangere in de afgelopen drie maanden een bloedtransfusie, stamcel- of orgaantransplantatie of immunotherapie heeft gehad.
• Als de zwangere jonger is dan 18 jaar.
• Als de zwangere - naar het oordeel van de counselor - niet in staat is om, eventueel met hulp
van een tolk, het doel van het onderzoek te begrijpen en toestemming te geven.
• Als de zwangere geen Nederlandse zorgverzekering heeft (nadere informatie hierover volgt via
de website van het RIVM).
Wat moet u als counselor voor 1 april 2017 hebben geregeld?
- U heeft een geldig 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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