Nieuwsbrief NIPT – nr. 5
SPSZN, 31 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.

Ondersteuning SPSZN
De officiële start voor de TRIDENT-2 studie is zaterdag 1 april 2017. Wij maken u erop attent dat in
het weekend van 1 en 2 april a.s. er geen ondersteuning zal zijn door de SPSZN en het landelijk
beheer van Peridos. Wij adviseren u daarom pas vanaf maandag 3 april a.s. te starten met de
TRIDENT-2.
De SPSZN is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar op de volgende telefoonnummers:
010 7031332 en 010 7037479 en per mail via prenatalescreening@erasmusmc.nl.
Houd u er rekening mee dat wij mogelijk door drukte telefonisch in gesprek zijn en dat u ons niet
altijd meteen kunt bereiken.
Vragen over de NIPT
Op de website van het RIVM staat een overzicht waar u met een groot deel van uw vragen terecht
kunt. Voor de uitslag van de NIPT voor de regio’s RCNZH en SPSZN is het NIPT-laboratorium
Rotterdam verantwoordelijk, te bereiken via 010-70 36 915 (menu keuze 2 – 1), per
e-mail: ervo@erasmusmc.nl, graag onder vermelding van: NIPT.
Bloedafnamelocaties
Op de website www.meerovernipt.nl staan alle bloedafnamelocaties die vanaf maandag 3 april
starten, vermeld. Nog dagelijks worden er contracten gesloten met lab organisaties en vinden er
updates van de website plaats. Voor de regio Zuidwest Nederland doen alle organisaties mee die in
eerste instantie zijn geselecteerd. Dit zijn 24 locaties van Star-SHL. Het Erasmus MC, Albert
Schweitzerziekenhuis, Amphia Ziekenhuis en Reinier de Graaf Gasthuis hebben ook een prikpunt.
Onder de landkaart op deze website staan de adressen gepubliceerd.
Handleidingen Peridos
De vernieuwde Peridos website is in gebruik genomen. De onderdelen labworkflow NIPT en
labworkflow combinatietest zijn helemaal up-to-date. Alle handleidingen voor de NIPT staan op de
eerste pagina en zijn als bijlagen bij deze nieuwsbrief toegevoegd.
Labaanvraag en toestemmingformulier
Vanaf morgen, zaterdag 1 april, worden alle nieuwe schermen in Peridos open gezet. U kunt dan
zien hoe u de labaanvraag voor de NIPT moet doen en hoe u het toestemmingsformulier kunt
printen en kopiëren.
Kosten
De kosten voor de NIPT worden betaald door middel van een eigen bijdrage door de zwangere van €
175,- en een tijdelijke subsidieregeling van VWS. Voor de uiteindelijke verrekening met de
laboratoria is het belangrijk dat vóór de bloedafname zeker is dat de zwangere de eigen bijdrage
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betaald heeft. Daarom dient de zwangere een geprint betaalbewijs mee te nemen naar het
bloedafnamepunt. Als de NIPT mislukt, dan is het herhalingsonderzoek kosteloos. De kosten van de
NIPT kunnen niet teruggevraagd worden bij de zorgverzekering, vanwege het feit dat de NIPT in het
kader van wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd en niet onder de zorgverzekeringswet valt.
Voor de combinatietest geldt onverminderd de eigen bijdrage, behalve als er een medische indicatie
bestaat. Voor de NIPT in het kader van TRIDENT-1 (medische indicatie of vervolgonderzoek na
verhoogde kans bij de combinatietest) geldt dat door de zwangere gekozen kan worden voor de
subsidieregeling van VWS of desgewenst voor vergoeding door de zorgverzekering.
Bijscholingsavond
De voorlopig laatste bijscholingsavond NIPT zal plaatsvinden op maandagavond 3 april. U kunt zich
voor deze bijeenkomst helaas niet meer aanmelden aangezien het maximum aantal deelnemers
reeds bereikt is. Indien u counselor bent en onverhoopt de scholing niet hebt kunnen volgen, stuurt
u ons dan een mail. De presentaties van de NIPT-bijscholingen vindt u op onze website:
http://prenatale-screening.nl/nipt-scholingsbijeenkomsten-maart-2017/
Uitslag NIPT
De uitslag van de NIPT (normale en afwijkende uitslag) komt alleen in Peridos te staan. De aanvrager
dient zelf de zwangere te informeren over de uitslag van de NIPT. Er worden geen uitslagbrieven
vanuit het lab naar de zwangere gestuurd. De aanvrager hoort dus zelf zorg te dragen voor de
communicatie van deze uitslag aan de zwangere en zorgverlener. Daarnaast hoort de aanvrager of
behandelend verloskundig zorgverlener de verwijzing naar het centrum voor Prenatale Diagnostiek
of één van de satellieten in de regio Rotterdam te regelen als er sprake is van een afwijkende uitslag
met betrekking tot down-, edwards- of patausyndroom.
Bij nevenbevindingen bij de NIPT, worden de aanvrager en de zwangere hierover telefonisch
geïnformeerd door de klinisch geneticus en wordt de zwangere uitgenodigd voor een
vervolgafspraak bij de klinisch geneticus.
Onderwerpen uit eerdere NIPT Nieuwsbrieven
Graag attenderen wij u nog een keer op een aantal onderwerpen die in eerdere NIPT-nieuwsbrieven
zijn opgenomen:
 Verwacht wordt een grote hoeveelheid aanvragen in de beginperiode en dus een uitslagtermijn
van 20 werkdagen - nieuwsbrief 2
 De aanvraag voor de NIPT en de uitslagen verlopen via Peridos – nieuwsbrief 4
 U kunt nieuwe voorlichtingsmaterialen bestellen op de webshop van het RIVM – nieuwsbrief 4
 De exclusiecriteria staan vermeld – nieuwsbrief 4
 Alle counselors hebben een geldige kwaliteitsovereenkomst counseling met een regionaal
centrum, hebben de DIN2.1 én een scholingsbijeenkomst NIPT van een regionaal centrum
gevolgd, weten hun inlogcodes in Peridos en staan in Peridos gekoppeld aan de
zorginstelling(en) waar zij werken.

Wij wensen u heel veel succes!
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