Nieuwsbrief NIPT – nr. 6
SPSZN, 7 april 2017
Met deze nieuwsbrief informeren wij u over ontwikkelingen rondom de start van de NIPT op 1 april jl.
Heeft u vragen naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief, dan horen wij dat graag op
prenatalescreening@erasmusmc.nl.

Voor 11 weken geen labaanvraagformulier
De afgelopen dagen zijn er veel vragen binnengekomen over het feit dat voor 11 weken
zwangerschapsduur géén NIPT aanvraagformulier geprint kan worden uit Peridos. Deze beperking is
bewust ingebouwd om te voorkomen dat een zwangere vóór 11 weken zwangerschap bloed laat
prikken. Om tegemoet te komen aan de vele vragen die hierover zijn gesteld, is besloten dat het met
ingang van volgende week mogelijk wordt om een conceptaanvraag op te slaan bij counseling vóór
11 weken zwangerschapsduur. De zwangere kan daarmee het Peridos nummer krijgen, en indien
gewenst kan ze alvast betalen en het betaalbewijs printen. De eis van een vitaliteitsbepaling binnen
één week voor de bloedafname blijft bestaan.

NIPT mislukt
Als de NIPT is mislukt, staat dit vermeld op het uitslagformulier. Bij een mislukte NIPT bestaat er een
reële kans op een chromosoomafwijking (ruim 5% gebaseerd op de huidige literatuur). De counselor
informeert de zwangere over de verschillende opties voor vervolgonderzoek:
 Een tweede NIPT (deze is kosteloos).
 Invasieve prenatale diagnostiek (vlokkentest of vruchtwaterpunctie).
 Een combinatietest (voor eigen rekening, bij zwangerschapsduur < 14 weken)
Uiteraard kan een zwangere ook afzien van verder onderzoek.
2e NIPT aanvraag na een mislukte test
Indien een NIPT is mislukt, kunt u vanaf half april een tweede aanvraag met behulp van Peridos
doen. In Peridos zoekt u de betreffende zwangere op aan de hand van het BSN en de
geboortedatum, en selecteert u de juiste zwangerschap. De tweede aanvraag is dan al gevuld met de
gegevens uit de voorafgaande aanvraag. Deze kunnen desgewenst aangepast worden. U kunt de
aanvraag hierna printen. Op het formulier is aangegeven dat het een tweede test betreft en dat er
geen betalingsbewijs nodig is.

Tijdig printen van het toestemmingsformulier
Het toestemmingsformulier is alleen te printen voordat u de labaanvraag afsluit. U kunt het
toestemmingsformulier ook een aantal keer kopiëren en alvast klaarleggen. Wij verzoeken u geen
grote voorraden aan te leggen, voor het geval het formulier nog in de komende periode gewijzigd
wordt. Mocht u in voorkomende gevallen direct een toestemmingsformulier nodig hebben, dan kunt
u ons bellen op 010 7031332 en 010 7037479 en per mail via prenatalescreening@erasmusmc.nl.
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Toestemmingsformulier zwangere
Graag willen wij u erop wijzen dat het niet de bedoeling is dat het kopie van het
toestemmingsformulier door de zwangere afgegeven wordt bij de bloedafnamelocatie. Wilt u de
zwangere erop wijzen dat alleen het labaanvraagformulier en betalingsbewijs meegestuurd worden
met de bloedbuizen. Een kopie van het toestemmingsformulier is voor de zwangere zelf, om te
bewaren.

NT meting
Er worden veel vragen gesteld met betrekking tot de NT rond of boven 3.5 mm bij een vitaliteitsecho
die voor de 11 weken is uitgevoerd. Voorlopig wordt voorgesteld de volgende acties te ondernemen:
1. Bij NT >= 3.5 mm c.q. foetale hydrops: rechtstreeks verwijzen naar een centrum voor prenatale
diagnostiek, er mag geen NIPT verricht worden in het kader van de TRIDENT-2 studie.
2. Bij NT < 3.5 mm:
a. NT opnieuw meten halverwege de twaalfde zwangerschapsweek (dus: rond 11+4 w.),
indien >= 3.5 mm: rechtstreeks verwijzen naar een centrum voor prenatale diagnostiek,
geen NIPT in het kader van de TRIDENT-2 studie.
Of:
b. Combinatietest plannen, geen NIPT in het kader van de TRIDENT-2 studie.

Bezemklas
Counselors die om een bijzondere redenen niet in staat
Datum: 15 juni 2017
waren de regionale bijscholingsavonden te bezoeken,
Aanvang: 17:30 uur
krijgen de kans een extra, landelijke scholingsbijeenkomst
Einde avond: 21:00 uur
te bezoeken. De regio Utrecht is bereid gevonden een
Locatie: Collegezaal in het UMC
‘bezemklas’ te organiseren voor alle counselors die nog
Utrecht
niet geschoold zijn. De bezemklas is primair bedoeld voor
Kosten: Gratis
counselors die een contract hebben met één van de
regionale centra en voor studenten die binnenkort
Aanmelding is mogelijk vanaf mei
afstuderen. Als er na plaatsing van deze groep nog plek is,
via een link op de website van
kunnen ook andere belangstellenden deelnemen.
SPSRU (http://www.spsru.nl)
Wij wijzen counselors er dringend op dat als ze de NIPTnascholing (nog) niet gevolgd hebben, ze dan niet mogen counselen en dat op zeer korte termijn
het counselingscontract ingetrokken zal worden.

Vragen over de labworkflow NIPT
Op http://www.peridos.nl/vragen-over-de-labworkflow-nipt/ staat informatie met welke vragen
zorgverleners waar terecht kunnen.

Vertalingen
De Nederlandstalige, gedrukte versie van de folder ‘Prenatale screening op down-, edwards- en
patausyndroom’ is te bestellen via de webshop van het RIVM. Daarnaast zijn er van deze folder ook
vertaalde versies online beschikbaar. Momenteel zijn dit de talen Engels, Spaans, Papiamento, Frans,
Pools en Portugees. Binnenkort volgen Turks, Arabisch, Chinees en Duits.
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