Nieuwsbrief NIPT – nr. 7
SPSZN, 14 april 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.

Eerste NIPT week
In de eerste week van de TRIDENT-2 studie zijn meer dan 2500 aanvragen voor NIPT aangemaakt,
waarvan 2300 ook daadwerkelijk zijn geprint. De drie Nederlandse laboratoria hebben inmiddels
meer dan 1250 monsters ontvangen. Inmiddels hebben alle drie laboratoria uitslagen aangeleverd.
Naar aanleiding van deze uitslagen zijn er ook notificatiemails naar de aanvragende zorgverleners
verstuurd. Er zijn al meer dan 400 verslagen gegenereerd voor zowel de zorgverlener als de
zwangere. Hiermee is de hele keten succesvol doorlopen. Vooralsnog wordt de uitslagtermijn van
10 werkdagen gehaald.
Anonimiseren
Een verzoek tot anonimiseren dient alleen te worden ingediend als de zwangere hier zelf om vraagt.
Let op: van een geanonimiseerde zwangere is de NIPT aanvraag niet meer te achterhalen. De
laboratoria zullen de NIPT aanvragen niet honoreren als zij geen gegevens in Peridos kunnen inzien.
Ook zijn de eventueel fout ingevoerde gegevens niet meer te herstellen.
Het verzoek is dan ook om GEEN anonimiseringsverzoeken te doen bij zwangeren die een lopende
NIPT aanvraag hebben. Uiteraard is het wel mogelijk dit op een later moment te doen als de
uitslagbrief reeds uit Peridos geëxtraheerd is en de zwangere op de afgesproken wijze geïnformeerd
is over de uitslag.
Correctie labaanvraagformulier
Vanaf deze week kan een conceptaanvraag van het labformulier in Peridos worden opgeslagen
indien het counselingsgesprek heeft plaatsgevonden vóór 11 weken zwangerschapsduur.
Correctie op de verstrekte informatie in Nieuwsbrief NIPT nr. 6: de zwangere kan daarmee nog NIET
het Peridos nummer krijgen, en dus nog niet betalen. De landelijke NIPT Kerngroep heeft het
moment van aanvragen nog in overweging en komt op korte termijn met een oplossing.
Bloedafnamelocaties
Het aantal bloedafnamelocaties is de afgelopen twee weken snel uitgebreid tot 167. De komende
tijd zal gekeken worden waar in Nederland het aantal afnamepunten uitgebreid moet worden om
voor zwangeren de reisafstand zoveel mogelijk te beperken. We willen u verzoeken uw cliënten er
op te attenderen dat niet op ieder prikpunt ook een bloedafname gedaan kan worden voor andere
doeleinden, zoals bijvoorbeeld de eerste trimester serologie.
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Betrouwbaarheid van de Nederlandse NIPT
In de media zijn vragen gesteld over de betrouwbaarheid van de NIPT in Nederland. De TRIDENT-2
studie, met de test zoals die in Nederland wordt uitgevoerd, heeft een vergunning van VWS (na
positief advies van de Gezondheidsraad, die de betrouwbaarheid uitgebreid heeft bestudeerd).
Meer informatie met een toelichting op de cijfers kunt u lezen op:
https://www.vumc.nl/onderzoek/nieuws/betrouwbaarheid-van-de-nipt-in-nederland/
Zwangerschapstermijn voor aanvraag NIPT.
De NIPT kan in principe vanaf 11 weken zwangerschapsduur aangevraagd worden tot ver in het
derde trimester. Dus ook na 24 weken zwangerschapsduur kan een NIPT aanvraag gedaan worden.
Als een patiënte echter een zwangerschapsafbreking als handelingsoptie wil openhouden, blijft
vooralsnog het advies om de bloedafname tot uiterlijk 17 voltooide zwangerschapsweken te laten
verrichten. Zo blijft voldoende tijd over voor posttest counseling en het eventueel verrichten van
invasieve prenatale diagnostiek. Foetale structurele afwijkingen zijn uiteraard een exclusiecriterium
voor de NIPT.
Meer vragen?
Heeft u vragen, loopt u tegen praktische problemen aan of wilt u ons attenderen op bijzondere
gebeurtenissen of vragen van cliënten met betrekking tot de NIPT? Voel u vrij ons hierover per mail
te benaderen (prenatalescreening@erasmusmc.nl) . We doen ons best uw mail binnen één werkdag
te beantwoorden.
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