Nieuwsbrief NIPT – nr. 10
SPSZN, 12 mei 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.

Bericht van het Star-laboratorium
Als gevolg van de invoering van de NIPT per 1 april 2017 is het aanbod aan serumbepalingen als
onderdeel van de combinatietest gedaald. Om die reden is besloten om deze testen niet meer
dagelijks uit te voeren. In de oneven weken zullen op maandag, woensdag en vrijdag de
serumbepalingen worden uitgevoerd en gerapporteerd. In de even weken zal dit op dinsdag en op
donderdag zijn. Het Star-lab blijft dagelijks voor u bereikbaar voor herberekeningsverzoeken of
andere vragen via de gebruikelijke weg (website van Star-MDC via uzipas, combinatietest@starmdc.nl of telnr. 010-2890211).
Verplichte nascholing NIPT
Landelijk is afgesproken dat counselors op 1 april 2017 de verplichte nascholing NIPT en de DIN 2.1
moet hebben afgerond. In de regio van de SPSZN is dit prima verlopen. Het overgrote merendeel van
de counselors heeft aan de verplichtingen voldaan en behoudt de kwaliteitsovereenkomst. De
counselors die niet of slechts gedeeltelijk voldoen aan de verplichte NIPT-nascholing, zijn door de
SPSZN persoonlijk benaderd. Indien relevante certificaten niet in ons bezit zijn, zijn de
counselingsovereenkomsten beëindigd. Een verzoek voor activering van een afgesloten
counselingovereenkomst is mogelijk na het behalen van de verplichte nascholing.
Laatste NIPT nascholing in Utrecht
De Stichting Prenatale Screening Regio Utrecht (SPSRU) organiseert namens alle regionale centra
voor prenatale screening in Nederland op donderdag 15 juni 2017 een laatste NIPT
nascholingsavond. U kunt zich tot uiterlijk 31 mei a.s. aanmelden via de website van de SPSRU. Bij
inschrijving krijgen zorgverleners die al actief zijn bij het counselen van zwangeren over prenatale
screening voorrang, aangezien zij verplicht bijgeschoold moeten zijn over de NIPT. Na 31 mei
ontvangt u dan bericht of u kunt deelnemen. Meer informatie over het programma en de
aanmelding leest u in de bijlage.
Peridos
Heeft u vragen over het opslaan en printen van het labformulier, neem dan contact op met de
Peridos helpdesk. Vermeld in uw e-mail altijd de Peridoscode van de labaanvraag waarover u vragen
hebt en de in Peridos bekende geboortedatum van de cliënt. Voor correctie van de geboortedatum
stuurt u ook de nieuwe geboortedatum mee. E-mail: help@peridos.on.spiceworks.com
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Kort geding Gendia afgewezen
Met ingang van 1 april 2017 is een subsidieregeling in werking getreden, op grond waarvan de
Nederlandse Universitair Medische Centra die de NIPT uitvoeren aanspraak kunnen maken op
subsidie van de landelijke overheid. Door deze subsidieregeling kunnen zwangere vrouwen de NIPT
voor € 175,- laten afnemen. Onlangs heeft een kort geding plaatsgevonden tussen het Belgische
bedrijf Gendia en de Staat der Nederlanden. Gendia heeft in het kort geding gevorderd dat de
subsidieregeling wordt gestaakt. De subsidieregeling zou volgens Gendia in strijd zijn met Europese
regelgeving over staatssteun. De vorderingen van Gendia zijn op 26 april jl. door de
voorzieningenrechter afgewezen.
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