Aan: contractanten en zorginstellingen met een NT-contract

Rotterdam, 7 juli 2017
Betreft: serumanalyses combinatietesten
Geachte zorgverlener,
Sinds de invoering van de NIPT op 1 april 2017 is het aantal aangevraagde
serumbepalingen in het kader van de combinatietesten sterk gedaald tot ongeveer
10% van het aantal analyses in 2015 (zie plaatje).
Er zijn nu 7 laboratoria in Nederland die de serumanalyses uitvoeren. In verband
met het lage aantal analyses dat overblijft is er nog maar ruimte voor één
uitvoerend laboratorium. In het platform downsyndroom screeningslaboratoria is
deze situatie uitvoerig besproken. Het platform heeft geadviseerd om bij één
uitvoerend laboratorium de uitvoering te laten plaatsvinden en daarnaast de
referentiefunctie te scheiden van de uitvoering.
Op basis van dit advies is besloten dat het laboratorium van Star-SHL de analyses
voor alle regio’s gaat uitvoeren en dat het RIVM de referentiefunctie gaat uitvoeren.
De programmacommissie van het RIVM-CvB heeft positief ingestemd met dit
voorstel met de opdracht aan Star-SHL (onder vakinhoudelijke verantwoordelijkheid
van prof. dr. Y.B. de Rijke, klinisch chemicus-endocrinoloog) om een landelijke
uniforme werkwijze te hanteren en hiervoor volledig gebruik te maken van Peridos
(registratie, aanvraag, afhandeling, rapportage) zoals ook bij de NIPT-workflow.
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Star-SHL gaat deze zomer starten de werkprocessen zo in te richten dat ze alle
regio’s kan bedienen. Het streven hierbij is om zowel een decentrale als een
centrale kansberekening aan te kunnen bieden. Na de zomer zal blijken of dit
technisch lukt. Hierbij zal volledig gebruik worden gemaakt van Peridos. Na de
zomerperiode zal de overgang van het huidige regionale laboratorium naar StarSHL worden uitgerold. Dit gebeurt regio voor regio.
Voor regio Zuidwest Nederland betekent dit dat de rapportage van de
serumscreening (voor eenlingen) en van de kansberekening (voor tweelingen en
vanishing twins) geheel via Peridos gaat lopen en niet meer via de beveiligde
webapplicatie van Star-SHL. Deze overgang zal medio september plaatsvinden.
Nadere berichtgeving hierover volgt.
De daling van het aantal aangevraagde combinatietesten heeft ook effect op het
aantal NT-metingen dat wordt uitgevoerd. De kwaliteitseis van het minimum aantal
NT metingen kan niet meer door iedereen worden gehaald. In het najaar wordt een
besluit genomen, hoe hiermee wordt omgegaan.

Met vriendelijke groet,
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