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NIPT IN DE REGIO

Na één maand NIPT aanvragen kunnen we spreken van een succesvolle invoering van
de NIPT. Er zijn geen grote problemen geweest en de hele keten van counseling tot
uitslag verloopt goed. Op basis van de eerste ervaringen zullen nog enkele
aanpassingen in Peridos worden gedaan. Zo wordt het voor de zorgverlener mogelijk
gemaakt om zelf een aanvraag te verwijderen wanneer de zwangere toch afziet van
bloedafname voor de NIPT. Ook zal er een notificatie naar de zorgverlener gaan
wanneer een aanvraag lang openstaat zonder dat er bloed in het NIPT-lab is
aangekomen. Deze wijzigingen zullen in de loop van de maand mei worden doorgevoerd.

UITSLAGTRAJECT
Het bureau prenatale screening polikliniek verloskunde VUmc ontvangt regelmatig telefoontjes van zwangeren
die in de regio gecounseld zijn en die niet weten van wie ze de NIPT uitslag krijgen. Zij horen dan van
medewerkers in de betreffende zorginstelling dat ze voor de uitslag ‘met de VU contact op moeten nemen’.
Dit is niet juist. De zwangere krijgt de uitslag via de zorginstelling waar zij het counselingsgesprek heeft gehad.
Wij verzoeken u medewerkers die zelf niet direct betrokken zijn bij de NIPT maar wel zwangeren te woord
staan, op de hoogte te brengen van het uitslagtraject, zoals dat is afgesproken.
Als een uitslag lang op zich laat wachten, dan neemt de zorgverlener zelf contact op met het NIPT-laboratorium
VUmc, telefoon 020 – 444 8346, e-mail NIPT_klingen@vumc.nl (NIPT_klingen@vumc.nl). Vermeld hierbij altijd
de Peridoscode van de aanvraag en de geboortedatum van de zwangere. Ontvangt u geen uitslag notificaties?
Check dan het e-mailadres en het vinkje bij notificaties bij uw instellingen in Peridos.

WAAR KUNT U VRAGEN STELLEN OVER DE NIPT?
Als regionaal centrum kunnen wij, naast het beantwoorden van algemene vragen, hulp bieden bij: het toegang
verlenen aan zorgverleners tot de NIPT-aanvraag, informatie geven over het invullen van het
aanvraagformulier en het traject van de NIPT. Medewerkers van het regionaal centrum en het
bureau prentale screening VUmc kunnen geen storingen verhelpen of technische problemen in
Peridos oplossen. Ook kunnen zij geen gegevens van de zwangeren in de regio inzien of
aanpassen. Bijgevoegd vindt u een overzicht waar u als zorgverlener terecht kunt met de
verschillende vragen betreffende de NIPT. De contactgegevens zijn bedoeld voor de zorgverleners, niet voor
zwangeren.

BETALINGSBEWIJS TONEN: NU OOK DIGITAAL
Vanaf maandag 8 mei 2017 mag de zwangere, als zij betaalt via een smartphone of tablet, het betaalbewijs van
de NIPT afdrukken óf digitaal tonen bij de bloedafnamelocatie. Na betaling voor de NIPT via de website
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www.niptbetalen.nl, ontvangt de zwangere het betalingsbewijs per e-mail. Indien zij geen bewijs (hetzij op
papier of digitaal) kan tonen bij de afnamelocatie, wordt géén bloed afgenomen voor de NIPT.

GEEN ANONIMISERINGSVERZOEK BIJ LOPENDE NIPT AANVRAAG
Wanneer een anonimiseringsverzoek binnenkomt zal de regiobeheerder controleren of er een NIPT werd
aangevraagd en de aanvraag pas op een later tijdstip uitvoeren. De knop ‘Anonimiseren cliënt’ kan niet
gebruikt worden om ingevoerde gegevens verwijderen. Wanneer er wel een anonimiseringsactie zou worden
uitgevoerd in Peridos dan is de betreffende zwangere in Peridos niet meer te traceren. Ook de NIPT aanvraag is
dan niet meer te traceren. De labaanvraag en het bloed komen weliswaar op het NIPT-lab aan, maar zonder
gegevens in Peridos wordt door het lab geen NIPT-bepaling uitgevoerd.

OPENSTAANDE NIPT-AANVRAGEN
Sommige aanvragen blijven twee weken of langer openstaan in Peridos, terwijl nog geen bloed
bij het NIPT-lab is aangekomen. Er is dan geen zekerheid of er misschien sprake is van
‘zoekraken’ van bloed in het verzendtraject. In de toekomst zal hiervan automatisch een
notificatie naar de zorgverlener gaan, die de zwangere kan benaderen en eventueel de
aanvraag kan intrekken wanneer blijkt dat de zwangere toch afziet van de NIPT. Tot die tijd zal
het regionaal centrum middels een overzicht uit Peridos wekelijks controleren op (te) lang
openstaande aanvragen. Wij informeren dan de zorgverlener.

ALS DE TEST GEEN UITSLAG GEEFT
Als de NIPT is mislukt (geen uitslag geeft), staat dit vermeld op het uitslagformulier. Bij een mislukte NIPT kan
sprake zijn van een te lage foetale fractie in het DNA of er bestaat een reële kans op een foetale
chromosoomafwijking (ruim 5% gebaseerd op de huidige literatuur). De counselor informeert de zwangere
over de mislukte test en de mogelijke keuzes voor vervolgonderzoek. Dat zijn: een tweede NIPT (deze is
kosteloos), invasieve prenatale diagnostiek (vlokkentest of vruchtwaterpunctie), of een combinatietest (voor
eigen rekening bij een zwangerschapsduur tot 14 weken). Uiteraard kan de zwangere ook afzien van verder
onderzoek.
Indien de zwangere kiest voor opnieuw een NIPT kunt u een tweede aanvraag doen in Peridos. U zoekt de
betreffende zwangere op aan de hand van het BSN en de geboortedatum. Vervolgens selecteert u de juiste
zwangerschap. Onderin klikt u op de knop ‘aanvraag toevoegen’. De nieuwe aanvraag is dan al gevuld met de
gegevens uit de voorgaande aanvraag. De gegevens kunnen desgewenst worden aangepast. U kunt de
aanvraag hierna afdrukken en meegeven aan de zwangere. Op het formulier is aangegeven dat het een hertest
betreft en dat reeds betaald is.

BETROUWBAARHEID NIPT IN NEDERLAND
Begin april zijn in de media vragen gesteld waardoor verwarring is ontstaan over de betrouwbaarheid van NIPT
in Nederland. De TRIDENT-2 studie met de test zoals wij die uitvoeren heeft een vergunning van het Ministerie
VWS (na positief advies van de Gezondheidsraad, die de betrouwbaarheid uitgebreid heeft bestudeerd). Meer
informatie met een toelichting op de cijfers kunt u lezen in het nieuwsbericht op de VUmc website
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VERPLICHTE NASCHOLING
ONTBINDEN KWALITEITSOVEREENKOMST
Als counselor voor de screening op downsyndroom, edwards- en patausyndroom en het SEO dient u de
volgende twee verplichte nascholingen gevolgd te hebben:
1) de NIPT-nascholingsbijeenkomst van het regionaal centrum,
2) de landelijke digitale nascholing, DIN2.1.
In de maand mei zal het regionaal centrum inventariseren welke zorgverleners met een
counselingsovereenkomst in Peridos niet voldoen aan de nascholingseis. Als dit bij u het
geval is ontvangt u bericht dat de overeenkomst wordt ontbonden. U kunt zelf, bij uw
persoonlijke gegevens in Peridos (tabblad opleidingen) controleren of uw nascholing geregistreerd staat.
Verderop in deze nieuwsbrief kunt u lezen waar u zich kunt aanmelden voor de laatste landelijke NIPTnascholingsbijeenkomst.

COMBINATIETEST
WEBAANVRAAG VERVALLEN
Sinds de invoering van de NIPT is er een sterke terugloop in het aantal combinatietest aanvragen. Daarom
heeft het combinatietest laboratorium VUmc besloten de website voor combinatietest aanvragen niet langer
beschikbaar te houden. Ook worden bepalingen van f-bHCG en PAPP-A uit maternaal serum voor de
combinatietest nu op twee dagen per week uitgevoerd (dinsdag en donderdag).

AGENDA
NIEUWE RONDE VISITATIES ECHOCENTRA
In september 2017 start het RCPS VUmc met een nieuwe (vijfde) ronde visitaties
van de echocentra. De samenstelling van de commissie is: mevr. B. Sas en
mevrouw I.M.M. de Groot-Loeve, beide verloskundige/echoscopist en tevens
kwaliteitsfunctionaris bij het regionaal centrum en mevr. B.M. Kars-Walker,
eveneens kwaliteitsfunctionaris bij het regionaal centrum. SEO logboeken zullen tijdens de visitatie worden
besproken met de echoscopist. Vooraf worden door de commissie vijf cases per echoscopist at random
aangewezen in Peridos. De echoscopist kiest van deze vijf vervolgens zelf drie cases uit en levert tijdig de
beelden aan in .PPT-format, geanonimiseerd, maar voorzien van geboortedatum zwangere en datum
onderzoek.

Pag 3 van 4

Nieuwsbrief Regionaal centrum prenatale screening (RCPS) VUmc,

4 mei 2017

CASUÏSTIEKBESPREKING
Op donderdag 18 mei 2017 organiseert het RCPS VUmc een regionale casuïstiekbespreking voor
echoscopisten. Het onderwerp is placenta/vliezen/navelstreng.
Locatie: VUmc, zaal: de Waver (ziekenhuisgebouw via hoofdingang begane grond). Tijd: 17:00 – 19:00 uur.
Aanmelding: bm.kars@vumc.nl

GEGEVENS LANDELIJKE MONITOR SCREENING 2016
UPLOADS
Heeft u alle gegevens over 2016 aangeleverd aan Peridos? Zo niet, wilt u dat dan zo spoedig mogelijk doen.
Ondervindt u problemen bij het uploaden, neem dan contact op met de regiobeheerder.

LANDELIJK NIEUWS

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 downscreening en SEO 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.

UITSTEL BESLISSING 13-WEKENECHO
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in een brief laten weten dat de eerder aangekondigde
beleidsreactie op het advies van de Gezondheidsraad over de invoering van de 13-wekenecho niet naar de
tweede kamer wordt gestuurd. De beleidsreactie wordt overgelaten aan het volgende kabinet.

KORT GEDING GENDIA AFGEWEZEN
Met ingang 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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