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Samenvatting 

• Nieuwe technische mogelijkheden voor prenatale screening 

roepen (nieuwe) ethische vragen op 

– Steeds opnieuw debat, beleidsontwikkeling, educatie nodig 

 

• NIPT voor Down in Nederland vanaf 1 april 2014 in TRIDENT 

studie voor vrouwen met verhoogd risico na combinatietest 

 

• Verloskundig hulpverlener blijft spil in communicatie: 

– Eerste consult 

– Doel is een geïnformeerde keuze door de zwangere en haar 

partner  
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Wilt u meer weten over NIPT?  

• www.meerovernipt.nl 

 

• Verdiepende informatie op www.niptconsortium.nl 

 

• Henneman L, Bax CJ, Oepkes D, Lachmeijer AMA. Niet-invasieve 

prenatale testen in Nederland. Tijdschrift voor Verloskundigen. 2013; 

juli/aug: 34-36. 

 

• Gezondheidsraad. NIPT: dynamiek en ethiek van prenatale screening. 

Den Haag: Gezondheidsraad, 2013; publicatienr. 2013/34. 

 

• Gezondheidsraad. Wet op het bevolkingsonderzoek: niet-invasieve 

prenatale test bij verhoogd risico op trisomie. Den Haag: 

Gezondheidsraad, 2013; publicatienr.2013/35. 

http://www.meerovernipt.nl/
http://www.niptconsortium.nl/


Ethiek prenatale screening: 

onderscheid twee doelen: 

• 1) screening op condities die kunnen leiden tot een ongunstige 

zwangerschapsuitkomst, maar waarvoor geldt dat tijdige 

opsporing preventief ingrijpen mogelijk maakt, en  

 

 Doel: ziektepreventie 

 

• 2) screening op foetale afwijkingen die voor de zwangere en 

haar partner aanleiding kunnen zijn tot een beslissing over het 

uitdragen of afbreken van de zwangerschap. 

  

 Doel: verschaffen van zinvolle reproductieve 

keuzemogelijkheden 



Historie 

Foetale cellen in bloed moeder?  

 

Oosterwijk JC, Mesker WE, Ouwerkerk MC, Knepflé CF, van der 

Burg MJ, Wiesmeijer CC, Beverstock GC, Losekoot M, Bernini 

LF, van Ommen GJ, van de Kamp JJ, Kanhai HH, Tanke HJ. 

Detection of fetal erythroblasts in maternal blood by onestep 

gradient enrichment and immunocytochemical recognition Early 

Hum Dev. 1996 Dec 30;47 Suppl:S95-7.  

 

 



DNA van foetus in bloed moeder 

www.meerovernipt.nl 



NIPT in PSIE/Rhesus screening 

www.rivm.nl/ 



2011: DNA van foetus in bloed moeder 
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BMJ. 2011; 342: c7401. 



Recente historie prenatale screening  

 
Down/SEO 

2007: alle zwangeren geïnformeerd over combinatietest 

2007: 20 weken echo (structureel echoscopisch onderzoek, SEO) 

 

NIPT in PSIE 

2011: NIPT in Rhesus screening (bij Rhesus negatieve vrouwen: is 

kind Rhesus positief?) 

 

NIPT voor Down 

WBO vergunning verleend per 1 april 2014 voor NIPT. 

De onderzoeksgroep start wetenschappelijk implementatieonderzoek 

(TRIDENT studie) per 1 april 2014.  

De vergunning is voor 2 jaar verleend. 

 



Simple, safe, early,… 

• Het screeningsaanbod kan kwetsbaar maken voor de kritiek dat 

het onder de vlag van reproductieve autonomie in feite gaat 

om het zoveel mogelijk voorkómen van de geboorte van 

kinderen met voor de samenleving kostbare aandoeningen en 

handicaps. 

 

• Het bieden van zorgvuldige informatie en counseling blijft 

net zo belangrijk als de screening eenvoudiger, betrouwbaarder 

en veiliger wordt. 

Gezondheidsraad, publicatienr. 2013/34 



Huidige prenatale screening 

• Informatie over combinatietest voor alle zwangeren 

• Vergunning voor screening richt zich op trisomie 21,18,13 

• Kans berekend op grond van combinatie van leeftijd, 

nekplooimeting, twee biochemische markers 

• Als risico ≥ 1:200: diagnostische test: vruchtwaterpunctie of 

vlokkentest, gevolgd door chromosomenonderzoek 

 

Direct indicatie voor prenatale diagnostiek: 

• Leeftijd moeder ≥ 36 jaar 

• Eerder kind met chromosomale afwijking 

• Drager gebalanceerde translocatie 



Testeigenschappen prenatale screening DS 

• 85-95% van alle zwangerschappen met trisomie 21 worden 

gevonden (sensitiviteit), 

• bij een specificiteit van 93-95% (5-7% fout-positieve uitslagen). 

 

• 5-15% van de diagnoses gemist 

• 5-7% verwezen voor vervolgonderzoek (vruchtwaterpunctie) 

 

• Door vruchtwaterpunctie/ vlokkentest klein risico (0,3-0,5%) op 

een miskraam (iatrogene abortus) 

 

• uptake combinatietest bedraagt in NL 27% 

 



Testeigenschappen NIPT 

• 99,5% van alle zwangerschappen met trisomie 21 worden 

gevonden (sensitiviteit), 

• bij een specificiteit van 99,7% 

 

 

• <1% van de diagnoses gemist  

• <1% verwezen voor vervolgonderzoek (vruchtwaterpunctie) 

 

 

• Vanwege mogelijkheid fout positieven (bijv. door mosaïcisme in 

placenta) toch vruchtwaterpunctie vóór afbreken zwangerschap 

 

 



Voordelen NIPT 

• Veel minder vrouwen hoeven invasieve test te ondergaan 

(1:500 in plaats van 1:28) 

 

• Dus minder iatrogene abortus 

 

• Sensitiviteit >99% (NB wanneer NIPT na combinatietest blijft 

sensitiviteit van hele keten dus 85-95%) 

 

• Uiteindelijk meer aandoeningen op te sporen: chromosomale 

afwijkingen, ernstige monogene aandoeningen (CF, Duchenne 

spierdystrofie, MCADD, AGS). 
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Gezondheidsraad. NIPT: dynamiek en ethiek van prenatale screening. Den 

Haag: Gezondheidsraad, 2013; publicatienr. 2013/34. 

 

Gezondheidsraad. Wet op het bevolkingsonderzoek: niet-invasieve prenatale 

test bij verhoogd risico op trisomie. Den Haag: Gezondheidsraad, 2013; 

publicatienr.2013/35. 

17 december 2013: 



Rol van verloskundig zorgverlener 

• Zie draaiboek down/SEO op www.rivm.nl 

• Regionale nascholingen (RIVM/CvB) 

 

• Aankaarten prenatale screening down/SEO 

• Indien de vrouw te kennen geeft hier meer over te willen weten, 

volgt een counselinggesprek 

• Elke vrouw met een verhoogde kans uitslag komt, indien zij dat 

wenst, in aanmerking voor een gesprek in een Centrum voor 

Prenatale Diagnostiek (PND). 

• In dat Centrum wordt uitleg gegeven over invasieve test of 

vervolgonderzoek en de voor- en nadelen. 

 

http://www.rivm.nl/


NIPT voor wie (vanaf 1.4.2014) 

• Zwangeren met verhoogd risico na combinatietest      

(TRIDENT studie) 

 

 

 

• Als prenatale diagnostiek: 

– Eerder kind met chromosomale afwijking 

– Drager translocatie 

 



Relatie met buitenland 

• Tot voor kort NIPT-t21nog nergens in publieke 

gezondheidszorg geïmplementeerd, nu in België (KGC Leuven, 

460€) 

 

• Commerciële aanbieders in België (GENDIA), Duitsland 

(Lifecodexx), etc. 

 

• 70 vrouwen per week naar België (GENDIA) 

 

• Slechts deel van deze doelgroep zal in NL toegang tot NIPT 

krijgen, dus buitenlandroute blijft wellicht voor 

– 36+ zwangere die niet eerst combinatietest wil doen 

– Vrouwen zonder verhoogd risico 



Hoe verder? 

• Vergoeding vanuit basispakket voor wie? 

 

 

• Hoe gaat prenatale screening/diagnostiek zich verder 

ontwikkelen? 

– Wanneer NIPT-t21,18,13 voor iedereen 

– Verdwijnen combinatietest? Verdwijnen nekplooimeting? 

– Kosten NIPT-t21,18,13 voor iedereen 

– NIPT voor andere chromosomale/monogene aandoeningen? 

– Rol commerciële aanbieders/buitenland? 



Bredere context 

• Sexeselectie door NIPT? Geen informatie over 

geslachtschromosomen meedelen <20wk of is dat 

paternalistisch? 

 

• Routinisering (als het zo goed is, kan je geen “nee” zeggen) 

 

• Snel, vroeg èn laat, goedkoop 

 

• Verbreding scope, meer onbehandelbare aandoeningen? 

 



Samenvatting 

• Nieuwe technische mogelijkheden voor prenatale screening 

roepen (nieuwe) ethische vragen op 

– Steeds opnieuw debat, beleidsontwikkeling, educatie nodig 

 

• NIPT voor Down in Nederland vanaf 1 april 2014 in TRIDENT 

onderzoek voor vrouwen met verhoogd risico na combinatietest 

 

• Verloskundig hulpverlener blijft spil in communicatie: 

– Eerste consult 

– Doel is een geïnformeerde keuze door de zwangere en haar 

partner  
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