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1.  De belangrijkste veranderingen voor counselors  
  en zwangeren

Vanaf 1 april 2023 wordt de NIPT onderdeel van het reguliere programma voor prenatale screening. Zwangeren 
kunnen vanaf dan kiezen voor de NIPT zonder dat ze mee moeten doen aan een wetenschappelijke studie.  
Dat brengt voor counselors en zwangeren verschillende veranderingen met zich mee.

Kijk ook op www.pns.nl/professionals/nipt voor meer 
informatie. 
 
De basis blijft hetzelfde
De basisprincipes van de NIPT blijven na 1 april 2023 
hetzelfde: als een zwangere kiest voor de NIPT laat ze 
tijdens de zwangerschap onderzoeken of het kind down-, 
edwards- of patausyndroom heeft en kan ze zelf bepalen of 
ze ook nevenbevindingen wil weten. Toch zijn er ook 
belangrijke verschillen, zowel voor counselors als voor 
zwangeren.

Wat verandert er?
De termijn waarop de zwangere de NIPT kan laten doen, 
wordt vanaf 1 april 2023 vervroegd van 11 naar 10 weken 
zwangerschap. Ook betalen zwangeren geen eigen bijdrage 
meer voor de NIPT. Ze kunnen de bloedtest krijgen zonder 
dat daar kosten aan verbonden zijn. En ze kunnen bij twee 
keer zoveel bloedafnamelocaties terecht. 

Daarnaast zijn de exclusie- en verwijzingscriteria aangepast 
en verdwijnt het huidige NIPT-toestemmingsformulier: 
hier komt een andere vorm van toestemming vragen voor 
in de plaats. Daarover is een losse factsheet beschikbaar:  
Toestemming vragen (bij NIPT en SEO).

Terugblik: de TRIDENT-2 studie 
De TRIDENT-2 studie liep in Nederland sinds 1 april 
2017 en is uitgevoerd door het NIPT Consortium, 
een samenwerkingsverband van acht Nederlandse 
Universitaire Centra. In maart 2022 verscheen 
een onderzoeksrapport met daarin de voorlopige 
uitkomsten van de wetenschappelijke studie.  
Het volledige rapport is te vinden op  
www.niptconsortium.nl.

In deze factsheet lichten we toe wat er inhoudelijk 
verandert en waarom. En welke gevolgen de veranderingen 
hebben voor het counselingsgesprek, de aanvraag van de 
NIPT en het geven van de uitslag. Meer informatie is ook te 
vinden in de factsheet met Praktische informatie. En de 
factsheet Transitiefase NIPT (zie pagina 10). 

Wil je een schematisch overzicht van wat er wel en niet 
verandert per 1 april? Kijk dan op pagina 9. 

Wat betekenen de veranderingen  voor het counselingsgesprek, de aanvraag van de NIPT of het geven  
van de uitslag?
De inhoudelijke veranderingen rond de NIPT hebben soms ook gevolgen voor het counselingsgesprek met de 
zwangere, de aanvraag van de NIPT of het geven van de uitslag: in dit document vind je daar informatie over in 
de rode kaders. Er staan ook antwoorden op enkele vragen bij die je eventueel van de zwangere kunt verwachten. 
Meer vragen staan op pns.nl/professionals/nipt/veelgestelde-vragen.

http://www.pns.nl/professionals/nipt
http://www.pns.nl/documenten/factsheet-toestemming-vragen-nipt-seo
http://www.niptconsortium.nl
http://pns.nl/professionals/nipt/veelgestelde-vragen
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2. Toelichting op de veranderingen

2.1. Techniek en eigenschappen  
  van de test

De techniek en eigenschappen van de NIPT blijven na 1 april 
2023 hetzelfde. Hier nog even een samenvatting: 

Een bloedtest 
De NIPT is een bloedtest. Het bloed van de zwangere 
wordt geanalyseerd in een laboratorium waar gewerkt 
wordt met apparatuur die geschikt is voor een analyse van 
het vrij circulerende placentaire DNA. Ook de keuze voor 
wel/geen terugkoppeling van nevenbevindingen blijft. 

De beperkingen van de test
De test is geschikt voor screening op down-, edwards- 
en patausyndroom en er kunnen aanwijzingen voor 
nevenbevindingen worden gevonden. Maar het is geen 
diagnostische test. Als de zwangere bij een afwijkende 
uitslag zekerheid wil over de uitslag of de zwangerschap 
wil laten beëindigen, is (diagnostisch) invasief onderzoek 
nodig in de vorm van een vlokkentest of vruchtwaterpunctie. 
Aanvullend kan voortaan ook een GUO worden geadviseerd. 
Let op: een GUO is geen vervanging voor invasieve diagnostiek.

De NIPT lukt niet altijd
Soms mislukt de test of geeft de NIPT een resultaat waaruit 
geen conclusie getrokken kan worden. Dat komt meestal 
door biologische factoren, zoals een hoog BMI, het gebruik 
van bloedverdunners of bepaalde auto-immuunziekten. 
Soms is sprake van onbekende technische factoren.

Bij ongeveer 2 van de 100 vrouwen mislukt de NIPT. 
De zwangere kan ervoor kiezen om de NIPT nog een keer 
te laten doen. Bij ongeveer vier van de vijf zwangeren die 
dit laten doen, lukt de NIPT dan alsnog. Heel soms is het 
raadzaam om de NIPT nog een derde keer te doen.

2.2 Geen kosten meer voor de zwangere

Een grote verandering is dat de NIPT vanaf 1 april 2023 
wordt vergoed vanuit de Rijksbegroting. Op dit moment 
betaalt de zwangere € 175,- voor de NIPT. Vanaf 1 april 2023 
kost de NIPT de zwangere niets meer. Dat geldt voor 
iedereen die onder behandeling is bij een verloskundig  
zorgverlener in Nederland. 

Uiteraard betaalt ze ook nog steeds niet voor het  
counselingsgesprek.

Wat betekent het vervallen van de kosten  
voor het counselingsgesprek? 
De verwachting is dat over dit onderwerp in de 
weken voor 1 april vragen van zwangeren komen. 
Om de overgang naar 1 april 2023 voor zwangeren, 
verloskundig zorgverleners, de NIPT-laboratoria 
en andere betrokkenen zo soepel mogelijk te laten 
verlopen zijn er tijdelijke richtlijnen opgesteld:  
zie factsheet Transitiefase NIPT en de speciale pagina 
met informatie over de overgang naar de nieuwe 
NIPT op www.pns.nl/professionals/transitie-nipt.

2.3  Exclusie- en verwijzingscriteria:  
welke zwangeren kunnen geen 
NIPT krijgen?

Er is één exclusiecriterium dat wijzigt:
• Vanaf 1 april 2023 geldt dat de zwangere geen NIPT krijgt 

als ze korter dan 10 weken zwanger is (dat was 11 weken).

Drie van de oorspronkelijke exclusiecriteria vervallen:
• Als de zwangere in de afgelopen maanden een bloed- 

transfusie, stamcel- of orgaantransplantatie heeft gehad.
• Als de zwangere jonger is dan 16 jaar (al vervallen sinds  

15 september 2022).
• Als de zwangere naar het oordeel van de counselor niet in 

staat is om, eventueel met hulp van een tolk, het doel van 
het wetenschappelijk onderzoek te begrijpen en toestem-
ming te geven. (Dit criterium vervalt omdat de TRIDENT 
studies aflopen.)

Twee exclusiecriteria blijven hetzelfde:
• Als er sprake is van een niet-vitale zwangerschap. 
• Als de zwangere niet onder controle staat bij een verlos-

kundig zorgverlener in Nederland.
 
Daarnaast gelden onderstaande exclusiecriteria. Deze zijn 
vanaf 1 april 2023 óók een indicatie voor verwijzing naar 
een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. 

http://www.pns.nl/documenten/factsheet-nipt-transitiefase
http://www.pns.nl/professionals/transitie-nipt
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Verwijs de zwangere naar een Centrum voor Prenatale 
Diagnostiek:
• als bij een echo lichamelijke afwijkingen zijn vastgesteld 

bij het kind (waaronder ook een nekplooimeting ≥ 3.5 
mm). Let op: is er een aanwijzing voor een afwijking bij 
het eerste trimester SEO en is er op dat moment al bloed 
afgenomen voor de NIPT? Dan kan de NIPT gewoon 
voortgezet worden. Is er nog geen bloed afgenomen? 
Dan wijst de verloskundig zorgverlener de zwangere erop 
dat ook niet te doen. Blijkt uit vervolgonderzoek (GUO 
type 2) dat er geen aanwijzing is voor een afwijking? Dan 
kan de zwangere wel weer kiezen voor de NIPT (en/of het 
tweede trimester SEO). De contra-indicatie vervalt dan.

• als de zwangere (en/of de biologische vader van het kind) 
eerder een zwangerschap of een kind heeft gehad waarbij 
sprake was of is van een chromosoomafwijking.

• als de zwangere (en/of de biologische vader van het kind) 
zelf een gebalanceerde dan wel ongebalanceerde 
chromosoomafwijking heeft.

• als de zwangere in de afgelopen drie maanden  
immunotherapie voor kanker heeft gehad. Het plasma 
kan dan relatief te weinig placentair DNA bevatten, 
waardoor de test geen uitslag geeft. 

• als er sprake is van een moederlijke maligniteit op het 
moment van de aanvraag of korter dan 3 maanden 
geleden. De uitslag kan dan verstoord zijn, waardoor  
niet is vast te stellen of het kind mogelijk een chromo-
soomafwijking heeft.

• bij een zwangerschap die tot stand is gekomen door ICSI 
en/of daarbij Pre-implantatie Genetische Diagnostiek (PDG).

• bij tweemaal een mislukte NIPT (waarbij een derde geen 
zin heeft).

Bekijk voor uitgebreidere informatie ook de Leidraad 
indicatiestelling prenatale diagnostiek van de NVOG.

Zoals nu ook al het geval is, krijgen zwangeren met een 
indicatie voor prenatale diagnostiek uitleg in het Centrum 
voor Prenatale Diagnostiek over mogelijke onderzoeken en 
de voor- en nadelen daarvan. De zwangere kan besluiten 
om niets te doen of te kiezen voor onderzoek. 

Wat betekenen de veranderingen in de 
exclusiecriteria voor het counselingsgesprek?
Er gelden voortaan minder exclusiecriteria.  
Dus meer zwangeren kunnen meedoen aan de NIPT. 
Let er bij het controleren van de exclusiecriteria op 
dat je de NIPT voortaan wél kunt aanbieden aan 
zwangeren onder 16 jaar en aan zwangeren die in de 
afgelopen maanden een bloedtransfusie, stamcel- of 
orgaantransplantatie hebben gehad.

Nieuwe manier van toestemming vragen per  
1 april 2023
De wetenschappelijke studie naar de NIPT 
is afgerond. Daardoor vervalt het NIPT-
toestemmingsformulier op 1 april 2023. Via dat 
formulier gaf de zwangere toestemming voor het 
gebruik van haar gegevens en lichaamsmateriaal 
voor de TRIDENT-2 studie naar de NIPT. 

Het verdwijnen van het NIPT-toestemmingsformulier 
valt samen met enkele veranderingen in de manier 
van toestemming vragen binnen de gehele prenatale 
screening. In de factsheet Toestemming vragen (bij NIPT 
en SEO) vind je daar alle informatie over. 

2.4  Vanaf wanneer kan de NIPT 
worden uitgevoerd?

De NIPT kan per 1 april 2023 plaatsvinden vanaf 10 weken 
zwangerschap. Bij 10 weken zit er voldoende vrij circulerend 
placentair DNA in het bloed van de zwangere om de analyse 
uit te kunnen voeren. Vóór 10 weken zwangerschap is dat 
nog niet het geval. Om zeker te weten dat het bloed niet te 
vroeg wordt afgenomen, moet de à terme datum vóór de 
NIPT bekend zijn én correct zijn vastgesteld.

Transitiefase NIPT 
In maart 2023 gelden er tijdelijke richtlijnen voor 
de uitvoering van de NIPT. Zie factsheet Transitiefase 
NIPT.

A terme datum correct bepalen 
Verricht voor het (definitief) aanvragen van de NIPT een 
goede termijnecho, in lijn met het dateringsprotocol 
van de NVOG. Belangrijk: het dateren van de zwanger- 
schap met de CRL is met een abdominale termijnecho 
het meest betrouwbaar tussen 10+0 en 12+6 weken. 
Er is geen vitaliteitsbepaling meer nodig bij CRL kleiner 
dan 33 mm.

Aanvraag doen
Als de à terme datum is vastgesteld, kan de counselor al 
vóór 10+0 weken een aanvraag doen, maar de aanvraag 
wordt dan in de wacht gezet. Bij 10+0 weken stuurt Peridos 
de aanvraag door naar de gekozen bloedafnameorganisatie. 

https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2019/07/definitieve-NVOG-Leidraad-indicatiestelling-PND-aangepaste-versie-10-juli-2019.pdf
https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2019/07/definitieve-NVOG-Leidraad-indicatiestelling-PND-aangepaste-versie-10-juli-2019.pdf
http://www.pns.nl/documenten/factsheet-toestemming-vragen-nipt-seo
http://www.pns.nl/documenten/factsheet-toestemming-vragen-nipt-seo
http://www.pns.nl/documenten/factsheet-nipt-transitiefase
http://www.pns.nl/documenten/factsheet-nipt-transitiefase
http://www.nvog.nl
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Hoe bespreek je in het counselingsgesprek dat de 
zwangere een NIPT kan laten doen vanaf 10 weken?
Vertel de zwangere dat ze de NIPT kan laten doen 
vanaf 10 weken zwangerschap. Voorwaarde is wel dat 
er een termijnecho is gedaan. 
 
Mogelijke vraag van een zwangere
�Als de NIPT nog eerder kan, is het dan beter om eerst de 

NIPT te doen en dan de 13 wekenecho? 
De NIPT en de 13 wekenecho zijn twee heel 
verschillende onderzoeken gericht op andere 
aandoeningen en afwijkingen. De NIPT is een 
onderzoek naar chromosoomafwijkingen. Bij de 
13 wekenecho laat je onderzoeken of het kind 
lichamelijke afwijkingen heeft. De onderzoeken 
vervangen elkaar niet. Je kunt de NIPT laten doen 
vanaf 10 weken zwangerschap. De 13 wekenecho 
kun je laten doen als je tussen de 12 weken en 
3 dagen en 14 weken en 3 dagen zwanger bent. 
Uiteindelijk bepaal je de volgorde zelf.

2.5 Bloedafname en analyse

Ruim 400 bloedafnamelocaties van ongeveer 60 bloed-
afnameorganisaties verspreid over heel Nederland nemen 
bloed af voor de NIPT. Een deel van deze locaties is nieuw,  
bij een deel van deze locaties was bloedafname voor de 
NIPT al mogelijk, en enkele locaties zijn vervallen. 
Op www.peridos.nl/zoek-bloedafnameorganisatie is vanaf  
1 maart te zien bij welke bloedafnamelocaties de zwangere 
terecht kan. 

De zwangere geeft aan de counselor door bij welke 
organisatie ze bloed wil laten prikken. Zie ook de factsheet 
met Praktische informatie. 

De laboratoria
De drie laboratoria die het bloed onderzoeken blijven 
hetzelfde, maar er komt wel een nieuwe werkverdeling. 
Voor sommige regio’s vindt de analyse dus plaats in een 
ander NIPT-laboratorium dan nu het geval is. Het gaat om 
de volgende laboratoria:
• NIPT-laboratorium Amsterdam, locatie VUmc
• NIPT-laboratorium Maastricht, locatie MUMC+
• NIPT-laboratorium Rotterdam, locatie Erasmus MC 

De contactgegevens van de laboratoria staan op 
www.pns.nl/professionals/nipt-seo/contact. De nieuwe 
werkverdeling staat op www.pns.nl/professionals/nipt/
praktisch/analyse. 

Hoe begeleid je de zwangere tijdens het 
counselingsgesprek bij het kiezen van de 
bloedafnameorganisatie?
Om de bloedafname goed te kunnen organiseren 
is het nodig om tijdens het counselingsgesprek in 
het bronsysteem of in Peridos vast te leggen voor 
welke bloedafnameorganisatie de zwangere kiest. 
Ook staat de bloedafnameorganisatie vermeld op 
het papieren aanvraagformulier dat de zwangere 
meekrijgt en in een bevestigingsmail die de 
zwangere na de aanvraag van de NIPT ontvangt. 
In de factsheet Praktische informatie lees je hoe dat 
precies gaat. 

Mogelijke vraag van een zwangere
�Het komt me ineens toch beter uit om naar een andere 

bloedafnamelocatie te gaan, kan dat? 
Ja dat kan. Als het een locatie is van dezelfde 
bloedafnameorganisatie is het geen probleem en 
hoeft er niks te gebeuren. Maar als het een locatie 
is van een andere organisatie, moet je dat aan mij 
laten weten. Ik zorg er dan voor dat de keuze voor 
de organisatie wordt aangepast in je NIPT-aanvraag.

http://www.peridos.nl/zoek-bloedafnameorganisatie
http://www.pns.nl/documenten/factsheet-nipt-praktische-informatie
http://www.pns.nl/professionals/nipt-seo/contact
http://www.pns.nl/professionals/nipt/praktisch/analyse
http://www.pns.nl/professionals/nipt/praktisch/analyse
http://www.pns.nl/documenten/factsheet-nipt-praktische-informatie
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2.6 Nevenbevindingen 

In lijn met het advies van de Gezondheidsraad 
van december 2020 is door een onafhankelijke 
werkgroep een protocol Nevenbevindingen opgesteld. 
Dit protocol is bedoeld voor labspecialisten 
van de klinische genetica, klinisch genetici en 
gynaecologen. Daarnaast is de informatie relevant 
voor counselors. In het protocol staan onder andere 
adviezen voor counseling, welke aanwijzingen 
voor nevenbevindingen worden teruggekoppeld 
en de vervolgstappen bij een aanwijzing voor een 
nevenbevinding. Het protocol is vanaf 1 maart te 
vinden op ww.pns.nl/professionals.

De keuzemogelijkheid blijft
Als de zwangere kiest voor de NIPT kan ze nog steeds 
aangeven of zij eventuele nevenbevindingen wel of niet 
wil weten. 
• Als ze nevenbevindingen niet wil weten, wordt er een 

filter gelegd op de andere chromosomen waardoor die in 
de analyse niet worden meegenomen. Heel soms krijgt 
de zwangere toch een aanwijzing voor een neven- 
bevinding te horen, maar alleen als dat in het belang is 
van moeder en kind. Zo krijgt de zwangere wél een 
aanwijzing voor een nevenbevinding te horen als er een 
andere afwijking dan een trisomie wordt gevonden op 
chromosoom 21, 18 of 13. Ook nevenbevindingen die een 
aanwijzing kunnen zijn voor kanker bij de zwangere krijgt 
ze altijd te horen. 

• Als de zwangere wel nevenbevindingen wil weten, 
analyseert het laboratorium ook de chromosomen  
anders dan 21, 18 en 13.

Naar de geslachtschromosomen wordt nooit gekeken.

Wat verandert er?
In lijn met het protocol Nevenbevindingen krijgt de 
zwangere alleen die aanwijzingen voor nevenbevindingen 
te horen die mogelijk leiden tot ernstige gezondheids-
problemen bij het kind of tot complicaties tijdens de 
zwangerschap. Heel soms is er een aanwijzing voor een 
aandoening bij de moeder. Overigens blijkt pas na vervolg-
onderzoek of het om een ernstige nevenbevinding gaat 
(zie alinea Hoe vaak komen nevenbevindingen voor).

Drie soorten nevenbevindingen
Er kunnen, net als voorheen, drie soorten nevenbevindingen 
worden gevonden. Er is vervolgonderzoek nodig om te 
weten om wat voor soort nevenbevinding het gaat:
• bij het kind: een chromosoomafwijking anders dan 

down-, edwards- of patausyndroom. Het gaat dan om 
een afwijking die mogelijk een ernstige ziekte veroorzaakt 
bij het kind. 

• in de placenta (placentamozaïek): dit zijn chromosoom- 
afwijkingen die alleen in (een deel van) de placenta zitten 
en niet in het kind. De placenta kan daardoor minder goed 
functioneren. Overigens blijkt pas na vervolgonderzoek of 
de nevenbevinding tot een ernstig gezondheidsprobleem 
kan leiden. Denk aan obstetrische complicaties, zoals 
pre-eclampsie, HELLP en groeivertraging bij het kind.  
In die situatie worden extra zwangerschapscontroles, 
groei-echo’s en counseling over Ascal en calcium geadviseerd. 
In samenspraak met de zwangere wordt een aangepast 
zorgpad ingezet.

• bij de zwangere: heel soms kan er een aanwijzing zijn 
voor een verworven aandoening bij de moeder,  
bijvoorbeeld een myoom, vitamine B12 deficiëntie of  
in zeer zeldzame gevallen maligniteit. 

Hoe vaak komen nevenbevindingen voor?
• Van elke 1.000 zwangeren die kiezen voor de NIPT, krijgen 

ongeveer 4 zwangeren te horen dat er een aanwijzing voor 
een nevenbevinding is. De kans is dus ongeveer gelijk aan 
de kans op een aanwijzing voor downsyndroom. Wel 
wordt een aanwijzing voor down-, edwards- en 
patausyndroom vaker bevestigd in de foetus dan een 
aanwijzing voor een nevenbevinding. Afhankelijk van het 
type nevenbevindingen kan de klinisch geneticus daar na 
verwijzing meer uitspraken over doen. (Bron: Prooyen 
Schuurman et al, 2022).

• Hoe vaak wordt na vervolgonderzoek een aanwijzing 
voor een nevenbevinding bevestigd?
 - Chromosoomafwijkingen bij de foetus: ongeveer 1 van 

de 1.000 zwangeren. 
 - Chromosoomafwijkingen in de placenta: ongeveer  

2 van de 1.000 zwangeren.
 - Een aandoening bij de moeder: ongeveer 1 van de 1.000 

zwangeren, in zeer zeldzame gevallen is er sprake van 
maligniteit.

Bovenstaande percentages zijn gebaseerd op gegevens uit 
de TRIDENT studies (van Prooyen Schuurman et al, 2022). 
Het aandeel aanwijzingen voor nevenbevindingen dat bij de 
moeder wordt teruggevonden zal door de invoering van het 
nieuwe protocol lager liggen (omdat milde aandoeningen 
bij de moeder vanaf 1 april niet meer worden teruggekop-
peld); daarmee zal het percentage aanwijzingen voor 
nevenbevindingen bij de foetus en in de placenta relatief 
toenemen.

http://ww.pns.nl/professionals
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Hoe bespreek je de nevenbevindingen vanaf 1 april tijdens het counselingsgesprek?
Bespreek met de zwangere dat ze alleen aanwijzingen voor nevenbevindingen te horen krijgt die mogelijk ernstig 
kunnen zijn voor het kind. Of die een hoger risico geven op problemen tijdens de zwangerschap. Heel soms kan 
er ook een aanwijzing zijn voor een aandoening bij de moeder. Als er een  aanwijzing voor een nevenbevinding is 
gevonden, is altijd vervolgonderzoek nodig om meer zekerheid te krijgen. Als er geen nevenbevinding is te melden, 
is er een kleine kans dat het kind toch een chromosoomafwijking heeft. 

Het volgende blijft ook na 1 april 2023 belangrijk om te benadrukken: wil de zwangere geen nevenbevindingen 
weten? Wijs haar er dan op dat ze soms toch een aanwijzing voor een nevenbevinding te horen kan krijgen. 
Dit gebeurt alleen als het in het belang is van de gezondheid van het kind of de moeder. Bijvoorbeeld als er een 
aanwijzing is voor een andere afwijking op chromosoom 21, 18 of 13. Of als er aanwijzing is voor kanker (dit is zeer 
zeldzaam). 

Mogelijke vraag van een zwangere
�Ik heb ervoor gekozen dat ik nevenbevindingen wil weten. Kan ik zelf kiezen welke nevenbevindingen ik wel of niet te horen krijg? 

Nee dat kan niet. Als er een aanwijzing is voor een nevenbevinding die ernstig kan zijn voor jezelf of het kind, 
of die tot problemen tijdens de zwangerschap kan leiden, dan krijg je dat altijd te horen. Er is vervolgonderzoek 
nodig om zekerheid te krijgen. 

�Ik lees dat sommige nevenbevindingen meer risico geven op problemen tijdens de zwangerschap. Waar moet ik dan aan denken? 
En wat is er aan te doen? 
Als de nevenbevinding in de placenta zit of lijkt te zitten, is er een hoger risico op problemen tijdens de 
zwangerschap. Je kind kan dan bijvoorbeeld minder goed groeien of je kunt zwangerschapsvergiftiging krijgen.  
Je verloskundig zorgverlener zal je bij zulke nevenbevindingen extra zorg en begeleiding geven. Denk daarbij  
aan extra controles, groei-echo’s of counseling over medicatie. 

2.7 De uitslag

De afspraken over het geven van de uitslag aan de 
zwangere blijven in grote lijnen hetzelfde. Alleen als er 
een aanwijzing is voor nevenbevindingen verandert er in 
sommige regio’s iets. 

Bij een aanwijzing voor een nevenbevinding neemt de 
klinisch geneticus contact op 
De uitslag van een aanwijzing voor een nevenbevinding 
zorgt vaak voor veel onrust bij de zwangere. Als er een 

aanwijzing is voor een nevenbevinding, neemt de klinisch 
geneticus voortaan in alle gevallen en in alle regio’s contact 
op met de counselor en daarna met de zwangere. 
In veel regio’s was dit al zo georganiseerd, maar niet in 
allemaal. Voor deze weg is gekozen omdat de klinisch 
geneticus het best in beeld heeft wat de mogelijke klinische 
gevolgen van de nevenbevinding kunnen zijn. De zwangere 
krijgt de informatie dus uit eerste hand. 

Meer informatie in de factsheet Praktische informatie

http://factsheet Praktische informatie
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3.  Overzicht: de NIPT vanaf 1 april 2023

Roze = gewijzigd ten opzichte van periode vóór 1 april 2023.

Testeigenschappen Test geschikt voor screening op down-, edwards- en patausyndroom en er kunnen 
aanwijzingen voor nevenbevindingen worden gevonden. Het is geen diagnostische test.

Techniek Analyse van placentair DNA in het bloed van de zwangere.

Wanneer verhoogde 
kans dat de NIPT mislukt

Meestal door biologische factoren, zoals een hoog BMI, bij gebruik bloedverdunners 
en bepaalde auto-immuunziekten. Soms door onbekende technische factoren. 

Kosten voor de zwangere Geen.

Exclusiecriteria en/of 
verwijzing naar Centrum voor 
Prenatale Diagnostiek

Korter zwanger dan 10 weken / niet-vitale zwangerschap / niet onder behandeling 
verloskundig zorgverlener in Nederland. Zie exclusie- en verwijzingscriteria 
paragraaf 2.3 en Leidraad indicatiestelling prenatale diagnostiek van de NVOG.

Toestemming voor 
eventuele toekomstige 
wetenschappelijke studies

Voortaan expliciet mondeling toestemming vragen voor gebruik gegevens en 
lichaamsmateriaal (bloedplasma) voor eventuele toekomstige wetenschappelijke 
onderzoeken. Vastleggen toestemming in bronsysteem of rechtstreeks in Peridos.

Uitvoeringsperiode Vanaf 10 weken zwangerschap.

Let op: verricht voor aanvraag NIPT termijnecho (in lijn met het dateringsprotocol van de NVOG). 
Geen vitaliteitsbepaling meer nodig bij CRL kleiner dan 33 mm.

Bloedafnamelocaties Locaties gewijzigd en uitgebreid, zie www.peridos.nl/zoek-bloedafnameorganisatie

Laboratoria •  NIPT-laboratorium Amsterdam, locatie VUmc.
•  NIPT-laboratorium Maastricht, locatie MUMC+.
•  NIPT-laboratorium Rotterdam, locatie Erasmus MC.

Let op: de regio-indeling is iets gewijzigd, zie www.pns.nl/professionals/nipt/praktisch bij 
bloedafname en bij analyse

Nevenbevindingen Zie www.pns.nl/professionals/nipt/algemeen/nevenbevindingen

Wie geeft de uitslag? Geen aanwijzing voor down-, edwards- of 
patausyndroom:

counselor.

Aanwijzing voor down-, edwards- of patausyndroom: counselor.

De test is mislukt: counselor.

Geen nevenbevinding te melden: counselor.

Aanwijzing voor een nevenbevinding: altijd de klinisch geneticus.

Mogelijk vervolgonderzoek Verwijzing naar Centrum voor Prenatale Diagnostiek, gesprek over vervolgstappen. 
Invasief onderzoek om zekerheid te krijgen: vlokkentest of vruchtwaterpunctie. 

Aanvullend kan voortaan een GUO worden geadviseerd.

 

http://www.peridos.nl/zoek-bloedafnameorganisatie
http://www.pns.nl/professionals/nipt/praktisch
http://www.pns.nl/professionals/nipt/algemeen/nevenbevindingen


4.  Extra informatie 

Overige factsheets over de NIPT:
•  Praktische informatie. NIPT vanaf 1 april 2023: van aanvraag tot uitslag: de veranderingen in het registreren van de 

aanvraag van de NIPT en het geven van de uitslag.
•  Transitiefase NIPT. Tijdelijke richtlijnen, praktische informatie en een tijdpad om de overgang soepel te laten verlopen  

(maart en april 2023)

Factsheet met informatie die geldt voor de NIPT en het SEO:
Toestemming vragen (bij NIPT en SEO). Vanaf 27 maart 2023: per 1 april is het binnen de gehele prenatale screening 
noodzakelijk om expliciet toestemming te vragen voor het gebruik van gegevens en/of lichaamsmateriaal voor 
toekomstig wetenschappelijk onderzoek.

Gewijzigde materialen (per 1 april 2023):
• Kwaliteitseisen Counseling prenatale screening en de kwaliteitseisen Informed consent en privacy.
• Draaiboek Prenatale screening.
•  E-learning Counseling prenatale screening (beschikbaar vanaf 1 maart). Hierin vind je gesprekstechnieken die je 

kunt gebruiken om de zwangere en haar partner te helpen bij het maken van keuzes over prenatale screening.
•  Informatiekaart Prenatale screening. Te gebruiken vanaf maart 2023.  

Met extra uitleg over nevenbevindingen. Deze kaart helpt je om bij  
het counselingsgesprek de informatie nog beter over te brengen.  
Bestel de nieuwe informatiekaart in de webshop.

•  www.pns.nl. Zowel de pagina’s voor professionals (al online) als voor  
zwangeren (online rond 1 maart 2023) zijn vernieuwd.

• Folder De NIPT.
• Folder De 13 wekenecho en de 20 wekenecho.
• Animatievideo De NIPT.

De animatievideo De 13 wekenecho en de 20 wekenecho is ongewijzigd.

Kijk voor actuele informatie en een antwoord op veelgestelde 
vragen op www.pns.nl/professionals/nipt. 

Informatiekaart prenatale screening
Onderzoek naar down-, edwards- en patausyndroom

Screening op down-, edwards- en patausyndroom: NIPT

 Wat betekent de uitslag van de NIPT?

De NIPT test DNA in het bloed van de 
zwangere. Ongeveer 90% komt van 
de moeder, ongeveer 10% van de 
placenta (moederkoek). 

DNA van de placenta is bijna altijd 
hetzelfde als DNA van het kind,  
maar niet altijd. De uitslag is niet 
100% zeker.

DNA van de zwangere

DNA van het kind

Placenta 
(moederkoek)

Bloedvat zwangere

Baarmoeder 
met foetus

DNA van de zwangere

DNA van het kind

Placenta (moederkoek)

Bloedvat zwangere

DNA van de zwangere

DNA van het kind

Placenta (moederkoek)

Bloedvat zwangere

 Down-, edwards- en patausyndroom
In alle cellen van het lichaam zitten chromosomen. In elke cel zitten 23 paren van chromosomen. Iemand met down-, edwards- 
of patausyndroom heeft in elke cel een extra chromosoom (= trisomie). Hieronder enkele voorbeelden van afbeeldingen van de 
chromosomen zoals ze onder de microscoop te zien zijn. Aan de omcirkelde chromosomen is een afwijking te zien.
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Geen trisomie Trisomie 18
Edwardssyndroom

Trisomie 13
Patausyndroom

Trisomie 21
Downsyndroom

 Nevenbevindingen

Dit kunnen zijn: andere chromosoom-
afwijkingen bij het kind, in de placenta 
(moederkoek) en zeer zeldzaam ook 
bij de zwangere zelf. De afwijkingen 
hebben mogelijk ernstige gevolgen voor 
het kind of kunnen leiden tot problemen 
tijdens de zwangerschap. Er is vervolg-
onderzoek nodig om daar duidelijkheid 
over te krijgen. U kiest zelf of u eventuele 
nevenbevindingen wilt weten.
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 De niet-invasieve prenatale test (NIPT)

De inhoud van deze publicatie is ontwikkeld door een werkgroep. In deze werkgroep nemen onder andere zitting de organisaties van verloskundigen (KNOV), gynaecologen (NVOG),  
de Regionale Centra voor Prenatale Screening, echoscopisten (BEN), kinderartsen (NVK), klinisch genetici (VKGN), de Vereniging van Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek 
(VKGL), het Erfocentrum, Patiëntenkoepel voor zeldzame en genetische aandoeningen (VSOP) en het RIVM.
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Bloed-
onderzoek 
bij zwangere.

Vanaf 
10 weken 
zwangerschap.

Binnen 
10 dagen. 

Nee, de test ontdekt ongeveer
• 97 van de 100 kinderen met downsyndroom. 
• 90 van de 100 kinderen met edwardssyndroom. 
• 90  van de 100 kinderen met patausyndroom. 

Geen. Vervolgonderzoek om zekerheid 
te krijgen: vlokkentest of 
vruchtwaterpunctie. Aanvullend 
kan een GUO worden 
geadviseerd. 

 Nee.
•  Is de uitslag niet-afwijkend? Dit klopt bijna altijd.
•  Is de uitslag afwijkend? 
 - Ongeveer 90 van de 100 vrouwen zijn daadwerkelijk 
  zwanger van een kind met downsyndroom.
 -  Ongeveer 90 van de 100 vrouwen zijn daadwerkelijk 
  zwanger van een kind met edwardssyndroom.
 -  Ongeveer 50 van de 100 vrouwen zijn daadwerkelijk 
  zwanger van een kind met patausyndroom.

Wanneer kan 
ik de test 
laten doen?

Wanneer 
krijg ik de 
uitslag?

Ontdekt de test alle kinderen met down-, 
edwards- en patausyndroom?

Wat zijn de 
kosten? Geeft de test zekerheid?

Wat zijn de mogelijkheden 
bij een ongunstige uitslag?

Kan de test aanwijzingen voor 
nevenbevindingen geven?

Hoe gaat 
de test?

De NIPT kan 
aanwijzingen geven voor 
chromosoomafwijkingen bij het 
kind, in de placenta (moederkoek) 
en heel soms bij de zwangere. 
De afwijkingen variëren van heel 
ernstig tot minder ernstig. De 
afwijkingen hebben mogelijk 
ernstige gevolgen. 

Niet screenen op nevenbevindingen. 
Er is een filter gebruikt op de andere 
chromosomen. In de analyse zijn alleen 
chromosoom 21, 18 en 13 te zien.

Wel screenen op nevenbevindingen.
Naar alle chromosomen wordt gekeken 
(behalve naar de geslachtshormonen). 
Zonder filter.

13 wekenecho

Hoe gaat de test? Wanneer kan ik de 
echo laten doen?

Wanneer  krijg ik de  uitslag? Ontwikkeling van het kind Geeft het onderzoek zekerheid? Wat zijn de mogelijkheden bij een 
vermoeden van een afwijking?

Wat zijn 
de kosten?

Is deze test een 
wetenschappelijke
studie?

Echo-onderzoek bij het 
kind.

Van 12 weken en 3 dagen tot en 
met 14 weken en 3 dagen 
zwangerschap.

Direct. Het kind is kleiner en minder ver 
ontwikkeld. Er is minder zichtbaar dan 
met 20 weken. Sommige (ernstige) 
afwijkingen zijn al wel te zien.

Nee, niet alle afwijkingen zijn zichtbaar. Het kind kan toch 
een afwijking hebben als uitslag goed is. Het omge- keer-
de kan ook. Er is een aanwijzing voor een afwijking, maar 
er blijkt na onder-zoek toch geen afwijking te zijn.

Vervolgonderzoek om zekerheid 
te krijgen: GUO type 2. Eventueel 
daarna vruchtwaterpunctie, 
vlokkentest of bloedonderzoek.

Geen. Ja, studie zal inzicht geven in 
 voor- en nadelen. Toestemming 
nodig.

20 wekenecho

Hoe gaat de test? Wanneer kan ik de echo laten 
doen?

Wanneer  krijg ik de  uitslag? Ontwikkeling van het kind Geeft het onderzoek zekerheid? Wat zijn de mogelijkheden bij een 
vermoeden van een afwijking?

Wat zijn de 
kosten?

Is deze test een wetenschappelij-
kestudie?

Echo-onderzoek 
bij het kind.

Van 18 weken en 0 dagen tot en 
met 21 weken en 0 dagen 
zwangerschap. Bij 
voorkeur in week 19.

Direct. Het kind is al wat groter.  Er is meer 
zichtbaar dan bij 13 weken.  Het kind is 
meer in detail te onderzoeken.

Nee, niet alle afwijkingen zijn zichtbaar. Het kind  kan toch 
een afwijking hebben als uitslag goed is. Het omgekeerde 
kan ook. Er is een aanwijzing voor een afwijking, maar er 
blijkt na onderzoek toch geen afwijking te zijn.

Vervolgonderzoek om zekerheid 
te krijgen: GUO type 2. Eventueel 
daarna vruchtwaterpunctie of 
bloedonderzoek.

Geen. Nee, bestaat al 
langer in Nederland.

Informatiekaart prenatale screening
Onderzoek naar down-, edwards- en patausyndroom en onderzoek naar lichamelijke afwijkingen

Aan welke onderzoeken kunt u wanneer meedoen?

Week
18 21141210

vanaf week 11 rond week 13 rond week 20
NIPT De 13 wekenecho De 20 wekenecho 

Onderzoek naar down-, edwards- 
en patausyndroom + keuze wel/niet
screenen op nevenbevindingen. 

Onderzoek naar 
lichamelijke afwijkingen bij 
het kind, vroeg in de zwangerschap. 

Onderzoek naar 
lichamelijke afwijkingen bij het kind, 
(bijna) halverwege de zwangerschap. 

Week
18 21141211

vanaf week 11 rond week 13 rond week 20
NIPT De 13 wekenecho De 20 wekenecho 

Onderzoek naar down-, edwards- 
en patausyndroom + keuze wel/niet
screenen op nevenbevindingen. 

Onderzoek naar 
lichamelijke afwijkingen bij 
het kind, vroeg in de zwangerschap. 

Onderzoek naar 
lichamelijke afwijkingen bij het kind, 
(bijna) halverwege de zwangerschap. 

Onderzoek naar lichamelijke afwijkingen: 13 wekenecho  
en 20 wekenecho 

 Hoe groot is uw kind?

o

5

10

15

20

25

13 wekenCentimeter 20 weken

15

13
weken-

echo

20
weken-

echo

Het kind is al wat groter. 
Er is meer zichtbaar dan bij 13 weken. 
Het kind is meer in detail te onderzoeken.

Direct.

Direct.Van 18 weken en 
0 dagen tot en met 
21 weken en 0 dagen 
zwangerschap. Bij 
voorkeur in week 19.

Van 12 weken en 
3 dagen tot en met 
14 weken en 3 dagen 
zwangerschap.

Echo-
onderzoek 
bij het kind.

Echo-
onderzoek 
bij het kind.

Nee, niet alle afwijkingen zijn zichtbaar. Het kind 
kan toch een afwijking hebben als uitslag goed is.
Het omgekeerde kan ook. Er is een aanwijzing 
voor een afwijking, maar er blijkt na onderzoek toch 
geen afwijking te zijn.

Vervolgonderzoek om zekerheid 
te krijgen: GUO type 2. Eventueel 
daarna vruchtwaterpunctie, 
vlokkentest of bloedonderzoek. 

Vervolgonderzoek om zekerheid 
te krijgen: GUO type 2. Eventueel 
daarna vruchtwaterpunctie 
of bloedonderzoek.

Geen.

Geen.

Ja, studie zal 
inzicht geven in 
voor- en nadelen. 
Toestemming nodig.

Nee, bestaat al 
langer in Nederland.

Wanneer 
krijg ik de 
uitslag?

Ontwikkeling van het kind Geeft het onderzoek zekerheid?
Wat zijn de mogelijkheden 
bij een vermoeden van 
een afwijking?

Wat zijn 
de 
kosten?

Is deze test een 
wetenschappelijke
studie?

Wanneer kan ik de 
echo laten doen?

Hoe gaat 
de test?

Nee, niet alle afwijkingen zijn zichtbaar. Het kind kan 
toch een afwijking hebben als uitslag goed is. Het omge-
keerde kan ook. Er is een aanwijzing voor een afwijking, 
maar er blijkt na onderzoek toch geen afwijking te zijn. 

Het kind is kleiner en minder ver ontwikkeld.  
Er is minder zichtbaar dan met 20 weken. 
Sommige (ernstige) afwijkingen zijn al wel te zien. 

 Vergelijking tussen de 13 wekenecho en 20 wekenecho

Dit is een uitgave van:
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