29 augustus 2017 - NIPT

1. Vragen over de labaanvraag NIPT
Regelmatig komen bij de SPSRU vragen binnen waarvan de antwoorden te vinden zijn op bij
de veelgestelde vragen over NIPT op de RIVM-website of bij de routering vragen over NIPT
op de Peridos-website. Deze websites worden regelmatig geactualiseerd.
Tip: hang of leg een geprinte versie van de Hand-out Hulplijnen NIPT in uw spreekkamer.
Laat een uitslag van de NIPT lang op zich wachten, en u weet zeker dat bij de zwangere
bloed is geprikt? Neemt u dan telefonisch contact op met het lab van het VUmc via
telefoonnummer 020 – 4448346.
De helpdesk van Peridos (help@peridos.on.spiceworks.com) is alleen per e-mail te bereiken.
U kunt in uw e-mail vragen om met u contact op te nemen.
Wij wijzen u er nogmaals op dat, in het kader van de wet op de privacy, het absoluut niet
toegestaan is identificerende gegevens van personen (naam, geboortedatum, BSN e.d.) per
reguliere e-mail te verzenden. Het heeft sowieso geen zin om patiëntgegevens naar het
regionaal centrum te sturen. De SPSRU kan geen patiëntgegevens voor u opzoeken c.q.
aanpassen.
2. Overzicht openstaande labaanvragen NIPT
Om de status van openstaande labaanvragen NIPT te kunnen controleren en waar nodig actie
te nemen kan sinds begin juli jl. in Peridos het overzicht “labaanvragen NIPT” worden
opgevraagd. Standaard worden de aanvragen getoond die nog niet zijn ontvangen bij het
laboratorium. Met de filtermogelijkheden kan het overzicht ook labaanvragen in concept, bij
laboratorium of ingetrokken tonen.
De aanvragende praktijk is verantwoordelijk voor het bewaken van de uitslag van de NIPT.
Na klikken in het tabblad ‘zorgverlening’ op ‘labaanvragen’ staat in de kolom ‘dagen open’
het aantal dagen na het printen van het aanvraagformulier vermeld als het laboratorium nog
geen bloed heeft ontvangen.

3. Notificatie te lang openstaande NIPT-aanvragen
Sinds maandag 28 augustus wordt één keer per week een notificatiemail verstuurd naar de
zorginstellingen waarvoor geldt dat er langer dan 14 dagen geleden één of meer labaanvragen
zijn geprint of gewijzigd en waarvan het bloed nog niet op het lab is ontvangen. In deze mail
wordt aangegeven dat dit de volgende oorzaken kan hebben:
•
de cliënt heeft bloed af laten nemen en de aflevering bij het laboratorium is
vertraagd of het monster is zoekgeraakt;
•
de cliënt heeft nog geen bloed af laten nemen, maar gaat dit binnenkort wel doen.
Aandachtspunt is dat de controle op de vitaliteit van de zwangerschap niet langer
dan één week voor bloedafname mag hebben plaatsgevonden;
•
de cliënt ziet af van de NIPT, in dat geval wordt de aanvrager verzocht om de
labaanvraag in te trekken.
De betreffende aanvragen zijn terug te vinden in Peridos bij het overzicht labaanvragen NIPT.
4. Uitslag NIPT op tijd
Bij het invoeren van de NIPT op 1 april 2017 (als primaire test in onderzoek setting) is
aangegeven dat in de startfase de uitslag van de NIPT wat langer kon duren. Inmiddels zijn wij
4 maanden verder en komen praktisch alle uitslagen binnen 10 werkdagen (na binnenkomst
van het bloed in het lab) binnen bij de verloskundige. Het is daarom niet meer nodig om de
zwangere te vertellen dat de uitslag mogelijk langer op zich laat wachten, vanwege de startfase.
5. Geen vergoeding van eigen bijdrage NIPT (TRIDENT-2)
Zorgverzekeraars ontvangen regelmatig verzoeken van zwangeren voor vergoeding van de
eigen bijdrage van € 175,- voor de NIPT (TRIDENT-2). Deze eigen bijdrage wordt niet
vergoed uit het basispakket of een aanvullende verzekering. Zwangeren blijken hiervan vaak
niet op de hoogte te zijn. Wij vragen counselors prenatale screening om zwangeren hier tijdens
het counselingsgesprek goed over te informeren om zo teleurstelling te voorkomen. Voor de
duidelijkheid: bij een medische indicatie/verhoogd risico betaalt de zorgverzekeraar wel de
NIPT (TRIDENT-1), hoewel dit ten koste kan gaan van het eigen risico. Kijk voor meer
informatie over de kosten van de NIPT op de website van het RIVM.
6. Intrekken labaanvragen NIPT
Het kan zijn dat na het printen van de labaanvraag de cliënt besluit om toch geen NIPT te doen.
De aangemaakte (en afgedrukte) labaanvraag kan dan in Peridos worden ingetrokken. Dit kan
tot het moment dat het laboratorium het bloed heeft ontvangen. Sinds 28 augustus kan, als de
cliënt later alsnog gebruik wenst te maken van de NIPT, een nieuwe aanvraag worden
toegevoegd. Deze aanvraag krijgt een nieuwe Peridos-code die de cliënt nodig heeft om
(alsnog) te betalen. Meer informatie hierover vindt u in de handleiding op www.peridos.nl.

Let op: gebruik “labaanvraag intrekken” niet voor de correctie van foutief ingevoerde
gegevens. De meeste velden zijn te wijzigen in de bestaande labaanvraag. Voor de velden die
niet zelf te wijzigen zijn kunt u een melding maken bij help@peridos.on.spiceworks.com.
7. Aanvragen tweede NIPT bij geen resultaat
Als de NIPT niet verricht kon worden of geen resultaat had, stuurt het NIPT-laboratorium een
uitslag naar Peridos waarin dit is vermeld. U kunt dan, als de cliënt hiervoor kiest, een nieuwe
aanvraag doen. U zoekt de cliënt en zwangerschap op en ziet in dit geval onderin de knop
“labaanvraag NIPT toevoegen”. Klik hierop om de nieuwe labaanvraag NIPT te openen. De
gegevens van de cliënt en zwangerschap worden overgenomen uit de eerdere labaanvraag. Het
is mogelijk om gegevens te wijzigen. De werkwijze is verder gelijk aan de eerste labaanvraag.
Als de ingevulde gegevens correct zijn, maakt Peridos een bloedafnameformulier aan, dat voor
de hertest NIPT iets afwijkt van de eerste aanvraag. U drukt dit formulier af om aan de cliënt
mee te geven. Met het klikken op de knop “Valideer en print” komen de gegevens van de NIPT
labaanvraag digitaal beschikbaar voor het laboratorium.
Medio augustus 2017 waren bij de drie laboratoria bijna 26.000 NIPT-aanvragen ingediend. Bij
360 (1,4%) was een hertest nodig.
8. NIPT test mislukt ook tweede keer
Een te lage foetale fractie is de voornaamste reden voor het mislukken van de NIPT. Bij
vrouwen met een hoge BMI komt het iets vaker voor dat de NIPT niet lukt. Ook blijkt uit
onderzoek dat het mislukken van de NIPT vaker voorkomt wanneer het kind een trisomie heeft.
Het is daarom belangrijk dat, in ieder geval na een tweede mislukte NIPT, de zwangere wordt
verwezen naar een centrum voor PND voor verdere counseling en onderzoek (echoscopisch en
indien gewenst invasief).
9. Controle a terme datum
Bij de Peridos helpdesk kwamen regelmatig vragen binnen over een fout ingevoerde a terme
datum op het aanvraagformulier voor de NIPT. Sinds kort wordt de invoer van de a terme
datum in Peridos gecontroleerd. Zo mag deze niet meer dan 40 weken in de toekomst liggen.
Wij verwachten dat hierdoor het aantal foutmeldingen zal afnemen.

