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1.

NIPT
Vanaf 1 april 2017 kunnen zwangeren in het kader van TRIDENT-2 kiezen tussen de
combinatietest en de NIPT als eerste screeningstest als zij hun kind willen laten screenen op
down-, edwards- en patausyndroom. De labworkflow voor de NIPT zal – analoog aan de
labworkflow Combinatietest - geheel via Peridos verlopen.
Dit betekent in de praktijk het volgende:
•
het aanvraagformulier voor de bloedafname wordt door de aanvrager van de NIPT
ingevuld in en geprint uit Peridos;
•
voordat de zwangere bloed kan laten prikken moet ze eerst haar eigen bijdrage van
€ 175,- via iDEAL betalen op de website: www.niptbetalen.nl (website is nog in
aanbouw). Na betaling ontvangt de zwangere een e-ticket;
•
met het aanvraagformulier en het e-ticket kan de zwangere bloed laten prikken bij een
van de grote priklocaties van de grotere laboratoria in de regio. Het is momenteel nog
niet bekend welke locaties dat zijn;
•
prikposten sturen de bloedmonsters naar het laboratorium van het VUmc dat alle
analyses voor de SPSRU-regio verricht;
•
het VUmc-laboratorium ontvangt alle informatie nodig voor de analyse digitaal vanuit
Peridos;
•
de aanvrager wordt per e-mail geattendeerd door het VUmc-laboratorium, zodra de
uitslag van een NIPT-test beschikbaar is;
•
de uitslag is als PDF op te vragen in Peridos.
Voor het aanvragen en inzien van de uitslag is het belangrijk dat counselors kunnen inloggen
in Peridos. Ditzelfde geldt voor praktijkondersteuners die onder verantwoording van de
counselor deze labworkflow ondersteunen. Als u uw inloggegevens bent vergeten, dan kan
uw zorginstellingbeheerder (degene die de gegevens van uw praktijk aanlevert aan Peridos) u
hierbij helpen. Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met de SPSRU via e-mail
F.Harrewijn@umcutrecht.nl en I.C.Velthuis@umcutrecht.nl of via telefoon 088-7554012.
Iedere praktijk kan zelf aangeven naar welk e-mailadres en op welk moment e-mails ter
attendering gestuurd kunnen worden.

2.

DIN 2.1 online
Met de invoering van de TRIDENT-2 wordt het screeningsprogramma ingrijpend veranderd en
is het noodzakelijk dat alle counselors worden bijgeschoold. Eén van de verplichte
scholingsonderdelen is de DIN 2.1. Dit is de herziene versie van de DIN 2.0 en uitgebreid met
informatie over de NIPT. De DIN 2.1 geeft informatie over counseling, prenatale screening,
het vervolgonderzoek, nevenbevindingen, handelingsopties bij afwijkende uitslagen, juridische
kaders van prenatale screening, de landelijke en regionale organisatie, kwaliteitsborging en
registratie in het landelijk informatiesysteem Peridos. De DIN 2.1 wordt afgesloten met een
toets. Ook is in de DIN 2.1 een link naar een instructiefilm opgenomen, deze is vernieuwd en
eind februari beschikbaar. Daarmee is de DIN 2.1 de meest uitgebreide informatiebron over de
prenatale screening voor professionals.
Zoals reeds met u gecommuniceerd is de DIN 2.1 vanaf 16 februari 2017 te downloaden (pdf).
Counselors prenatale screening dienen voor 1 april 2017 geslaagd te zijn voor deze toets en het
behaalde certificaat te e-mailen aan het regionaal centrum. Meer informatie is te vinden op de
website van het RIVM.

3.

NIPT-nascholing
De verplichte nascholing voor counselors wordt georganiseerd door de regionale centra voor
prenatale screening. Bij de SPSRU vindt deze plaats op dinsdag 21 en donderdag 30 maart.
Tijdens de scholingsbijeenkomsten zal er inhoudelijk worden ingegaan op:
• TRIDENT-1 en TRIDENT-2;
• down-, edwards- en patausyndroom;
• de NIPT;
• de counseling;
• de logistiek en het gehele digitale proces en de betaling van de eigen bijdrage.
Meer informatie over de nascholingen in Nederland is te vinden op de website van het RIVM.

4.

Counseling NIPT als eerste screeningstest: niet eerder dan 1 april
Het kan zijn dat zwangeren u al eerder vragen of ze aan de NIPT kunnen deelnemen of dat ze
er op kunnen wachten. Het is pas vanaf 1 april 2017 mogelijk om de NIPT in de
counselingsgesprekken als extra keuze aan te bieden aan alle zwangeren die dat wensen. Om
de overgang naar de nieuwe situatie zo soepel mogelijk te laten verlopen, willen wij iedereen
vragen voor 1 april nog niet over deze opties actief te gaan counselen.

5.

Nieuwe voorlichtingsmaterialen per 1 maart beschikbaar
Wegens de invoering van TRIDENT-2 zijn verschillende materialen vernieuwd voor
zwangeren over de screening op down-, edwards- en patausyndroom. Deelnemers ontvangen
tijdens de NIPT-nascholing een map met daarin alle nieuwe voorlichting over NIPT. Vanaf
1 maart zijn de nieuwe materialen beschikbaar via de webshop van het RIVM. Wij willen u
vragen de vernieuwde folder voor zwangeren over de screening op down-, edwards- en
patausyndroom maximaal voor 3 maanden te bestellen.
Let op: de oude folder kunt u vanaf 1 april 2017 niet meer gebruiken!
Verder zijn er materialen ontwikkeld voor de ondersteuning van de counseling:
• informatiekaart (ter ondersteuning van het counselingsgesprek);
• gespreksleidraad voor counselors prenatale screening op down-, edwards- en
patausyndroom (achtergrondinformatie over de NIPT voor counselors);
• beslisschema’s toestemming en registratie bij pre- en neonatale screeningen voor
verloskundig zorgverleners (VKZ).

6.

Dus counselors: niet vergeten!
1. DIN 2.1 volgen, toets maken en certificaat voor 1 april e-mailen aan de SPSRU via
E.Kruiver@umcutrecht.nl;
2. de NIPT-nascholing volgen bij een regionaal centrum. Indien dit niet bij de SPSRU
gebeurt, het certificaat na ontvangst e-mailen aan E.Kruiver@umcutrecht.nl;
3. checken van inlognaam en wachtwoord in Peridos, zodat de NIPT straks digitaal
aangevraagd kan worden;
4. doorgeven van gegevens praktijkondersteuners aan de SPSRU, wanneer
praktijkondersteuners een taak krijgen voor het invullen van het aanvraagformulier en/of
het raadplegen van de uitslag voor de NIPT aan F.Harrewijn@umcutrecht.nl.

