extra uitgave over NIPT 5 april 2017

1. Belangrijke websites over screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO
 Op de vernieuwde website www.rivm.nl/down-edwards-patau-seo vindt u belangrijke
actuele informatie die u in uw dagelijkse praktijk regelmatig nodig heeft, waaronder:
kwaliteitseisen, het draaiboek, informatiematerialen en de kosten van de testen. Ook staan
hier de actuele veel gestelde vragen van de verloskundig zorgverleners op;
 De website www.meerovernipt.nl informeert over de wetenschappelijke implementaties
TRIDENT 1 & 2;
 de website www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl informeert zwangeren over de
prenatale screening. De site bevat ook de keuzehulp Bewust Kiezen;
 via de website www.niptbetalen.nl kan de zwangere voorafgaand aan de bloedafname
met iDEAL of creditcard het onderzoek betalen. Op het bloedafnameformulier staat
uitgelegd welke gegevens de zwangere hierbij nodig heeft;
 de website www.peridos.nl is vernieuwd. Hier staan praktische zaken over de digitale lab
workflow voor zowel de NIPT als de combinatietest met o.a. veel gestelde vagen. Alle
handleidingen voor de NIPT staan op de eerste pagina. Hier vindt u ook het overzicht van
de hulplijnen die u kunt raadplegen met betrekking tot de NIPT-lab workflow.
Let op: met deze nieuwsbrief ontvangt u tevens een hand out met deze hulplijnen.
2. Vermoeden van down-, edwards- of patausyndroom
In onze NIPT-nieuwsbrief van 15 maart jl. is vermeld dat bij een vermoeden van down-,
edwards- of patausyndroom de counselor contact opneemt met de zwangere en haar dan
verwijst naar een PND-(satelliet)centrum voor counseling over vervolgonderzoek.
Aangezien in de SPSRU-regio alleen puncties door het UMCU worden verricht, dienen
betreffende zwangeren naar het WKZ te worden verwezen en niet naar een van de
satellietcentra.

3.

Aanvraagformulier aanmaken na 11 weken
Het aanmaken van een aanvraagformulier (in concept opslaan en uitprinten) in Peridos is alleen
mogelijk als de zwangere meer dan 11 weken zwanger is. Hiervoor is gekozen om te zorgen
dat zwangeren niet te vroeg gaan prikken. De kans dat de NIPT mislukt vanwege onvoldoende
foetaal DNA in het bloed van de moeder is namelijk voor 11 weken groter. De kerngroep NIPT
doet op korte termijn een uitspraak of deze werkwijze gehandhaafd blijft.

4.

NIPT - bloedafnamelocaties
De bloedafnamelocaties in onze regio kunt u vinden op onze website. Te verwachten is dat het
aantal locaties de komende maanden zal toenemen. Wilt u de zwangere verwijzen naar een
bloedafnamelocatie zo dicht mogelijk in de buurt? Zorgverleners die in de grensgebieden van
de regio gevestigd zijn dienen er goed op letten dat ze hun zwangere naar een
bloedafnamelocatie sturen binnen de regio. Dit geld vooral voor de grensgebieden die grenzen
aan de regio Nijmegen en Rotterdam (Dordrecht-Rotterdam, Brabant-Betuwe, ApeldoornZutphen) Op de website www.meerovernipt.nl staan antwoorden op veel gestelde vragen en
een contactformulier voor uw overige vragen over de bloedafnamelocaties.

5.

NIPT – mislukte test en dan?
Indien een NIPT is mislukt kunt u vanaf half april een tweede aanvraag in Peridos doen.
In Peridos zoekt u de betreffende zwangere op met BSN en geboortedatum en selecteert de
juiste zwangerschap. De tweede aanvraag is dan al gevuld met de gegevens uit de vorige
aanvraag, deze kunnen eventueel aangepast worden. Print de aanvraag. Op het formulier is
aangegeven dat het een tweede test betreft en dat er geen betalingsbewijs nodig is.

6.

Lab aanvraag toevoegen
In Peridos staat op het scherm voor het toevoegen van een lab aanvraag NIPT ook een button
voor het toevoegen van een lab aanvraag Combinatietest. In de SPSRU-regio is een klein aantal
praktijken over op de digitale lab workflow voor de combinatietest. Indien u NIET bij één van
deze praktijken werkt, wilt u dan GEEN gebruik maken van de button ‘Lab aanvraag
Combinatietest toevoegen’. Nader informatie over de verdere uitrol van de digitale lab
aanvraag combinatietest volgt later vanuit de SPSRU. Dit hangt onder andere af van het
verloop van de te verwachten daling in het aantal aanvragen combinatietest.

7.

Voorbeelden counseling apart
Er zijn de nodige vragen gesteld over de gewijzigde kwaliteitseisen. Vanaf 1 juli 2017 moet er
in de counseling meer tijd, aandacht en informatie zijn voor de zwangere én voor het afwegen
van de keuzes. Dit laatste houdt in dat u voortaan los van de intake minstens 30 minuten moet
vrijmaken voor het counselen (de voorwaarde van 30 minuten bestond al, maar nu moet dit dus
plaatsvinden in een apart gesprek). Om u houvast te geven bij het (opnieuw) inrichten van de
counseling, heeft het RIVM-CvB enkele praktische tips op een rij gezet en
voorbeeldplanningen gemaakt. Deze informatie is te vinden op de website van het RIVM.

8.

Bestellen folders RIVM
Het juiste websiteadres voor het bestellen van de nieuwe folders is:
http://rivmshop.pondres.nl/Pages/Bestellen.aspx.
De vertalingen van de nieuwe folder over de screening op down-, edwards- en patausyndroom
in tien talen zijn niet te bestellen in de webshop, maar op de bestelpagina staat wel een link
naar de digitale folders die u kunt downloaden. Of ook een vertaling van de website
www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl mogelijk is en op welke wijze, wordt onderzocht.
Wij vragen u om de nieuwe brochure voor maximaal 3 maanden te bestellen. Het kan zijn dat
de informatie namelijk al op korte termijn op enkele punten moet worden aangevuld of
gewijzigd.

9.

Presentaties scholingsbijeenkomsten
De presentaties van de NIPT nascholingsbijeenkomsten van de SPSRU gehouden op 21 en
30 maart 2017 zijn inmiddels bijna allemaal gepubliceerd op onze website.

