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1. Inleiding 

 

Op 25 november 2014 is ten behoeve van de ESPRIT I studie een stakeholdermeeting gehouden om 

de (toekomstige) implementatie van niet-invasieve prenatale testen (NIPT) te bespreken. 

Het doel van de bijeenkomst was de aanknopingspunten en uitdagingen voor een verantwoorde 

introductie van NIPT in Nederland in kaart te brengen. Om dit te bewerkstelligen werden aan de 

genodigden verschillende scenario’s voorgelegd en werden de potentiële gevolgen per scenario 

geïnventariseerd voor wat betreft een geïnformeerde keuze en psychische ervaringen van de 

zwangere, de counseling door de zorgverlener en de praktische aspecten. 

 

Er waren twee centrale vragen: 

1. Op welke manier, en onder welke voorwaarden, kan NIPT het beste worden 

geïmplementeerd in het bestaande screeningsprogramma op downsyndroom en andere 

trisomieën? 

2. Hoe ziet de toekomst van prenatale screening met NIPT eruit? Wat zou de ‘scope’ van een 

verantwoord screeningsaanbod moeten zijn? 

 

Deelnemers aan de workshop waren deskundigen vanuit de beroepsgroepen (NVOG, KNOV, VKGN, 

VKGL) en instanties (RIVM-CvB) die betrokken zijn bij de prenatale screening. Vertegenwoordigd 

waren verder de VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen, de Stichting Downsyndroom, het 

Online Netwerk Downsyndroom, Het OuderSchap, de GeboorteBeweging, de Nederlandse Patiënten 

Vereniging, het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland, Academie Verloskunde, het 

Erfocentrum, het Rathenau Instituut, Forum Biotechnologie en Genetica, Achmea, het secretariaat 

van de Gezondheidsraad, en leden van het NIPT consortium. 

De bijeenkomst stond onder leiding van dr. L. Henneman, projectleider ESPRIT I studie, EMGO+ 

Instituut, VUmc. 

 

De opzet van de bijeenkomst was als volgt: 

 Voordrachten over de belangrijkste uitkomsten van de ESPRIT I studie; perspectief ten 

aanzien van NIPT van zwangeren en hun partners en ouders van kinderen met 

downsyndroom; 

 Voordracht over de mogelijke scenario’s voor de invoering van NIPT en de potentiële voor- 

en nadelen daarbij; 

 Voordracht over de ethische aspecten van NIPT en van een verbreding van de scope van 

prenatale screening; 

 Discussie in subgroepen en plenaire terugkoppeling. 

 

Dit verslag geeft een samenvatting van de gehouden voordrachten en van de gevoerde discussie. De 

bijlagen bevatten een lijst van deelnemers (1.), het programma (2.) en verschillende scenario’s voor 

implementatie van NIPT (3.). 

  



3 
 

2. Achtergrond van de ESPRIT I studie 

 

De ESPRIT I studie (Ethical Social Psychological Research for Implementing screening for fetal 

Trisomies) is een tweejarig onderzoeksproject (1 december 2012-1 december 2014) dat met 

financiering van ZonMw en het CSG Centre for Society & the Life Sciences, Netherlands Genomics 

Initiative is uitgevoerd binnen het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland.  

In de ESPRIT studie staan de psychologische, sociale en ethische aspecten die relevant zijn bij de 

invoering van NIPT centraal. Voor een succesvolle implementatie van NIPT is draagvlak van de 

doelgroep (zwangeren en hun partners) essentieel. Onderzoek is gedaan naar de attitudes van en 

intentie tot gebruik van NIPT door zwangeren en hun partners. Hierbij werd de mening van een 

doorsnee groep zwangeren onderzocht, maar ook de mening van ouders van kinderen met 

downsyndroom en ouders van kinderen met meer zeldzamere chromosomale of genetische 

aandoeningen. Ook de mening van zorgverleners en overige stakeholders werd onderzocht.  

Op 1 april 2014 is een start gemaakt met ESPRIT II als onderdeel van de mede door ZonMw 

gefinancierde TRIDENT studie1, waarbij het besluitvormingsproces, de voorkeuren en de 

psychosociale aspecten van zwangeren die NIPT daadwerkelijk laten doen in kaart wordt gebracht.  

 

NIPT in Nederland 

In Nederland wordt de NIPT voor trisomieën sinds 1 april 2014 aangeboden binnen de TRIDENT 

studie. De TRIDENT studie is een initiatief van het landelijk NIPT consortium 

(www.niptconsortium.nl). De NIPT is alleen beschikbaar voor zwangere vrouwen met een verhoogd 

risico op een kind met een trisomie 21 (downsyndroom), 18 of 13 na de combinatietest of vanwege 

andere medische redenen (www.meerovernipt.nl, www.rivm.nl/downscreening). Deze test heeft als 

voordeel dat bij de meeste zwangeren met een verhoogd risico geen invasief vervolgonderzoek meer 

nodig is als blijkt dat de uitslag van de NIPT niet-afwijkend is. Doordat vrouwen hierdoor het 

miskraamrisico kunnen vermijden, kiezen veel vrouwen met een verhoogd risico op dit moment voor 

NIPT. Ook reizen dagelijks vrouwen zonder verhoogd risico, die wel NIPT willen, af naar het 

buitenland om daar de test uit te laten voeren. 

Doel van de TRIDENT studie is nagaan hoe in Nederland gekomen kan worden tot een zo goed 

mogelijke inrichting van het aanbod van NIPT, en van de uitvoering daarvan in de dagelijkse praktijk. 

Na afloop van de studie kan aan de Gezondheidsraad en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport (VWS) advies worden gegeven over de verdere invoering van NIPT in Nederland. Het is op 

dit moment echter nog onduidelijk voor wie NIPT beschikbaar zal of moet komen en op welke plek in 

het huidige screeningstraject NIPT een plaats zal krijgen.  

 

  

                                                           
1
 TRIDENT studie: Trial by Dutch laboratories for Evaluation of Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT). Studie waarin vrouwen 

met een verhoogde kans na de combinatie test of vanwege een medische reden, naast invasief onderzoek 

(vruchtwaterpunctie of vlokkentest) ook de keuze voor de NIPT aangeboden wordt. Een vergunning is verkregen voor twee 

jaar (1 april 2014-1 april 2016) in het kader van de wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO).  

 

http://www.goedgeboren.nl/noordwestnederland/h/497/0/1350/Onderzoeken/ESPRIT-studie--Zorgvuldige-invoering-van-niet-invasieve-prenatale-testen
http://www.niptconsortium.nl/
http://www.meerovernipt.nl/
http://www.rivm.nl/downscreening
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3. Voordrachten  

 

Tijdens de stakeholderbijeenkomst zijn voordrachten gehouden door drs. R.V. van Schendel onder de 

titel ‘Niet-invasieve prenatale testen (NIPT): Belangrijkste uitkomsten ESPRIT I studie’, door drs. E. van 

Vliet-Lachotzki over ‘Hoe denken ouders van een kind met downsyndroom over NIPT’ (in afwezigheid 

van mevrouw van Vliet is deze presentatie gegeven door dr. L. Henneman), door dr. A.M.A. 

Lachmeijer over ‘NIPT voor trisomieën (T21/18/13): verschillende scenario’s’, en door dr. W.J. 

Dondorp over ‘NIPT in de toekomst: hoe meer we vinden hoe beter het is?’. 

 

Interesse in NIPT en mening van zwangeren 

Van Schendel belicht de belangrijkste uitkomsten van het ESPRIT I project, met name wat betreft de 

attitudes van zwangeren ten aanzien van NIPT. Zij laat zien dat zwangeren barrières voor de huidige 

deelname aan prenatale screening ervaren zoals de (onzekere) kansuitslag na de combinatietest en 

het miskraamrisico van invasief vervolgonderzoek. De kenmerken van NIPT (vroege, veilige en 

accurate test) kunnen volgens zwangeren de drempels voor deelname wegnemen2. Enerzijds werd 

dit gezien als een gunstige ontwikkeling; vrouwen en hun partners zouden de keuze voor deelname 

aan screening meer kunnen baseren op hun wens om te testen, dan vanwege de angst voor een 

miskraam of onzekere testuitslag. Anderzijds werd ook een keerzijde van deze laagdrempeligheid 

benoemd. Invoering van NIPT zou mogelijk kunnen leiden tot meer ondoordachte keuzes, 

routinisering en (sociale) druk. Uit aanvullend vragenlijstonderzoek3 onder 381 zwangeren blijkt dat 

de helft gebruik zou willen maken van NIPT en men gemiddeld bereid is hiervoor 150 euro te 

betalen. Veel zwangeren verwachten dat NIPT gebruikt zal worden enkel ter voorbereiding op een 

kind met een trisomie. 

Een breder aanbod van testen voor ernstige aandoeningen werd als acceptabel en zelfs wenselijk 

gezien, omdat dit veel leed zou kunnen voorkomen. Veel zwangeren gaven de voorkeur voor een 

meer geïndividualiseerd aanbod. Men vond het echter moeilijk om aan te geven waar dan de grens 

zou moeten liggen op welke aandoeningen wel of niet getest zou mogen worden. Ook vreesde men 

voor een “glijdende schaal”. Daarnaast gaf men aan dat dit zwangeren voor keuzes zou kunnen 

plaatsen die zij niet goed kunnen overzien. De resultaten laten zien dat NIPT mogelijk zal leiden tot 

meer deelname aan en meer betekenisvolle keuzes rond prenatale screening.  

 

De mening van ouders van een kind met downsyndroom 

Binnen de ESPRIT I studie is ook onderzoek gedaan onder ouders van kinderen met downsyndroom. 

De presentatie van Van Vliet-Lachotzki laat zien dat veel van deze ouders menen dat, gezien het feit 

dat screening op downsyndroom er nu eenmaal is, NIPT een betere test is door de hogere 

betrouwbaarheid dan de combinatietest en de verminderde kans op miskramen. Ouders 

benadrukken dat screening impliceert dat ouders een keuze hebben en hierop afgerekend kunnen 

worden. Zij hebben er moeite mee dat zij zich soms moeten verantwoorden naar anderen omdat zij 

een kind met downsyndroom hebben. Ook geven zij aan dat de huidige informatie en counseling in 

het screeningsprogramma beter kan en wellicht nog meer aandacht verdiend bij de invoering van 

een simpele en veilige test. Het hebben van een kind met downsyndroom zou “niet te rooskleurig”, 

maar ook “niet te negatief” moeten worden neergezet. Dit wordt onderschreven door de Stichting 

                                                           
2
 Van Schendel RV, Kleinveld JH, Dondorp WJ, Pajkrt E, Timmermans DRM, Holtkamp KCA, Karsten M, Vlietstra AL, 

Lachmeijer AMA, Henneman L. Attitudes of pregnant women and male partners towards non-invasive prenatal testing 

(NIPT) and widening the scope of prenatal screening. Eur J Hum Genet 2014; 22: 1345-1350. 
3
 Van Schendel RV, Dondorp WJ, Timmermans DRM, van Hugte EJ, de Boer A, Pajkrt E, Lachmeijer AMA, Henneman L. NIPT-

based screening for Down syndrome and beyond: what do pregnant women think? Prenatal Diagnosis, 2015 Feb 19.  
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Downsyndroom in een brief van aan de vaste Kamercommissie VWS (d.d. 11 november 2014): “een 

zwangere en haar partner hebben werkelijk een geïnformeerde keuze als zij ook volledige en up-to-

date informatie hebben over de handicap of aandoening zelf”.  

Ouders maken zich zorgen over routinisering van de NIPT. Ook vrezen zij dat door invoering van NIPT, 

mogelijk een toename in de deelname aan screening zal ontstaan, waardoor er een afname zal zijn in 

de acceptatie en ondersteuning van (zorg voor) kinderen met een beperking, zoals downsyndroom. 

Een uitbreiding naar andere aandoeningen wordt als een positieve ontwikkeling gezien mede omdat 

daarmee de focus minder op downsyndroom komt te liggen dan nu het geval is. Wel vroegen ouders 

zich ook hier af waar dan de grens voor de te testen aandoeningen zal komen te liggen. De resultaten 

benadrukken dat een vrije keuze alleen kan op basis van gebalanceerde informatie en evenwichtige 

niet-directieve counseling en in een samenleving met goede condities voor zorg, acceptatie en 

participatie voor mensen met downsyndroom of een andere aangeboren aandoening.  

 

Scenario’s voor implementatie van NIPT 

Lachmeijer gaat in op de verschillende mogelijkheden voor implementatie van NIPT. De vraag is of 

NIPT alleen beschikbaar blijft voor vrouwen met een verhoogd risico na de combinatietest (zoals in 

de TRIDENT studie) of geïntegreerd kan worden in het screeningsaanbod aan alle zwangeren. Daarbij 

is de vraag of NIPT de combinatietest zal vervangen of dat er wellicht een andere afkapwaarde van 

de combinatietest (1 op 500 in plaats van 1 op 200) komt. Lachmeijer presenteert vier mogelijke  

scenario’s voor toekomstige implementatie van NIPT. Scenario 1: NIPT na combinatietestuitslag risico 

≥1:200 (huidige situatie TRIDENT-studie); Scenario 2: NIPT na combinatietestuitslag risico ≥1:500; 

Scenario 3: NIPT kan gekozen worden in plaats van de combinatietest; en tot slot Scenario 4: NIPT 

screeningsaanbod aan alle zwangeren, waarbij de combinatietest komt te vervallen. De scenario’s 

worden beschreven in bijlage 3. Lachmeijer kondigt daarmee ook de middagopdracht aan voor de 

deelnemers aan de stakeholdermeeting: het in subgroepen per scenario in kaart brengen van 

aanknopingspunten en uitdagingen, mogelijke voor- en nadelen en draagvlak. 

 

Hoe meer, hoe beter? 

Dondorp gaat in op de mogelijke uitbreiding van NIPT. In de literatuur is inmiddels aangetoond dat 

met NIPT het gehele genoom van de foetus in kaart kan worden gebracht. Dit betekent dat, in de 

toekomst, NIPT ook andere aandoeningen dan trisomie 21, 18 en 13 op kan sporen. Het is echter de 

vraag voor welk type aandoeningen dit ethisch en medisch verantwoord is, en voor wie.  

Op korte termijn is de vraag of NIPT als eerste screeningtest wordt ingevoerd wat betekent dat de 

nekplooimeting mogelijk gaat verdwijnen. Dondorp werpt de vraag op of dit ook als problematisch 

gezien kan worden aangezien het screeningsprogramma enkel gericht is op trisomie 21, 18 en 13. 

Een alternatief is wellicht de invoering van de dertienweken echo (onderzoek naar de waarde van 

prenatale screening op structurele congenitale afwijkingen met deze echo loopt nog)4.  

De mogelijkheden voor (toekomstige) uitbreiding van NIPT zijn legio, zoals geslachtsgebonden 

aandoeningen, microdeleties, monogene aandoeningen en foetomaternale risicofactoren. Als het 

gaat om een uitbreiding van NIPT is het van belang te kijken naar de testeigenschappen, 

geïnformeerde besluitvorming, wensen van aanstaande ouders, en het belang van het kind (recht op 

een ‘open toekomst’). De doelen voor screening kunnen met een dergelijke prenatal personalised 

medicine door elkaar gaan lopen. Enerzijds is screening gericht op vergoten van reproductieve 

autonomie: screening op aandoeningen waarvan opsporing tijdens zwangerschap tot geen andere 

                                                           
4
 Gezondheidsraad. Wet op het bevolkingsonderzoek: prenatale screening met een dertienwekenecho. Den Haag: 

Gezondheidsraad, 2014; publicatienr. 2014/31. 
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keuze leidt dan wel/niet abortus of voorbereiden op komst gehandicapt kind. Anderzijds is er het 

preventiedoel: screening op condities/ afwijkingen waarvan opsporing tijdens zwangerschap kan 

leiden tot gezondheidswinst voor moeder en kind. De vraag is of deze doelen in de toekomstige 

praktijk van prenatale screening nog voldoende onderscheiden kunnen worden en een 

geïnformeerde keuze gewaarborgd blijft. Om te zorgen dat bij prenatale screening geïnformeerde 

keuzes gemaakt blijven worden, in het bijzonder wanneer getest wordt op meerdere aandoeningen, 

is het van belang dat aandacht gegeven wordt aan goede, zorgvuldige counseling en ondersteuning. 

 

 

4. Discussie 
 

Na de presentaties werden alle deelnemers opgesplitst in drie kleine groepen. Elk subgroep bestond 

uit ongeveer 10 deelnemers onder leiding van een uit hun midden gekozen voorzitter en notulist. 

Binnen deze subgroepen werd gediscussieerd over de positionering van NIPT binnen het bestaande 

screeningsprogramma op trisomie 21 (downsyndroom), trisomie 13 en 18 en de eventuele gevolgen 

van uitbreiding van op NIPT gebaseerde screening naar andere aandoeningen. Voor elk van de vier 

mogelijke scenario’s voor implementatie van NIPT (bijlage 3), werden per subgroep de 

aanknopingspunten en uitdagingen, en mogelijke voor- en nadelen en draagvlak in kaart gebracht. 

Na de discussie in subgroepen kwamen de groepen samen voor een plenaire nabespreking van de 

uitkomsten. 

 

Tijdens de discussie kwam eerst de vraag naar voren of er, los van de test zelf, in de huidige tijd in de 

zwangerschap (nog) wel gescreend zou moet worden op aangeboren afwijkingen. Deze vraag werd 

door de meeste aanwezigen als gepasseerd station beschouwd aangezien we in Nederland sinds 

2007 een landelijk programma hebben voor de screening op trisomieën 21, 18 en 13. Daarbij werd 

ook aangegeven dat de beslissing voor wel of geen screening bij de Gezondheidsraad en het 

ministerie ligt. 

De meerderheid van de aanwezigen gaf de voorkeur aan scenario 4 (bijlage 3); dat wil zeggen het 

beschikbaar komen en aanbieden van NIPT als eerste screeningstest aan alle zwangeren. Dit scenario 

geeft volgens de deelnemers de meest optimale toegang tot screening voor zwangeren die dat 

wensen (meer betrouwbare test en minder fout-positieve uitslagen vergeleken met de huidige 

combinatietest en het kortste screeningstraject) en bereikt daarmee het best het doel van prenatale 

screening (geïnformeerde keuze en handelingsopties). Daarbij werd aangegeven dat scenario 4 ook 

zorgt voor zo min mogelijk onzekerheid bij de zwangere en haar partner en maakt dat screening met 

NIPT ook toegankelijk wordt voor vrouwen die bij het eerste contact met de verloskundig 

hulpverlener te laat zijn voor de combinatietest. Aangegeven werd dat uit recente studies5 inmiddels 

blijkt dat de testeigenschappen van NIPT in de lagere risicogroepen vergelijkbaar zijn met de 

eigenschappen van NIPT in de hoge risicogroepen, zij het dat vanwege de lagere prevalentie de 

positief voorspellende waarde lager zal zijn.  

Er werden wel een aantal kanttekeningen geplaatst en randvoorwaarden geschetst bij scenario 4. 

Aangegeven werd dat NIPT als eerste screeningstest meer kinderen zal opsporen met een trisomie. 

                                                           
5
 O.a. Song Y, Liu C, Qi H, Zhang Y, Bian X, Liu J. Noninvasive prenatal testing of fetal aneuploidies by massively parallel 

sequencing in a prospective Chinese population. Prenat Diagn 2013; 33: 700-706; Quezada MS, Gil MM, Francisco C, Oròsz 

G, Nicolaides KH. Screening for trisomies 21, 18 and 13 by cell-free DNA analysis of maternal blood at 10-11 weeks' 

gestation and the combined test at 11-13 weeks. Ultrasound Obstet Gynecol 2015; 45: 36-41. 
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Ook zullen mogelijk meer zwangeren kiezen voor screening. Enerzijds was de verwachting dat meer 

paren zullen kiezen voor testen met NIPT om zich te kunnen voorbereiden op de komst van een kind 

met downsyndroom, anderzijds zal het aantal zwangerschapsafbrekingen mogelijk toenemen als 

gevolg van een hogere uptake van screening. Dit laatste hoeft volgens de deelnemers geen probleem 

te zijn zolang een geïnformeerde keuze gewaarborgd blijft en invoering niet leidt tot routinisering 

van screening. Een kanttekening die gemaakt werd bij scenario 4 is dat zwangeren alleen werkelijk 

een geïnformeerde keuze kunnen maken als er binnen onze samenleving een garantie is dat er 

voldoende zorg en voorzieningen blijven bestaan voor kinderen die geboren worden met 

downsyndroom. Daarnaast werd aangegeven dat er in de informatiefolder van de screening meer 

actuele informatie moet staan over kinderen met downsyndroom en dat aanstaande ouders de 

mogelijkheid moeten krijgen om in contact te komen met ouders van een kind met downsyndroom. 

De thans ingeschatte kosten (eigen bijdrage van €500) werd gezien als een barrière die de toegang 

tot NIPT zal beperken tot een kleine groep mensen. De invoering van een eigen bijdrage in een 

nationaal screeningsprogramma leidt impliciet tot rechtsongelijkheid. Er zal een tweedeling ontstaan 

tussen mensen die zich wel en niet prenatale screening kunnen permitteren. Volgens de betrokkenen 

zou screening met NIPT voor iedereen toegankelijk moeten zijn en zou er hoogstens een kleine eigen 

bijdrage gevraagd kunnen worden. Opgemerkt werd dat een eigen bijdrage als voordeel kan hebben 

dat het aan alle betrokkenen het optionele karakter van de screening laat zien: dit is geen test die 

iedereen vanzelfsprekend zou moeten doen, maar een aanbod waar veel aan vast zit en waar je goed 

over moet nadenken6. Aan de andere kant zou die bijdrage niet zo hoog moeten zijn dat daardoor de 

toegang voor sommigen daadwerkelijk wordt beperkt. Het bedrag dat nu aan alle zwangeren 

gevraagd wordt voor de combinatietest (€165) werd door sommigen al als een te grote barrière voor 

deelname gezien. Wat betreft de financiering van NIPT door de verzekering werd gezegd dat de 

kosten van NIPT bij voorkeur niet in de aanvullende verzekering zouden moeten komen. Hiermee zal 

de situatie kunnen ontstaan dat vrouwen enkel voor het jaar van hun zwangerschap een aanvullende 

verzekering nemen. Het zou volgens de deelnemers financieel ‘vruchtbaarder’ zijn dit in de 

basisverzekering onder te brengen. Verder blijkt uit onderzoek7 dat er financieel gezien een ‘break-

even’ point komt als de kosten van de NIPT naar €254 euro teruggebracht zouden kunnen worden. In 

dat geval zouden de zorgkosten voor scenario 4 (NIPT als eerste screeningstest) even duur zijn als 

scenario 1 (eerst een combinatietest gevolgd door NIPT of invasieve prenatale diagnostiek bij een 

verhoogd risico) en de situatie voor 1 april 2014. 

Als NIPT de combinatietest zou vervangen zou dit betekenen dat de nekplooimeting mogelijk gaat 

verdwijnen. Foetus met een verdikte nekplooi hebben niet alleen een verhoogde kans op trisomieën, 

maar ook op aangeboren structurele afwijkingen, met name hartafwijkingen. Afschaffing van de 

nekplooimeting zou kunnen leiden tot een latere diagnose van aangeboren structurele afwijkingen.  

Tijdens de discussie over uitbreiding van NIPT-gebaseerde screening vonden de deelnemers het niet 

eenvoudig een uitspraak te doen over de mate van ernst van aandoeningen, ofwel men vond het 

lastig om aan te geven welke aandoeningen bij voorkeur opgenomen zouden kunnen worden in een 

screeningsprogramma. En hoewel er steeds meer prenatale diagnostiek mogelijk is met NIPT, 

waaronder monogene aandoeningen binnen families die bekend zijn met een aandoening, werd 

aangegeven dat het lab-technisch nog wel even zal duren voor er daadwerkelijk op andere 

(monogene) aandoeningen gescreend kan worden. 

                                                           
6 

Munthe C. A new ethical landscape of prenatal testing: individualizing choice to serve autonomy and promote public 

health: a radical proposal. Bioethics. 2015;29:36-45. 
7 

Beulen L, Grutters JPC, Faas BH, Feenstra I, Van Vugt JMG, Bekker MN. The consequences of implementing non-invasive 

prenatal testing in Dutch national health care : a cost-effectiveness analysis.  Eur J of Obstet Gynecol and Reprod Biol 

2014;182:53-61. 
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Concluderend zou gesteld kunnen worden dat men het liefst ziet dat NIPT aangeboden wordt aan 

alle zwangeren, maximaal tegen een kleine bijdrage. De screening zou mogelijk aangevuld kunnen 

worden met een echo rond de 13 weken zwangerschapsduur om eventuele aanvullende foetale 

afwijkingen op te sporen als de combinatietest (nekplooimeting) zou verdwijnen. Daarnaast zal met 

een algehele introductie van NIPT de vorm en invulling van de counseling meer aandacht moeten 

krijgen om routinisering te voorkomen en zullen zorg en voorzieningen voor kinderen met 

aangeboren afwijkingen in onze samenleving gegarandeerd moeten blijven. Bij een toekomstige 

uitbreiding van NIPT naar andere aandoeningen en foetomaternale risicofactoren is van belang dat 

het doel van de test in de praktijk steeds verhelderd wordt (preventie vs. reproductieve autonomie)  

en dat een geïnformeerde keuze van zwangeren gewaarborgd blijft. 
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BIJLAGE 1.  

 
Aanwezigen op de stakeholderbijeenkomst 
 
A. Blank Online Netwerk Down syndroom 
P.A. Bolhuis Forum Biotechnologie en Genetica 
G.C.M.L. Page-Christiaens Afdeling Verloskunde, UMCU 
M.C. Cornel Afdeling Klinische genetica, Community genetics, VUmc  
E. Corver-Debets   Het OuderSchap en de GeboorteBeweging 
J.J.W. Crasborn Achmea divisie Zorg & Gezondheid 
K. Dolsma Erfocentrum 
W.J. Dondorp Afdeling Health, Ethics & Society, Universiteit Maastricht  
C.G. van El Afdeling Klinische genetica, Community genetics, VUmc 
B. Faas Afdeling Genetica, Radboudumc 
B. van der Goes  Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland 
L. Henneman Afdeling Klinische genetica, Community genetics, VUmc  
M. Hodes Stichting Downsyndroom 
V.V.A. Knoers Afdeling Medische genetica, UMCU 

A. Kuipers  Afdeling Klinische genetica, Community genetics, VUmc 
A.M.A. Lachmeijer Afdeling Klinische genetica, VUmc 
R. Lamberts Stichting Downsyndroom 
K.D. Lichtenbelt Afdeling Klinische genetica, UMCU 
L. Martin Academie Verloskunde  
D. Oepkes Afdeling Verloskunde, LUMC 
C. Oosterwijk VSOP 
E. Pajkrt Afdeling Verloskunde, AMC  
R.V. van Schendel Afdeling Klinische genetica, Community genetics, VUmc 
G.H. Schuring-Blom Afdeling Klinische genetica, UMCU 
E.A. Sistermans Afdeling Klinische genetica, Genoomdiagnostiek, VUmc  
G. Soete Gezondheidsraad 
D. Stemerding Rathenau Instituut 
H. Vermeulen

*
 RIVM-CvB 

E. Wiegman Nederlandse Patiënten Vereniging 
J. Wieringa

*
 RIVM-CvB 

A. Wils KNOV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 Als toehoorder aanwezig. 
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BIJLAGE 2. 
 
Programma 

 

13.00-13.30: Ontvangst (koffie & thee) 

 

13u30-13.45: Welkom & introductie door Lidewij Henneman, senior onderzoeker VUmc 

 

Plenaire bijeenkomst 

 

13.45-14.00:  Belangrijkste uitkomsten ESPRIT I studie 

Rachèl van Schendel, junior onderzoeker Community Genetics, VUmc  

 

14.00-14.15:  Hoe denken ouders van een kind met downsyndroom over NIPT? 

Elsbeth van Vliet, VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen 

 

14.15-14.30:  NIPT voor trisomieën (T21,13,18): verschillende scenario’s  

Presentatie Guus Lachmeijer, klinisch geneticus, VUmc  

 

14.30-14.45:  NIPT in de toekomst: hoe meer we vinden hoe beter het is? 

Wybo Dondorp, ethicus Universiteit Maastricht 

 

14:45- 15.15  Pauze (koffie/thee) en overgang naar werk in subgroepen 

 

Subgroepen 

 

15.15-16.15:  Discussies over verschillende scenario’s  in subgroepen 

 

16.15-17.00: Terugrapportage (plenair) van bevindingen in subgroepen 

 

17.00-17.10: Afsluiting door Lidewij Henneman 
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BIJLAGE 3. 

 

Scenario’s voor implementatie van NIPT (zie ook tabel op volgende pagina) 

 

Opmerking vooraf: De groep zwangeren met een medische indicatie (bijv. een eerder kind met een 

trisomie) is in onderstaande scenario’s buiten beschouwing gelaten. Deze zwangeren hebben namelijk 

direct toegang tot diagnostisch onderzoek (vergoed) zonder voorafgaande screeningstest. Maternale 

leeftijd is per 1 januari 2015 geen medische indicatie meer. 

 

 

SCENARIO 1: NIPT na combinatietestuitslag risico ≥1:200 (huidige situatie TRIDENT-studie) 

NIPT wordt in Nederland aangeboden als tweede test na de combinatietest  met een afkapwaarde 

van 1:200.  Dit betreft circa 7% van de zwangeren die een combinatietest laten doen. Vrouwen met 

een verhoogde kans na de combinatietest kunnen kiezen voor vervolgonderzoek: een NIPT, 

vlokkentest of vruchtwaterpunctie. De combinatietest wordt niet vergoed en kost ongeveer 160 

euro. Vervolgonderzoek (NIPT, vlokkentest of vruchtwaterpunctie) wordt vergoed, maar kan ten 

koste gaan van het eigen risico. 

 

SCENARIO 2: NIPT na combinatietestuitslag risico ≥1:500 

NIPT wordt in Nederland geïmplementeerd als tweede test na een combinatietest met een 

afkapwaarde van 1:500. Dit betreft circa 17% van de zwangeren die een combinatietest laten doen. 

Vrouwen met een verhoogd risico na de combinatietest kunnen kiezen voor vervolgonderzoek: een 

NIPT, vlokkentest of vruchtwaterpunctie. De combinatietest wordt niet vergoed en kost ongeveer 

160 euro. Vervolgonderzoek (NIPT, vlokkentest of vruchtwaterpunctie) wordt vergoed, maar kan ten 

koste gaan van het eigen risico. 

 

SCENARIO 3: NIPT kan gekozen worden in plaats van de combinatietest 

Zwangeren kunnen kiezen:  

(a) Eerst combinatietest en bij uitslag ≥1:200 vervolgonderzoek (zie scenario 1). Kosten 

combinatietest voor de zwangere ongeveer 160 euro. 

(b) NIPT als eerste screeningtest (i.p.v. combinatietest). Kosten voor de zwangere ongeveer 500 euro.  

Vervolgonderzoek wordt vergoed, maar kan ten koste gaan van het eigen risico. 

 

SCENARIO 4: NIPT screeningsaanbod aan alle zwangeren 

NIPT wordt in Nederland aangeboden als eerste screeningtest. Hiermee komt de combinatietest te 

vervallen. NIPT zal hierbij niet worden vergoed en ongeveer 500 euro kosten. Vervolgonderzoek 

wordt vergoed, maar kan ten koste gaan van het eigen risico.
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 SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 SCENARIO 4 

 
NIPT: voor wie? 

 
Zwangeren met risico  
≥1:200 na combinatietest 

 
Zwangeren met risico 
≥1:500 na combinatietest 

 
Zwangeren met risico  
≥1:200 na combinatietest 
óf  
Zwangeren die direct NIPT willen 
 

 
Alle zwangeren 

 
Eerste screeningstest 

 
Combinatietest 

 
Combinatietest 

 
Combinatietest 
óf  
NIPT 

 
NIPT 

 
(eventuele) 
Vervolgtest 

 
Vlokkentest 
Vruchtwaterpunctie 
of NIPT 

 
Vlokkentest 
Vruchtwaterpunctie 
of NIPT 

 
Vlokkentest 
Vruchtwaterpunctie 
of NIPT 

 
Vlokkentest 
Vruchtwaterpunctie 
 

 
Zelf betalen 

 
€ 160  

 
€ 160  

 
€ 160 
óf 
€ 500 

 
€ 500  
 


