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NIPT
•

In de bijlage de bedankbrief van mevrouw drs. E.I. Schippers voor invoering NIPT als eerste
test in onderzoek setting.

•

Sinds kort krijgen counselingpraktijken via Peridos een notificatie via de e-mail als het NIPTlaboratorium 14 dagen na de aanvraag geen bloed heeft ontvangen. Als de zwangere na het
printen van de aanvraag toch geen bloed voor NIPT laat afnemen, kunt u in Peridos via het
overzicht ‘labaanvragen’ de aanvraag openen en op ‘intrekken’ klikken. Let op: Gebruik de
optie ‘aanvraag intrekken’ alleen in deze situatie en niet om foutief ingevoerde gegevens te
corrigeren! Meer informatie hierover vindt u in de handleidingen op www.peridos.nl
Laat een uitslag van de NIPT lang op zich wachten, en u weet zeker dat bij de zwangere bloed
is geprikt? Neem dan contact op met het NIPT-laboratorium, tel. 020-4448351.

•

Als de NIPT-analyse niet verricht kan worden of geen resultaat heeft, krijgt de
counselingspraktijk hierover via Peridos een bericht van het NIPT-laboratorium. Als de
zwangere ervoor kiest om opnieuw de NIPT te laten doen, dan kunt u hiervoor een nieuwe
aanvraag aanmaken. Op de aanvraag komt automatisch te staan dat er al betaald is. Meer
informatie vindt u op www.peridos.nl (zie: uitgebreide invulinstructie labaanvraag, hoofdstuk
4.3, p. 15).

•

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).

•

Als het niet lukt om een labaanvraag voor de NIPT aan te maken, is het meestal zo dat er dan
al een (concept) labaanvraag is aangemaakt door een zorgverlener van een andere praktijk.
U kunt dan het beste contact opnemen met de andere praktijk en vragen de concept
labaanvraag te verwijderen of de labaanvraag in te trekken. Als dat is gebeurd, kunt u een
nieuwe labaanvraag toevoegen. Komt u er niet uit, neem dan even contact op met de
Peridos helpdesk. Email: help@peridos.on.spiceworks.com

• 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. Het telt ook niet mee bij het bedrag dat
men betaalt vanuit het eigen risico. 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. Bij een
medische indicatie/verhoogd risico betaalt de zorgverzekeraar wel de NIPT (TRIDENT-1). Dit
kan wel gevolgen hebben voor het eigen risico van de zwangere. Kijk voor meer informatie
over de kosten van de NIPT op www.rivm.nl
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•

In de media zijn berichten verschenen dat het ZorgInstituut Nederland (ZIN) aan het
ministerie van VWS heeft geadviseerd om NIPT als screeningstest niet te financieren vanuit
de Zorg-verzekeringswet. De reden daartoe is dat prenatale screening een aanbod is aan alle
zwangere vrouwen en niet aangeboden wordt vanuit een individuele zorgvraag van de
zwangere. ZIN adviseert ook de counseling prenatale screening en het SEO uit de
Zorgverzekeringswet (en daarmee uit het basispakket) te halen en om alle onderdelen van de
prenatale screening op dezelfde manier te financieren. Dit wil niet zeggen dat ZIN ervoor
pleit dat de zwangere de prenatale screening zelf betaalt. Het is aan de Minister van VWS om
een besluit te nemen over de wijze van financiering van de prenatale screening. In ieder
geval is reeds besloten dat de financiering van NIPT gedurende de twee Trident-studies niet
zal wijzigen. Voor meer informatie: www.zorginstituutnederland.nl

Peridos Nieuws
Volgens de WBO-vergunning en de landelijke kwaliteitseisen is
een zorgverlener verplicht alle data die genoemd worden in de
Peridos berichtenset af te dragen. In deze berichtenset worden
sinds juni 2017 behalve de counseling-, combinatietest- en SEOgegevens ook de uitkomstgegevens van de zwangerschap genoemd. Daarom vragen wij alle
zorginstellingen die nog geen uitkomstgegevens aanleveren aan Peridos, dit alsnog te gaan doen. Op
dit moment kunnen vanuit de volgende bronsystemen uitkomstgegevens aangeleverd worden:
Chipsoft Hix, Interact Zorgsaam Zweews Vlaanderen, Mosos, Vrumun, Onatal (alleen via HL7v3) en
Orfeus (alleen via HL7v3). De komende maanden zullen wij meer aandacht gaan vragen voor de
aanlevering van de zwangerschapsuitkomst. Tevens wordt een landelijk project opgezet om de
aanlevering van deze gegevens te verbeteren en te optimaliseren. Bij vragen, kunt u contact
opnemen met onze datamanager Karline van de Kamp, email: k.vandekamp@amc.nl telefoon: 0205661105
G Tarieven prenatale screening 2018
Voor 2018 zijn de tarieven voor prenatale screening enigszins gewijzigd. De
tarieven gelden voor verloskundige praktijken, echocentra en ziekenhuizen:

•

counseling € 44,20

•

combinatietest bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap
€ 170,13

•

combinatietest bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 103,11

•

SEO bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 148,89

•

SEO bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 148,89

De eigen bijdrage van NIPT als eerste screeningstest blijft € 175,- Het verschil tussen de twee
tarieven voor de combinatietest is de vergoeding voor het screeningslaboratorium. Er is geen verschil
meer tussen de tarieven van de SEO’s, omdat het opslagtarief voor de Regionale Centra vervalt. De
Regionale Centra worden met ingang van 2018 rechtstreeks gefinancierd door VWS.
Lees meer

Herinrichting proces combinatietest

Vanaf 6 november zal de laboratoriumanalyse van alle combinatietesten worden uitgevoerd door
Star-SHL in Rotterdam. Alle echocentra die nu met het AMC lab samenwerken krijgen binnenkort een
brief met daarin alle informatie en werkafspraken. Tot die tijd kan de combinatietest op de
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gebruikelijke manier worden aangevraagd. Om een universele werkwijze te bewerkstelligen zal de
labaanvraag en –uitslag van de combinatietest uitsluitend nog via Peridos verlopen (vergelijkbaar
met de werkwijze van de NIPT). U ziet dan in Peridos een extra knop “Labaanvraag combinatietest
toevoegen” Wanneer er een uitslag klaarstaat ontvangt u een notificatie mail. Voor zwangeren
zonder BSN, die niet via Peridos kunnen worden aangevraagd, wordt een alternatief (formulier)
aangeboden. De afnamepunten worden door Star-SHL voorzien van een startvoorraad
verzendenveloppen met instructies. Ook de echocentra worden voorzien van een document met
werkafspraken. In onze regio blijft de mogelijkheid om zelf de kansberekening te doen, maar u kunt
ook kiezen voor centrale kansberekening. In dat geval krijgt u de volledige kansuitslag gerapporteerd.
Tijdens de regiobijeenkomst op 16 oktober zullen wij u hierover verder informeren.
Wat kunt u nu al doen?
•

•
•

Controleer in Peridos of alle zorgverleners die geheel of gedeeltelijk de combinatietest moeten
kunnen aanvragen met de juiste rol (counselor of NT echoscopist) aan uw zorginstelling
gekoppeld zijn.
Download de uitgebreide handleiding voor het aanvragen van de combinatietest via Peridos.
Deze is te vinden op www.peridos.nl
Vul in Peridos bij de gegevens van uw zorginstelling het veld ‘e-mailadres labworkflow
combinatietest’ en de frequentie in (dus hoe vaak u een notificatiemail wilt ontvangen van
gereedstaande combinatietest uitslagen).

Gevolgen daling aantallen NT
De daling van het aantal aangevraagde combinatietesten heef ook effect op het aantal NT-metingen
dat wordt uitgevoerd. De kwaliteitseis van het minimum aantal NT metingen kan door velen niet
meer worden gehaald. In het najaar wordt een besluit genomen, hoe hiermee wordt omgegaan.
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Regiobijeenkomst 16-10-2017
Op 16 oktober vindt een regiobijeenkomst plaats in het AMC
Tijd: 13:00-17:00 uur
Locatie: AMC, Collegezaal 4
Voorlopig Programma:
12:30 -13:00
13:00-14:00
14:00-14:30
14:30- 15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00 uur

Ontvangst met koffie en thee
TRIDENT 2
Combinatietest versus NIPT (video)
Herinrichtingsproces Combinatietest
PAUZE
Nevenbevindingen NIPT, klin. Geneticus
Hoe counsel je over nevenbevindingen? (video)
1e lijn indicatie verwijzingen / GUO indicaties
Afsluiting met een borrel en een hapje!

U kunt zich hiervoor aanmelden via onze website, of rechtstreeks via onderstaande link.
http://www.formdesk.com/channelc/Inschrijfformulier_16-10-2016

Kwaliteitsjaarverslag 2016 online
Het financieel en het kwaliteitsjaarverslag 2016 van de SPSAO kunt u inzien c.q. downloaden via de
website. http://www.spsao.nl/index.php?subonderwerp_ID=20
Met vriendelijke groet,

Prof. dr. Eva Pajkrt, Directeur SPSAO
Afdeling Obstetrie, H4-272, Postbus 22660 1100 DD Amsterdam. Ingeschreven K.V.K. 34289424
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