Je hebt na een gesprek met je verloskundige de keuze gemaakt een NIP-test (Niet Invasieve
Prenatale Test) te doen. Sinds 1 April 2017 is het mogelijk voor iedere zwangere om deze test
te doen in het kader van de TRIDENT-2 studie. Voor deze test is het nodig dat er bloed bij je
geprikt wordt. In het bloed van de moeder is DNA (erfelijk materiaal) van het kind aanwezig.
Dit DNA is afkomstig van de placenta (moederkoek). Met de NIPT wordt dit erfelijk materiaal
onderzocht op trisomie 21 (het downsyndroom), trisomie 18 (edwardssyndroom) en trisomie
13 (patausyndroom). Een teveel van dit DNA in het bloed kan een sterke aanwijzing voor
trisomie 21, 18 of 13 bij het ongeboren kind geven. Er is echter nog diagnostiek
(vruchtwaterpunctie of vlokkentest) nodig om zekerheid te geven.
Je krijgt van de verloskundige een toestemmingsformulier, deze moet je ondertekenen. Dan
krijg je een labformulier mee. Thuis kan je via www.niptbetalen.nl de betaling met IDEAL
voor de NIPT voldoen. De test kost 175 euro. Nadat je de betaling voldaan hebt moet je het
betalingsbewijs zelf printen. Voor de NIP-test bloedafname kan je vooralsnog niet prikken in
het laboratorium van het Rode Kruis Ziekenhuis. Kijk op www.meerovernipt.nl voor
bloedafnamelocaties.
Een afspraak maken voor de bloedafname is niet nodig. Je gaat voor de NIP-test dus met 2
formulieren prikken: de labaanvraag die je van de verloskundige hebt gekregen en het
uitgeprinte betalingsbewijs. Mocht je het overige laboratorium onderzoek wat je van ons
hebt gekregen bij de intake (bloedgroep, rhesus factor, antistoffen, Hb, glucose, HIV, LUES en
Hepatitis B) nog moeten prikken kan je dit helaas niet in één keer doen. In het RKZ is het
namelijk nog niet mogelijk om bloed af te laten nemen voor de NIP-test.
Je verloskundige ontvangt de uitslag van de NIPT en zij zal je bellen zodra de uitslag bekend
is. De uitslag wordt 10-12 werkdagen na het prikken verwacht. Indien je hebt aangegeven dat
je geïnformeerd wilt worden over de eventuele nevenbevindingen die de test op kan sporen
en er worden nevenbevindingen gevonden, zal de klinisch geneticus hier telefonisch contact
met je over opnemen.
Zie voor meer informatie over prenatale screening: onderzoekvanmijnongeborenkind.nl. Zie
voor meer informatie over de NIPT test: meerovernipt.nl.
Indien je nog vragen hebt over deze test dan vernemen wij dit graag van je.
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