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(potentiële) belangenverstrengeling Geen / Zie hieronder

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven Geen

• Sponsoring of onderzoeksgeld
• Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding
• Aandeelhouder
• Andere relatie, namelijk …

De TRIDENT studies worden 
mede mogelijk gemaakt door 
een financiële bijdrage van

Disclosure belangen spreker
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• Implementatie NIPT in Nederland

• TRIDENT: de studies

• TRIDENT-2

• Resultaten tot nu toe

Inhoud
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NIPT
Niet-Invasieve Prenatale Test: vrij foetaal (placentair) DNA in maternaal plasma 

Screent op T21 (downsyndroom),T18 (edwardssyndroom) & T13 (patausyndroom)

 Kan vroeg in de zwangerschap
 Hogere sensitiviteit en PVW dan combinatietest
 Minder invasieve vervolgtesten

Placenta

Bloedvat 

DNA zwangere DNA foetusSPSRM | September 2019
www.rivm.nl



In 2023: implementatie NIPT
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• RIVM doet uitvoeringstoets op invoering NIPT als eerste test voor down-, 

edwards- en patausyndroom (Kamerbrief 23 nov 2018) 

• TRIDENT studies gaan door tot implementatie (2023)

• Eigen betaling (€175) blijft 

Gezondheidsraad, 2016



NIPT in Nederland: de TRIDENT studies

Opties vanaf april 2017:
 Geen screening
 Combinatietest (€170)
 NIPT, met of zonder 

nevenbevindingen (€175)
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>April 2014
65 samples/wkTRIDENT-1: 

Zwangeren
met verhoogd risico

>April 2017
1500 samples/wk
3 NIPT labs

TRIDENT-2: 
alle zwangeren



Keuze wel of geen nevenbevindingen

geslacht(s chromosomen) niet geanalyseerd/gerapporteerd
met dank aan N. Corsten-Janssen

Grote chromosomale 

afwijkingen! >10-20 MB



Wat zijn nevenbevindingen?

• Foetaal (andere chromosoomafwijking bij kind) 
-(ernstige) verstandelijke beperking en/of lichamelijke afwijking

• Alleen in de placenta (CPM)
- verhoogde kans op IUGR en IUVD

• Maternaal (zeldzaam)
- moederlijk (mozaïek) chromosoom afwijking

- maternale kanker => tumor geeft DNA af en komt in bloedbaan

Amant et al. JAMA Oncol et al. 2015SPSRM | September 2019



Meer informatie nevenbevindingen
• www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/nevenbevindingen

• Artikel Tijdschrift v. Verloskundigen 2019;01

SPSRM | September 2019 https://tvv.knov.nl/artikelen/detail/608/het-dilemma-van-de-keuze-
nevenbevindingen-bij-de-nipt



TRIDENT studies
Trials by Dutch laboratories for Evaluation of Non-Invasive Prenatal Testing

I. Implementatieaspecten:
• Deelname NIPT
• Testeigenschappen, uitvoering (o.a. uitslagtermijn, mislukte tests)
• Nevenbevindingen

II. Evaluatie perspectief zwangere:
• Geïnformeerde keuze
• Psychologisch welbevinden, tevredenheid
• Keuze en gevolgen nevenbevindingen
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Route rapportage uitslagen in TRIDENT-2



Deelname prenatale screening
1 april 2017- 31 maart 2018

173.000 zwangerschappen

 Deelname NIPT 42%  (~n=73.000)

 Deelname combinatietest 4% 

Cijfers gegenereerd vanuit Peridos door landelijk beheer in opdracht van RIVM-CvB
www.NIPTconsortium.nl
Van der Meij et al. submitted

geen 
screening

54%

CT, 4%

NIPT, 42%

http://www.niptconsortium.nl/


Keuze voor nevenbevindingen

22% kiest alleen trisomie 13,18 of 21

78% kiest voor nevenbevindingen
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www.NIPTconsortium.nl
Van der Meij et al. submitted

www.rivm.nl

http://www.niptconsortium.nl/


Voorlichting & e-learning aangepast

www.rivm.nl/informatie-over-screening-op-down-edwards-en-patausyndroom-incl-vertalingen

www.rivm.nl/prenatale-screening/elearning

http://www.rivm.nl/informatie-over-screening-op-down-edwards-en-patausyndroom-incl-vertalingen
https://www.rivm.nl/prenatale-screening/elearning


• Vragenlijststudie loopt…

• Follow-up jaar 1 en 2

Psychologische impact nevenbevindingen?
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2x Mislukte NIPT door lage FF
• 1x mislukte NIPT: 2/3 lukt alsnog
• 2x mislukte NIPT vanwege lage foetale fractie (staat in uitslagbrief) => 

verwijzing PND centrum mogelijkheid bespreken invasief onderzoek.
• GR rapport 2016: “associatie tussen aneuploïdieën (met uitzondering van 

trisomie 21) en een lagere foetale fractie, waardoor de kans op test failure 
bij deze zwangerschappen aanzienlijk toeneemt”

• Zie Addendum NVOG

https://niptconsortium.nl/nieuws/addendum-indicatie-invasieve-diagnostiek-na-2x-mislukte-nipt-vanwege-lage-foetale-fractie/

https://niptconsortium.nl/nieuws/addendum-indicatie-invasieve-diagnostiek-na-2x-mislukte-nipt-vanwege-lage-foetale-fractie/


Aankomende veranderingen?

NIPT voor:

• 16-17 jarigen (GR positief advies)

• NIPT voor dichoriale tweelingen

(aanvraag loopt)

SPSRM | September 2019 www.gezondheidsraad.nl



Leerpunten TRIDENT-2 

 Betrouwbare test voor trisomie 21,18 en 13
 46% kiest voor prenatale screening: de meeste vrouwen verkiezen NIPT 

boven de CT
 78% van de vrouwen kiest voor NIPT met nevenbevindingen
 Aantallen komen overeen met verwachtingen o.b.v. literatuur
 Vervolgonderzoek: perspectief zwangeren en klinische follow-up
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Met dank aan

Erik Sistermans
Robert-Jan Galjaard
Merryn Macville
Caroline Bax 
Mireille Bekker
Jeanine van der Ven
Mijntje Pieters
Karuna van der Meij
Francine IJpelaar
René van der Hilst
Nico Ooms
Sandra van ‘t Padje

• Alle NIPT Consortium leden
• Medewerkers NIPT-laboratoria (VUmc; Weiss), 

ErasmusMC; Van Opstal), MUMC+; Stevens)
• RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek
• Regionale Centra voor prenatale screening
• Erfocentrum
• VSOP
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http://www.vsop.nl/nl/
http://www.vkgn.org/
http://www.vkgl.nl/
http://umcutrecht.nl/
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