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In deze nieuwsbrief 

TRIDENT nieuwbrief 

 
Trial by Dutch laboratories for Evaluation of Non-Invasive Prenatal Testing 

 

TRIDENT-2 studie 

 

Vanaf 1 april 2017 kunnen ook de zwangeren die geen verhoogd risico hebben op een kind met down-

, edwards-, of patausyndroom kiezen voor NIPT.  

Doel van de TRIDENT-2 studie is nagaan hoe we in Nederland de NIPT zo goed mogelijk kunnen 

aanbieden. Alle stappen, van de counseling aan zwangere vrouwen en de test die gedaan wordt in het 

laboratorium tot aan de zwangerschapsuitkomsten, zullen worden bekeken. Na afloop kan advies 

worden gegeven over de verdere invoering van NIPT in Nederland. 

De onderzoekers zijn ook geïnteresseerd in de keuzes die zwangeren (en hun partners) maken en welke 

overwegingen daarbij een rol spelen. Aan een deel van de zwangeren worden daarom vragenlijsten 

voorgelegd en worden interviews afgenomen. 

 

Deze nieuwsbrief is bestemd voor alle betrokkenen bij het NIPT consortium en andere 

geïnteresseerden in de TRIDENT studie. We houden u hiermee op de hoogte van de voortgang van dit 

project, en we bespreken opmerkingen en suggesties uit het veld, eventuele knelpunten en nieuwe 

inzichten.  

 

Noot vooraf: De cijfers die hier genoemd worden zijn ruwe en ongecontroleerde data, die alleen 

worden weergegeven om een indruk te krijgen van de aantallen in de regio’s en het land. Het is 

uiteraard goed mogelijk dat bij latere (formele en gecorrigeerde) analyse deze cijfers wat anders zullen 

uitvallen.  

 

TRIDENT-nieuwsbrief 

Nummer 11  

februari 2020 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Aanvullingen, opmerkingen,        

publicaties of activiteiten               

graag melden bij   

Sandra van ’t Padje, 

s.vantpadje@amsterdamumc.nl 

 

 
Bezoek onze websites! 

 

www.niptconsortium.nl 

www.meerovernipt.nl 

 

De TRIDENT-2 studie 

wordt mede mogelijk 

gemaakt door: 

 

 

 

http://www.niptconsortium.nl/
http://www.meerovernipt.nl/
mailto:s.vantpadje@amsterdamumc.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR1bPI0e7ZAhWGyRQKHQ1rBPAQjRwIBg&url=https://ncz.nl/ncz-naar-ministerie-van-vws/&psig=AOvVaw35IN3waw-iKVj8XGy4mLKH&ust=1521213355611145
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Onlangs zijn de resultaten van het eerste jaar TRIDENT-2 voortgekomen uit onze 

grootschalige unieke landelijke samenwerking in een publicatie naar buiten gebracht. Daarin 

kunt u lezen dat de NIPT zoals we die in Nederland aanbieden goed presteert en een betere 

positief voorspellende waarde heeft voor trisomie 21, 18 en 13 dan aanvankelijk was 

aangenomen. Van de vrouwen die kiezen voor NIPT kiest de meerderheid (78%) om ook 

nevenbevindingen te horen. In het eerste jaar werd aan 207 van de zwangeren een 

nevenbevinding gerapporteerd. Het is bijzonder mooi dat ook dit gezamenlijk werk zich mag 

verheugen in wereldwijde belangstelling m.b.t. de vraag hoe NIPT nu geïmplementeerd kan 

worden in een prenatale screeningssetting. Deze en andere resultaten leveren ons ook stof 

voor inbreng in een wereldwijde discussie over de vraag of NIPT wel of niet genoom-wijd zou 

moeten aangeboden. Inmiddels zijn er meer dan 200.000 NIPT gedaan. Dergelijke grote 

aantallen stellen ons in staat om ook onderzoek naar zeldzamere nevenbevindingen te doen.  

 

Het bijzondere van TRIDENT-2 is dat er ook veel logistiek werk wordt verricht dat deel 

uitmaakt van onze studie. Denk aan de voorbereidingen die nodig zijn om follow-up in 

Peridos te kunnen registeren. Denk aan een bijdrage aan de motivatie om 16-en 17-jarigen 

en meerlingen te kunnen includeren, waarover de Gezondheidsraad het ministerie van VWS 

een positief advies heeft gegeven. Bij verlenging van dienstverleningsovereenkomsten met 

bloedafnameorganisaties werd ook gevraagd naar verbeterpunten waaruit bleek dat zij over 

het algemeen tevreden te zijn met de gang van zaken. Er wordt nagedacht over digitalisering 

op dit gebied. Ook worden er voorbereidingen getroffen om een nieuw softwaresysteem 

t.b.v. de analyse van NIPT te valideren. In de uitvoering hebben we afgelopen half jaar wel 

een periode gehad waar technische problemen soms tot meerdere herhalingen van de test 

leidden waardoor de uitslagtermijn niet kon worden behaald. Dankzij een enorme inzet van 

de labs kon dit worden verholpen.  

 

Regelmatig wordt de vraag gesteld hoe je nu toch een vlokkentest kan aanbieden na en 

afwijkende NIPT. Diane Van Opstal publiceerde hierover en legt het ons nog eens in deze 

nieuwsbrief uit (pagina 6). We kunnen een aantal leden feliciteren met het verkrijgen van 

een ZonMw subsidie namelijk de AFFIRM studie over de relatie lage foetale fractie en 

zwangerschapsuitkomsten (zie pagina 4). Ook hebben verschillende consortiumleden 

nieuwe mooie, aan TRIDENT-2 verwante initiatieven ingebracht in de vorm van een protocol 

of onderzoeksvraagstelling, zoals de deelprojecten maligniteiten (zie pagina 4). Nieuw is ook 

de vraag van Gosia Srebniak of NIPT een goede screeningstool is voor translocatiedragers. 

Dit onderzoek maakt deel uit van een groeiend overzicht van nog niet gepubliceerde 

onderzoeken. Deze planning van publicaties wordt bijgehouden door Sandra van ‘t Padje en 

is zichtbaar op Sharepoint. Ik wil jullie graag uitnodigen om deze te bekijken. 

 

Tot slot: op dinsdag 12 mei van 19.00-21.30 uur wordt de volgende landelijke bijeenkomst 

van het NIPT consortium georganiseerd in Utrecht. Ik kijk hier naar uit en hoop jullie in groten 

getale te zien en te spreken en wens eenieder een mooi, boeiend en succesvol jaar toe. 

 

Met vriendelijke groet,  

Robert-Jan Galjaard, lid Dagelijks Bestuur 

Woord vooraf 

SAVE THE DATE 

 
12 mei 2020 

 
Landelijk bijeenkomst 

NIPT consortium 
 

19.00 – 21.30 uur 
in Utrecht 
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Twee mi j lpalen behaald 
Tijdens de landelijke bijeenkomst van het NIPT consortium op 19 november 2019 hebben we 

stil gestaan bij het behalen van twee mijlpalen binnen de studie, namelijk dat de publicatie 

met het overzicht van de het eerste jaar TRIDENT-2 gepubliceerd is in de AJHG. Zie hier de 

samenvatting consortium website. In diezelfde week is maar liefst de 200.000ste NIPT 

afgerond! Dit hebben we met elkaar gevierd met een gebakje. Via deze weg willen wij 

iedereen die bijgedragen heeft bedanken voor zijn of haar inzet voor de studie! 

 

 

Recyclebare enveloppen in NIPT afname-set 

Met ingang van het nieuwe jaar worden de plastic enveloppen in de NIPT afname-sets die 

samengesteld worden door het bedrijf Daklapack vervangen door recyclebare enveloppen. 

Doordat de nieuwe enveloppen uit 1 type materiaal geproduceerd zijn i.p.v. een laminaat 

van meerdere soorten plastic, zijn deze nu recyclebaar. Het gaat om de doorzichtige 

stappenetui en de buitenste groene envelop van de NIPT afnamesets (zie foto’s). De grijze 

retourenvelop wijzigt niet. 

 

Per 1 januari 2020 worden de nieuwe recyclebare enveloppen uitgegeven. De NIPT 

afnamesets zijn dan te herkennen aan een rode envelop i.p.v. een groene envelop. 

 

De twee vernieuwde enveloppen zitten in ieder van de jaarlijks meer dan 75.000 NIPT 

afnamesets en 93% van de bloedafnameorganisaties die prikken voor NIPT scheidt afval. Dus 

hiermee wordt een steentje bijgedragen aan een duurzamer milieu. 

 

            
De stappenetui.                                    De huidige, buitenste envelop. 

 

 

Dank voor uw begr ip  

Afgelopen zomer hebben alle verloskundig zorgverleners het bericht van de NIPT labs 

gekregen dat in sommige gevallen de doorlooptijd van 10 werkdagen niet gehaald werd. De 

oorzaak was een aantal landelijke technische problemen waardoor de drie NIPT labs 

genoodzaakt waren om meer NIPT testen af te keuren om de hoge kwaliteitsstandaard te 

waarborgen. Inmiddels zijn deze problemen opgelost en worden alle NIPT aanvragers 

bedankt voor hun begrip. 

 
De nieuwe, buitenste 

envelop is recyclebaar. 

 

 
Gebakjes voor het NIPT 

consortium voor het 

behalen van 2 mijlpalen. 

 

https://niptconsortium.nl/nieuws/eerste-jaar-trident-2-studie-gepubliceerd/
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Drie deelprojecten mal igni tei ten  

Op 1 juli 2019 heeft een landelijk overleg plaatsgevonden met hematologen, oncologen, 

klinisch genetici en labspecialisten van de 8 UMC’s n.a.v. (zeldzame) nevenbevindingen bij 

NIPT die een aanwijzing geven voor kanker bij de moeder. Dit heeft geresulteerd in de start 

van 3 nieuwe deelprojecten: 

• Landelijke richtlijn NIPT en verdenking maligniteit. Op basis van het Rotterdamse 

protocol wordt er een landelijke richtlijn gemaakt voor de follow-up na NIPT met 

(verdenking van) maligniteit. De trekker van dit project is dr. Lutgarde Govaerts van het 

Erasmus MC.  

• TRIDENT-2 studie maligniteiten. Hierbij wordt landelijk de casuïstiek verzameld van de 

follow-up van verdenking maligniteit na NIPT in de periode van 1 april 2017 tot 1 april 

2019. De trekker van dit project is dr. Merryn Macville van het Maastricht UMC+ die dit 

samen met drs. Karin Heesterbeek en prof. dr. Vivianne Tjan-Heijnen oppakt.  

• Lange termijn follow-up bij verdenking leukemie na NIPT, maar geen afwijkend 

bloedbeeld. Mariëlle Wondergem van Amsterdam UMC, locatie VUmc, die dit samen 

met Leonie van der Burg en Fenne Komdeur oppakt. 

Neem gerust contact op met de trekkers van de projecten bij vragen. Dit kan ook via 

s.vantpadje@amsterdamumc.nl.  

 

Voor informatie over maligniteit na NIPT zie o.a.:  

Saes et  al. Maligniteit als nevenbevinding bij de niet-invasieve prenatale test. Ned Tijdschrift 

Geneeskd. 2019;163. pii:D2779. 

 

 

Nieuwe subsidie ZonMw: de AFFIRM-studie 
ZonMw heeft binnen de call prenatale en neonatale screening van het programma 

Zwangerschap en Geboorte II een subsidie toegekend voor de AFFIRM studie (prediction of 

Adverse pregnancy outcome through Fetal Fraction Measurement during NIPT). Binnen deze 

studie zullen we de relatie tussen foetale fractie en zwangerschapsuitkomsten onderzoeken. 

Recent onderzoek suggereert een relatie tussen lage foetale fractie (FF) van het celvrije DNA 

en zwangerschapscomplicaties, zoals pre-eclampsie, diabetes, vroeggeboorte en 

groeivertraging. Meer kennis over de klinische implicaties is daarom essentieel. In dit 

onderzoek zal de relatie tussen FF en verschillende maternale en foetale uitkomsten worden 

geanalyseerd. De additionele waarde van FF op bestaande eerste-trimester 

predictiemodellen voor zwangerschapscomplicaties zal worden onderzocht. De opvattingen 

van zwangeren en experts worden onderzocht, evenals de ethische implicaties. 

 

De studie zal uitgevoerd worden onder begeleiding van Mireille Bekker en Lidewij Henneman 

in samenwerking met het NIPT consortium en start in maart 2020. 

 

Er is een vacature voor een (arts-)onderzoeker voor de AFFIRM-studie bij de afdeling 

Verloskunde van het UMC Utrecht. De volledige vacature vindt u hier. De deadline voor het 

insturen van uw sollicitatie is 12 februari 2020. 

 

 
 

VACATURE 

 

Er is een vacature voor 

een (arts) onderzoeker 

binnen de AFFIRM-studie 

bij het UMC Utrecht. 

 

Zie hier. 

 

Deadline 12 februari. 

 

mailto:s.vantpadje@amsterdamumc.nl
https://www.ntvg.nl/artikelen/maligniteit-als-nevenbevinding-bij-de-niet-invasieve-prenatale-test
https://www.ntvg.nl/artikelen/maligniteit-als-nevenbevinding-bij-de-niet-invasieve-prenatale-test
https://www.nvog.nl/vacatures/vacature-voor-arts-onderzoeker-voor-de-affirm-studie-afdeling-verloskunde-umcu/
https://www.nvog.nl/vacatures/vacature-voor-arts-onderzoeker-voor-de-affirm-studie-afdeling-verloskunde-umcu/
https://www.nvog.nl/vacatures/vacature-voor-arts-onderzoeker-voor-de-affirm-studie-afdeling-verloskunde-umcu/
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Kosten en vergoeding NIPT 
Geregeld ontvangen de NIPT labs via de helpdesk van NIPTbetalen.nl en meeroverNIPT.nl 

vragen over de kosten van NIPT en de vergoeding door de zorgverzekeraar. Zwangeren die 

deelnemen aan TRIDENT-2 denken bijvoorbeeld dat de eigen betaling van €175,- vergoed 

wordt door hun zorgverzekeraar. En bij deelname aan TRIDENT-1 realiseren zwangeren zich 

niet altijd dat er toch (hoge) eigen kosten aan de NIPT verbonden kunnen zijn, omdat hun 

eigen risico nog niet verbruikt is. Graag uw aandacht hiervoor bij de counseling, want als NIPT 

eenmaal in één van de twee TRIDENT studies is aangevraagd, kan het niet meer worden 

veranderd. 

  

• TRIDENT-2: Voor NIPT in het kader van de TRIDENT-2 studie moet de zwangere een 

deel zelf betalen: € 175,-. Deze kosten worden door de zorgverzekering niet vergoed, 

ook niet met een aanvullende verzekering. De zwangere ontvangt ook geen factuur, 

alleen een bewijs van betaling. Voor de combinatietest (~180 euro) is er soms bij een 

aanvullende verzekering wel een vergoeding mogelijk. 

 

• TRIDENT-1: NIPT voor zwangeren met een verhoogd risico op trisomie 13, 18 of 21 

(TRIDENT-1 studie) valt wel onder de vergoeding van de basisverzekering, maar dit 

kan ten koste gaan van het eigen risico voor zover het nog niet is verbruikt. Het kan 

dus zijn dat de zwangere de NIPT kosten alsnog geheel of gedeeltelijk zelf moet 

betalen. Deze kosten voor NIPT zijn afhankelijk van de hoogte van het eigen risico van 

de zorgverzekering en hoeveel de zwangere hiervan al heeft verbruikt. Adviseer de 

zwangere daarom altijd om de polis van de zorgverzekering te raadplegen om 

onverwachte financiële gevolgen te voorkomen. 

  

Bovenstaande informatie is ook te vinden op:  

https://www.rivm.nl/down-edwards-patau-en-seo/kosten, 

https://onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/kosten,  

https://www.meerovernipt.nl/veelgestelde-vragen#23, 

www.niptbetalen.nl. 

 

 

Nieuws vanuit Per idos 
Er zijn geen wijzigingen vanuit Peridos te melden wat betreft NIPT. Wel is het vermelden waard 

dat er per week bijna 1100 labaanvragen door middel van MEDNIP berichten aangemaakt 

worden! Dit zijn berichten die via ZorgMail bij Peridos aankomen en de gegevens aanleveren 

voor de concept NIPT labaanvraag die automatisch wordt aangemaakt. Hierdoor is er minder 

handmatige gegevens invoer in Peridos, worden er minder fouten gemaakt, en komen er 

minder vragen binnen bij de Peridos helpdesk. 

 

Meer informatie over MEDNIP berichten op de website van Peridos: 

• Aanvraag gegevens via ZorgMail (MEDNIP bericht) 

• Instructie voor versturen MEDNIPT bericht vanuit Orfeus 

Vragen? 

Neem contact op met  

de Peridos helpdesk: 

 

helpdesk@peridos.nl 

 

http://niptbetalen.nl/
https://www.rivm.nl/down-edwards-patau-en-seo/kosten
https://onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/kosten
https://www.meerovernipt.nl/veelgestelde-vragen#23
http://www.niptbetalen.nl/
http://www.peridos.nl/wp-content/uploads/2019/11/02.04.02-20191125_Beschrijving-labaanvraag-NIPT-via-Zorgmail-v1.2.pdf
https://www.peridos.nl/wp-content/uploads/2019/11/20191126-NIPT-aanvraag-bij-Peridos-indienen-met-gegevens-uit-Orfeus_2019_v05.pdf
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Diana Bianchi  eredoctoraat UvA 
De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft een eredoctoraat toegekend aan de Amerikaanse 

neonatoloog en medisch geneticus Prof. dr. Diana W. Bianchi. Zij ontving het eredoctoraat voor 

haar bijdrage aan onderzoek naar de gezondheid van moeder en kind voor en tijdens de 

zwangerschap, in het bijzonder voor haar bijdrage aan de ontwikkeling van de NIPT. Meer 

informatie over de cruciale bijdrage van Bianchi aan dit onderzoeksveld kunt u zien in dit filmpje 

dat gemaakt is vanwege haar eredoctoraat. 

 

Diana Bianchi is directeur van het Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and 

Human Development in Bethesda, Maryland. Ter ere van het eredoctoraat van Diana Bianchi 

organiseerde het onderzoeksinstituut Amsterdam Reproduction & Development (Amsterdam 

UMC) een symposium op 9 januari 2020. Tijdens dit symposium gaf Bianchi een lezing over ‘The 

Impact of Prenatal Genomics on Fetal Screening, Innovative Therapies and Maternal Health’ 

gevolgd door Erik Sistermans over ‘NIPT in the Netherlands, what we learned from Diana 

Bianchi’. 

 

Meer informatie over het eredoctoraat van Diana Bianchi is hier te vinden.  

 

 

Waarom vlokkentest na afwi jkende NIPT vaak wel kan 
Door Diane Van Opstal 

 

Met NIPT wordt DNA onderzocht dat afkomstig is van de cytotrofoblast. De cytotrofoblast is de 

buitenste cellaag van chorion villi/vlokken die direct in contact staat met het moederlijk bloed. 

Als cellen uit die cellaag afsterven, wordt de celinhoud, waaronder het DNA uit de celkern, 

geloosd in het moederlijke bloed. Dit zgn. celvrije DNA wordt onderzocht met NIPT. Afwijkingen 

die worden opgespoord met NIPT zijn dus in feite afwijkingen die aanwezig zijn in de 

cytotrofoblast van de chorion villi. Meestal is de chromosoomsamenstelling van de 

cytotrofoblast dezelfde als die van de foetus. Maar als gevolg van het fenomeen van 

chromosomaal mozaïcisme, waarbij er naast afwijkende cellen ook normale cellen aanwezig 

zijn, kunnen cytotrofoblast en foetus verschillen. In zo’n geval is het mogelijk dat de NIPT 

afwijkend is vanwege een chromosoomafwijking in de cytotrofoblast, terwijl de foetus een 

normaal karyotype heeft. Dat is dan ook de belangrijkste reden waarom een afwijkende NIPT 

bevestigd moet worden met een invasief diagnostisch onderzoek. Hierbij gaat de voorkeur uit 

naar een vruchtwateronderzoek waarbij direct cellen van de foetus kunnen worden 

onderzocht. Maar omdat de NIPT al kan plaatsvinden vanaf 11 weken en een 

vruchtwaterpunctie bij voorkeur niet voor 15 weken wordt uitgevoerd, betekent dit soms een 

ongewenste lange wachttijd voor de zwangere. In zo’n geval is, weliswaar afhankelijk van de 

gevonden chromosoomafwijking, een vlokkentest te overwegen. 

 

Daar waar NIPT alleen de cytotrofoblast van chorion villi onderzoekt, kunnen met een 

vlokkentest zowel de cytotrofoblast als de mesenchymale kern van de villi worden onderzocht 

(zie figuur op de volgende pagina). 

 

 
 

 
Diana Bianchi  

(foto: Eunice Kennedy 

Shriver National Institute 

of Child Health and Human 

Development) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_89uZFLJf5g
https://www.uva.nl/content/nieuws/persberichten/2019/11/uva-eredoctoraat-voor-medisch-geneticus-en-neonatoloog-diana-bianchi.html
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Bron: Van Opstal and Srebniak, 2016, Exp Rev Mol Diagn. 16:513-520 

  

In deze figuur wordt links de vroege embryonale ontwikkeling getoond, van zygote tot 

blastocyst-stadium. Rechts is een dwarsdoorsnede door een chorion villus (vlok) zichtbaar. De 

buitenste cellaag van de vlok ((syn)cytotrofoblast) wordt onderzocht met NIPT. Met een 

vlokkentest daarentegen wordt naast de cytotrofoblast ook het binnenste deel, de 

mesenchymale kern, onderzocht. Als je kijkt naar de embryonale oorsprong van die 2 cellagen, 

dan is die verschillend: de cytotrofoblast ontstaat uit de trofoblast (blauw) van de blastocyst 

(zie linksonder in de figuur), terwijl de mesenchymale kern is afgeleid van het extra-

embryonale mesoderm (oranje) van de blastocyst. Deze laatste ontstaat, net als de foetus 

(groen), uit de inner cell mass (geel). 

 

In het merendeel van de gevallen zal de chromosoomsamenstelling van de 3 compartimenten 

cytotrofoblast, mesenchymale kern en foetus dezelfde zijn. Echter, in geval van mozaïcisme 

kunnen er verschillen ontstaan. Vanwege een gemeenschappelijk embryonale oorsprong (nl. 

de inner cell mass) zal de mesenchymale kern chromosomaal beter op de foetus lijken dan de 

cytotrofoblast. Door onderzoek van de mesenchymale kern, die dus beter representatief is 

voor de foetus dan de cytotrofoblast, is een vlokkentest na een afwijkende NIPT vaak wel 

mogelijk, maar dit is erg afhankelijk van het type chromosoomafwijking. 

 

Sinds de introductie van de vlokkentest in de jaren ’80 van de vorige eeuw werd al snel duidelijk 

dat deze test een kleine kans geeft op een onduidelijke uitslag vanwege mozaïcisme. Hierdoor 

is in ongeveer 1 tot 2% van alle vlokkentesten alsnog een vruchtwaterpunctie nodig om tot een 

diagnose te komen. Op basis van jarenlange ervaring met vlokkentesten hebben we kunnen 

berekenen hoe groot die kans is als de NIPT een trisomie 13, 18 of 21 laat zien. Die kans is 

ongeveer 1.6% in geval van een trisomie 21, 3.2% in geval van een trisomie 18 en 8.3% in geval 

van een trisomie 13 (Van Opstal en Srebniak, 2016). Dit is onafhankelijk bevestigd door een 

groep uit Italië met heel veel vlokkenervaring (Grati et al., 2015). Het lijkt daarom verantwoord 

om een vlokkentest aan te bieden indien de NIPT een trisomie 21 of trisomie 18 laat zien, met 

een duidelijke en vroege uitslag in > 96% van de gevallen. Voor trisomie 13 is de kans op een 

onduidelijke uitslag groter (8 tot 22%) en dan lijkt een vruchtwaterpunctie aangewezen, zeker 

in afwezigheid van echo-afwijkingen. 

 

Voor de overige chromosoomafwijkingen zal het type afwijking bepalend zijn of een 

vlokkentest mogelijk is. Voor meer informatie zie de aanbevelingen voor vervolgonderzoek bij 

afwijkende NIPT. 

Voor wie meer wil 

 

Van Opstal and Srebniak, 

2016, Exp Rev Mol Diagn. 

16:513-520 

 

Grati et al. 2015, Prenat 

Diagn. 35:994–998 

 

 

Voor vragen kunt u  

contact opnemen met 

Diane Van Opstal, 

a.vanopstal@erasmusmc.nl 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26864482
https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2018/06/Protocol-vervolgonderzoek-bij-afwijkende-NIPT-versie-1-dd-06062018-DEF.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26864482
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26211640
mailto:a.vanopstal@erasmusmc.nl
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26864482
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Srebniak MI, Knapen MFCM, Govaerts LCP, Polak M, Joosten M, Diderich KEM, van Zutven LJCM, 

Prinsen KAKE, Riedijk S, Go ATJI, Galjaard RH, Hoefsloot LH, Van Opstal D. Social and medical 

need for whole genome high resolution NIPT. Mol Genet Genomic Med. 2019 Dec 1:e1062. 

  

Van der Meij KRM, Sistermans EA, Macville MVE, Stevens SJC, Bax CJ, Bekker MN, Bilardo CM, 

Boon EMJ, Boter M, Diderich KEM, de Die-Smulders CEM, Duin LK, Faas BHW, Feenstra I, Haak 

MC, Hoffer MJV, den Hollander NS, Hollink IHIM, Jehee FS, Knapen MFCM, Kooper AJA, van 

Langen IM, Lichtenbelt KD, Linskens IH, van Maarle MC, Oepkes D, Pieters MJ, Schuring-Blom 

GH, Sikkel E, Sikkema-Raddatz B, Smeets DFCM, Srebniak MI, Suijkerbuijk RF, Tan-Sindhunata 

GM, van der Ven AJEM, van Zelderen-Bhola SL, Henneman L, Galjaard RH, Van Opstal D, Weiss 

MM; Dutch NIPT Consortium. TRIDENT-2: National Implementation of Genome-wide Non-

invasive Prenatal Testing as a First-Tier Screening Test in the Netherlands. Am J Hum Genet. 

2019 Dec 5;105(6):1091-1101 

  

Bakkeren IM, Kater-Kuipers A, Bunnik EM, Go ATJI, Tibben A, de Beaufort ID, Galjaard RH, Riedijk 

SR. Implementing non-invasive prenatal testing (NIPT) in the Netherlands: An interview study 

exploring opinions about and experiences with societal pressure, reimbursement, and an 

expanding scope. J Genet Couns. 2019 Nov 11. 

  

Sistermans EA, Van Opstal D, Bekker MN, Pertile MD. The clinical benefit of genome-wide cfDNA 

testing cannot be extrapolated from CVS data. Reactie bij publicatie Genet Med. 2019 Nov 6.  

Bunnik EM, Kater-Kuipers A, Galjaard RH, de Beaufort ID. Should pregnant women be charged 

for non-invasive prenatal screening? Implications for reproductive autonomy and equal access. 

J Med Ethics. 2019. pii: medethics-2019-105675. 

 

Van Opstal D, van Veen S, Joosten M, Diderich KEM, Govaerts LCP, Polak J, van Koetsveld N, 

Boter M, Go ATJI, Papatsonis DNM, Prinsen K, Hoefsloot LH, Srebniak MI. Placental studies 

elucidate discrepancies between NIPT showing a structural chromosome aberration and a 

differently abnormal fetal karyotype. Prenat Diagn. 2019;39:1016-1025.  

  

Sistermans EA. The Importance of Reliable Quality Control Materials for Noninvasive Prenatal 

Testing. Clin Chem. 2019;65(6):720-722 

  

Agenda 2020  

12 mei 2020 Landelijk NIPT consortium SAVE-THE-DATE 

Op dinsdag 12 mei 2019 van 19.00 tot uiterlijk 21.30 uur wordt de volgende landelijke NIPT 

consortium bijeenkomst gehouden in Utrecht. 

 

6-9 juni ESHG congres 

European Human Genetics Conference in Berlijn, Duitsland. Meer informatie vindt u hier. 

  

16-19 juni ISPD congres 

Het International Conference on Prenatal Diagnosis and Therapy (ISPD) congres wordt dit jaar 

in Montreal, Canada georganiseerd. Meer informatie vindt u hier. 

  

5-7 november COGEN congres 

7th World Controversies in Preconception, Preimplantation and Prenatal Genetic Diagnosis 

Congres in Parijs, Frankrijk. Diane Van Opstal zal hier een presentatie geven over de TRIDENT-2 

studie. Meer informatie vindt u hier. 

Een lijst van  

de TRIDENT studie 

publicaties  

kunt u vinden op  

de NIPT consortium 

website. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31790156
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31790156
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31708118
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31708118
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31710169
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31710169
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31710169
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31690836
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31690836
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31527142
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31527142
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31321790
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31321790
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31321790
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30996053
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30996053
https://2020.eshg.org/
https://ispdhome.org/ISPD2020
https://cogen2020.cme-congresses.com/
https://niptconsortium.nl/documenten/
https://niptconsortium.nl/documenten/
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