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TRIDENT nieuwbrief 

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

 

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.  

 

Meer informatie: www.NIPTconsortium.nl en  www.meeroverNIPT.nl. 

 

 

Aanvullingen, opmerkingen,        

publicaties of activiteiten               

graag melden bij   

Sandra van ’t Padje, 

s.vantpadje@amsterdamumc.nl 

 

Nummer 12 (juni 2020) 
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Woord vooraf 

 

Beste allemaal, 

 

Vanzelfsprekend ontkom ik er niet aan om in dit voorwoord aandacht te besteden aan de 

Corona pandemie, en de gevolgen die deze heeft voor NIPT en ons consortium. Gelukkig zijn 

die gevolgen beperkt gebleven; counseling ging grotendeels digitaal of telefonisch, 

bloedafname locaties bleven vrijwel allemaal open, en de NIPT laboratoria werkten  door. 

Dit betekent dat we onze bijdrage aan de prenatale zorg, die door het RIVM als urgent is 

omschreven, konden en kunnen blijven uitvoeren. Wij willen alle betrokkenen die ook in 

deze bijzondere tijden hun werkzaamheden onder buitengewone omstandigheden hebben 

gedaan en nog steeds doen daarvoor heel hartelijk bedanken. 

 

Eigenlijk zijn er maar twee dingen niet doorgegaan, en dat was ten eerste de geplande 

upgrade van de analyse apparatuur (Veriseq) die we gebruiken in het NIPT laboratorium. 

Deze upgrade naar versie 2.0 zou o.a. enkele technische problemen oplossen en meer 

analysemogelijkheden bieden. Dit verandert niets aan de NIPT uitslagen zelf, alleen betere 

ondersteuning van de labspecialisten bij het bepalen van de uitslag. We hopen eind van het 

jaar deze upgrade alsnog te doen. 

Ook de landelijke bijeenkomst van het NIPT Consortium bijeenkomst ging niet door op 12 

mei. We hebben deze uitgesteld tot na de zomer, en bekijken tegen die tijd in welke vorm 

we dat kunnen doen. Om iedereen goed te blijven informeren geven we in deze nieuwsbrief 

extra aandacht aan de stand van zaken rondom het onderzoek binnen TRIDENT-2. 

 

Er zijn ook zaken die juist zijn versneld door de Corona crisis. Omdat er een gebrek aan 

echoscopisten dreigde, of omdat echoscopisten door ziekte van henzelf of cliënten hun werk 

niet goed konden doen, kwam de uitvoering van de combinatietest in gevaar. Deze test werd 

vooral gebruikt voor dichoriale tweelingzwangerschappen waarvoor we nog geen 

vergunning hadden om NIPT te doen. Deze vergunning is vorig jaar aangevraagd door het 

Consortium en is er na positief advies van de Gezondheidsraad gekomen. Daarom is besloten 

om NIPT voor tweelingzwangerschappen en vanishing twins versneld te implementeren. 

Dankzij de inzet van velen (want zo’n implementatie heeft consequenties voor de 

voorlichting, counselors en de labs (met name de ICT)) wordt vanaf 3 juni de NIPT ook bij 

tweelingzwangerschappen aangeboden. De 16- en 17-jarigen moeten helaas nog even 

wachten, omdat voor hen nog een andere wetswijziging nodig is. 

 

Tenslotte is op 1 april 2020 het derde jaar TRIDENT-2 afgesloten. In die drie jaar hebben we 

236.534 NIPT testen afgerond. Bijna een kwart miljoen zwangeren die dankzij de inzet van 

velen  een veilige en betrouwbare test hebben gehad. Ik ben daar trots op, en ik ben ook 

trots op ons Consortium die dat allemaal voor elkaar heeft gekregen. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Erik Sistermans, projectleider TRIDENT studies 
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Uitvoer ingtoets Implementatie NIPT na 1 apr i l  2023 

Op 1 april 2020 heeft het RIVM de uitvoeringstoets Implementatie NIPT opgeleverd aan het 

ministerie van VWS. In de uitvoeringstoets geeft het RIVM duidelijkheid over de haalbaarheid 

en randvoorwaarden van de invoering van de NIPT in het reguliere screeningsprogramma. 

Het is ingewikkeld maar haalbaar om de NIPT per april 2023 in het landelijke 

screeningsprogramma in te voeren. Tot die tijd wordt NIPT aangeboden binnen de huidige 

onderzoekssetting (TRIDENT-2). In het derde kwartaal wordt de beleidsreactie van de 

minister op deze uitvoeringstoets verwacht. Lees  het volledige nieuwsbericht van het RIVM 

en de uitvoeringstoets. 

 

 

Gezondheidsraad Commissie NIPT Nevenbevindingen  

De minister van VWS Hugo de Jonge heeft aan de Gezondheidsraad gevraagd te adviseren 

over de wenselijkheid en de gevolgen van het rapporteren van mogelijke nevenbevindingen 

bij een eventuele voortzetting van het NIPT-screeningsaanbod vanaf 1 april 2023. Hierop 

heeft de Gezondheidsraad op 1 april jl. de Commissie NIPT Nevenbevindingen geïnstalleerd. 

De commissie adviseert de minister op basis van de stand van de wetenschap, waaronder de 

gepubliceerde data van de TRIDENT-studies. Meer informatie over de Gezondheidsraad en 

de Commissie NIPT Nevenbevindingen vindt u hier. 

 

Begin april hebben Erik Sistermans, Robert-Jan Galjaard en Mireille Bekker namens het NIPT 

consortium een online presentatie gegeven voor de Commissie NIPT Nevenbevindingen van 

de Gezondheidsraad. De presentatie ging met name over ongepubliceerde data over de 

nevenbevindingen, waarbij tijdens de presentatie benadrukt is dat het onderzoek nog loopt, 

en dat het om voorlopige en onvolledige, ongepubliceerde data gaat.  

Nogmaals hartelijk dank aan iedereen die bijgedragen heeft aan het verzamelen van de 

belangrijkste gegevens en deze op een heldere manier te kunnen presenteren.  

 

De Gezondheidsraad streeft ernaar het advies in juli 2020 aan te bieden aan het ministerie 

van VWS. Vervolgens wordt rond de zomer de beleidsreactie van de minister op het 

Gezondheidsadvies verwacht.  
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NIPT ook beschikbaar voor vrouwen die zwanger zi jn van 

een dichor iale tweel ing, meerl ing of vanishing twin 

De NIPT wordt beschikbaar bij alle meerlingzwangerschappen. Eerder werd de NIPT alleen 

aangeboden bij zwangerschappen van eenlingen of monochoriale tweelingen. Vanaf 3 juni 

2020 wordt de NIPT ook bij zwangerschappen van dichoriale tweelingen, meerlingen en 

vanishing twins aangeboden bij de screening op down-, edwards- en patausyndroom. 

 

Vergunning verleend 

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een vergunning verleend voor het 

aanbieden van NIPT bij alle typen meerlingzwangerschappen. Door deze vergunning kan de 

NIPT per 3 juni 2020 bij alle meerlingzwangerschappen worden aangeboden. Dit betekent dat 

de NIPT wordt aangeboden aan vrouwen die zwanger zijn van een:  

• Dichoriale tweeling (tweeling met ieder een eigen placenta en vruchtzak).  
• Meerling met drie of meer foetussen.  
• Vanishing twin.  

 

De NIPT werd al aangeboden bij zwangerschappen van een:  

• Eenling.  
• Monochoriale tweeling.  

 

Wetenschappelijke studie  

De NIPT wordt aangeboden in het kader van een wetenschappelijke studie (TRIDENT 1 en 2). 

De wijziging in inclusiecriteria is een aanvulling op deze lopende studies. De 

testeigenschappen van de NIPT bij dichoriale tweeling-, meerling- en vanishing twin 

zwangerschappen worden geregistreerd en gemonitord, zodat er meer gegevens beschikbaar 

komen over de testkwaliteit bij deze groepen.  

 

Voorlichting betrouwbaarheid NIPT bij tweelingzwangerschappen  

Net zoals bij een eenling, klopt ook bij een tweeling de uitslag van de NIPT vaker dan die van 

de combinatietest. De betrouwbaarheid van de NIPT hangt af van het type 

tweelingzwangerschap. Bij monochoriale tweelingen is de NIPT even betrouwbaar als bij een 

eenling. Bij dichoriale tweelingen en meerlingen is de NIPT mogelijk iets minder betrouwbaar 

dan bij eenlingen. Ook is het niet mogelijk om van de afzonderlijke foetussen een uitslag te 

geven. Het is daarom niet mogelijk te bepalen of de uitslag geldt voor één kind of meer. Bij 

een afwijkende NIPT is dus altijd vervolgdiagnostiek nodig. Geef bij counseling speciale 

aandacht aan NIPT bij dichoriale tweelingen en vanishing twins.  

 

Sensitiviteit en specificiteit  

Op basis van de internationale literatuur lijkt de sensitiviteit van de NIPT bij dichoriale 

tweelingen voor trisomie 21 80-100%, en de specificiteit 99%. Voor de combinatietest is de 

sensitiviteit bij tweelingen voor trisomie 21 50%, en de specificiteit 97%. Exacte cijfers over 

sensitiviteit en positief voorspellende waarde van NIPT bij tweelingen in Nederland zijn nog 

niet bekend. In de TRIDENT-studies wordt dit onderzocht.  

 

 

MEER INFORMATIE 

 

Aangepaste e-learning 

prenatale screening voor 

counselors. 

 

De professionalspagina’s op 

de website van het RIVM. 

 

De nieuwe webpagina  

www.pns.nl/dep/tweeling 

(voor zwangeren). 

 

De aanvraag voor NIPT in 

Peridos wordt uitgebreid 

met de mogelijkheid om aan 

te geven of het een 

meerlingzwangerschap 

betreft. 
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Drie aandachtspunten NIPT bloedafnameformul ier   

 

1. Printkwaliteit 

Vanuit de NIPT labs komt het verzoek om te letten op de printkwaliteit van het 

bloedafnameformulier. Een slechte kwaliteit bij het uitprinten van het formulier kan ervoor 

zorgen dat de barcode niet goed gescand wordt. Hierdoor kan het bloed aan de verkeerde 

Peridoscode en dus de verkeerde persoon gekoppeld worden.  

Dit formulier wordt doorgaans door de verloskundig zorgverlener uitgeprint, maar wegens de 

corona-maatregelen gebeurt het ook dat cliënten zelf thuis het formulieren uitprinten. Wijs 

dus ook cliënten op de noodzaak van goede printkwaliteit!   

 

2. Engelse instructie bloedafname 

In Peridos is de instructie voor de bloedafname voor NIPT in het Engels te downloaden. De 

Engelse instructie is hier te vinden. 

 

3. QR code i.p.v. barcode 

Met de inclusie van meerlingen bij NIPT per 3 juni 2020 (zie het nieuwsbericht op pagina 4) 

wordt de barcode op het bloedafnameformulier vervangen door een QR code. De eerste QR 

code bovenaan de pagina geeft het type zwangerschap aan dus of het om een eenling of  

meerling  gaat. De tweede QR code bij de persoonsgegevens is voor het Peridosnummer. Met 

name voor het correct scannen van de QR codes is een goede printkwaliteit van belang. 

 
Links ziet u het oude formulier met barcode en rechts het nieuwe formulier met QR codes. 
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Wijziging e-mai ladres VUmc NIPT lab 

Het Academisch Medisch Centrum (AMC) en VU medisch centrum (VUmc) bundelen al enige 

tijd hun krachten. Sinds juni 2018 gebeurt dit onder de naam ‘Amsterdam UMC’. Gezamenlijk 

is en wordt er gewerkt aan de integratie; de ontwikkeling en invulling van onze kerntaken voor 

complexe patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, en onderwijs & opleidingen. 

Het NIPT lab blijft gehuisvest op de locatie VUmc. Alleen het e-mailadres van het NIPT lab op 

het VUmc wijzigt van @vumc.nl naar @amsterdamumc.nl. Het nieuwe e-mailadres is 

NIPT_KlinGen@amsterdamumc.nl.  

Hoewel het oude e-mailadres voorlopig toegankelijk blijft, willen wij jullie vragen per direct het 

e-mailadres aan te passen in jullie administratie en op jullie websites. 

 

Nieuwe mi l ieuvr iendel i jkere verpakking labmater ialen 

Met 1500 NIPT aanvragen per week verdeeld over de 3 NIPT labs is er wekelijks een flinke 

hoeveelheid labmaterialen nodig om de testen daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Denk aan 

plastic reageerbuizen, buffercontainers, pipetpunten en dergelijk. Met name de gekoelde NIPT 

reagentia worden goed verpakt aangeleverd bij de 3 NIPT labs en dat veroorzaakt veel afval. 

Sinds half mei bezorgt de leverancier de gekoelde (4 graden) NIPT reagentia in een nieuw 

ontwikkelde verpakking die hergebruikt kan worden. De verpakkingsdozen en coolpacks 

worden door de labs niet weggegooid, maar bij de volgende levering weer meegegeven aan de 

koerier. Onze NIPT labs zijn de eerste in Europa die met deze nieuwe verpakking werken en 

hiermee dragen we een steentje bij aan een schoner milieu.  

 

Formul ier  aanmelden publ icat ie/ onderzoek 

Eén van de afspraken die wij als NIPT Consortium hebben gemaakt is dat plannen voor 

publicaties en/of onderzoek vooraf gemeld moeten worden. Om het aanmelden makkelijker en 

eenduidiger te maken is er nu een formulier zodat helder is welke informatie van belang is. Dit 

formulier wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld en alleen de titel en betrokkenen worden 

vermeld in een overzicht. Het aanmelden kan bij Robert-Jan Galjaard 

(r.galjaard@erasmusmc.nl) voor de regio Rotterdam, Merryn Macville (m.macville@mumc.nl) 

voor de regio Maastricht en de overige regio’s bij Erik Sistermans 

e.sistermans@amsterdamumc.nl). 

 

Meer informatie over de afspraken rondom publiceren is te vinden in de nieuwsbrief nummer 

7 (september 2018) en op te vragen via s.vantpadje@amsterdamumc.nl. 

 

Verdiepend onderzoek redenen niet-deelname NIPT 

Door ZonMw is subsidie ter beschikking gesteld voor verdiepend onderzoek binnen de 

TRIDENT-2 studie naar de redenen van zwangere vrouwen om af te zien van deelname aan 

prenatale screening . Het onderzoek beoogt om door middel van gestructureerde interviews 

meer inzicht te verkrijgen in de beweegredenen van zwangeren die afzien van prenatale 

screening op down-, edwards- en patausyndroom (NIPT/CT) en om na te gaan of er barrières 

ervaren worden die de keuze voor deelname beïnvloeden. Dit onderzoek wordt gedaan om te 

kunnen beoordelen of het aanbod van prenatale screening en counseling in de huidige vorm 

zwangere vrouwen in staat stelt om een geïnformeerde keuze te maken. De studie start 1 juni 

en de resultaten worden begin 2021 verwacht.  

 

Het e-mailadres van het 

VUmc lab wijzigt in: 

 

NIPT_KlinGen@ 

amsterdamumc.nl 
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Subsidie voor monitoren meerl ingzwangerschappen 

Met de uitbreiding van de WBO-vergunning t.a.v. het aanbieden van de niet-invasieve prenatale 

test (NIPT) aan vrouwen die zwanger zijn van een meerling of vanishing twin is er subsidie 

beschikbaar gemaakt voor aanvullend onderzoek binnen TRIDENT-2. Het gaat om het 

registreren van de uitslag van de NIPT en de definitieve aan- of afwezigheid van een trisomie 

bij deze foetussen. Hiervoor worden follow-up gegevens verzameld. Om de testeigenschappen 

bij meerling- en vanishing twin te bestuderen worden ook de oorzaken van testfalen en de 

kenmerken van de zwangere vrouw en de zwangerschap geregistreerd. Het betreft dus 

aanvullend onderzoek binnen de TRIDENT-2 studie voor trisomie 21, 18, en 13. 

 

AFFIRM studie; Interview met El l is Becking 

Wie ben je?  

Mijn naam is Ellis Becking en in april 2020 ben ik met veel plezier gestart als arts-onderzoeker 

voor de AFFIRM studie binnen de afdeling Verloskunde in het Wilhemina Kinderziekenhuis in 

Utrecht. Het afgelopen jaar heb ik als ANIOS gynaecologie in UMCU gewerkt om praktijkervaring 

op te doen en ik kijk er nu naar uit om me de komende jaren volop met het onderzoek bezig te 

houden. 

 

Hoe ben je betrokken geraakt bij TRIDENT-2? 

In samenwerking met het landelijk NIPT Consortium en onder begeleiding van Mireille Bekker 

(PI), Peter Scheffer en Lidewij Henneman, kijken we bij de AFFIRM studie naar de relatie tussen 

de foetale fractie (het percentage cel-vrij foetaal DNA) in de NIPT en zwangerschaps-uitkomsten 

van vrouwen die hebben deelgenomen aan de TRIDENT-2 studie. Eerder onderzoek suggereert 

een verband tussen een lage foetale fractie en bijvoorbeeld pre-eclampsie, diabetes gravidarum 

en vroeggeboorte. AFFIRM staat voor: prediction of Adverse pregnancy outcome by Fetal 

Fraction Measurement in NIPT. Het onderzoek wordt gesubsidieerd door ZonMw (Programma 

Zwangerschap en Geboorte II). 

 

Waar ben je nu mee bezig en hoe loopt het onderzoek tot nu toe? 

Het onderzoek bevindt zich nu nog in de opstartende fase. Ik houd me met name bezig met het 

gereed maken van de databases voor analyse, het schrijven van een research protocol en waar 

nodig (aanvullend) toestemming verkrijgen van de METC. 

 

Wat levert je onderzoek uiteindelijk op? 

Uiteindelijk is het doel dat het onderzoek bijdraagt aan vroege signalering van zwangerschaps-

complicaties zodat tijdig preventieve maatregelen getroffen kunnen worden. 

 

Meer informatie over het project vind je hier of je kunt contact opnemen met Ellis Becking via  

e.c.becking-2@umcutrecht.nl. 

 
Ellis Becking is  als arts-

onderzoeker betrokken bij 

de AFFIRM studie binnen 

de afdeling Verloskunde in 

het Wilhelmina Kinder-

ziekenhuis in Utrecht. 
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  Stand van zaken lopende TRIDENT-2 onderzoeken 

Het op 12 mei geplande NIPT Consortium overleg moest helaas afgelast worden wegens COVID-

19. Omdat er ondanks alle tegenslagen hard wordt gewerkt door de onderzoekers en er veel 

voortgang gemaakt is ten opzichte van een halfjaar geleden, ontvangt u deze keer in de 

nieuwsbrief een korte update over de stand van zaken van een deel van de lopende 

onderzoeken:   

 

1. Studie klinische impact nevenbevindingen: door L. van Prooyen-Schuurman (Rotterdam), 

de  dataverzameling van de klinische follow-up van de gerapporteerde nevenbevindingen 

uit jaar 1 en 2 is bijna compleet, begin juni wordt gestart met de data-analyse.  

 

2. Studie psychosociale impact nevenbevindingen: door I. Jansen-Bakkeren (Rotterdam), 

vragenlijstonderzoek onder zwangeren die een nevenbevindingen hebben ontvangen; de 

data verzameling van jaar 1 en 2 is afgerond. De dataverzameling is hiermee compleet. In 

totaal zijn er 222 vragenlijsten ingevuld door zwangeren na een nevenbevinding. 

 

3. Studie perspectief zwangeren en geïnformeerde keuze: door K. van der Meij (Amsterdam), 

vragenlijstonderzoek onder zwangeren die zijn gecounseld voor prenatale screening; in 

totaal zijn er 752 vragenlijsten ingevuld. De data-analyse is bijna voltooid, er wordt gewerkt 

aan een eerste versie van het manuscript. 

 

4. Studie ervaring zwangeren met aanbod NIPT; ethisch perspectief: door E. Garcia 

(Amsterdam), interview-studie onder n=29 zwangeren over NIPT en goed moederschap; 

laatste aanpassingen aan het manuscript worden nu uitgevoerd, zeer binnenkort indienen 

bij een wetenschappelijk tijdschrift. 

 

5. Studie perspectief en kennis counselors: door L. Martin (Amsterdam), vragenlijstonderzoek 

onder counselors prenatale screening naar de kennis- en informatiebehoeften en attitudes 

en ervaringen van counselors ten aanzien van NIPT en de veranderde kwaliteitseisen; de 

data-analyse wordt momenteel uitgevoerd; een eerste draft van het manuscript is 

geschreven.  

 

6. Studie impact NIPT op deelname prenatale screening: door K. van der Meij (Amsterdam), 

deze studie beschrijft welke percentages van de zwangeren koos voor: a) geen prenatale 

screening, b) NIPT, dan wel c) combinatietest en beschrijft hoe deze percentages zich 

verhouden tot de periode van voor de introductie van NIPT en voor de introductie van NIPT 

als tweede test. Het manuscript van dit onderzoek is voltooid en momenteel onder review 

bij een wetenschappelijk tijdschrift. 

 

7. Studie lage FF en zwangerschapsuitkomsten: door S. Wirjosoekarto (Utrecht), zowel de 

literatuur review als het retrospectief cohortonderzoek bevinden zich in de afrondende fase 

en zullen binnenkort ter publicatie worden aangeboden. 

 

8. Studie effect analysefilter op kwaliteit NIPT: door M. Zamani Esteki (Maastricht), Deze 

studie onderzoekt wat het effect is van het wel of niet gebruiken van een analysefilter op 

de kwaliteit en testkarakteristieken van NIPT  en op de frequentie van nevenbevindingen. 

Dit onderzoek zal naar verwachting deze zomer worden gestart.  
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9. Maligniteiten studies: 

• Protocol NIPT & Maligniteit: door Lutgarde Govaerts (Rotterdam), is nu in format van 

een paper geschreven en kan langs auteurs voor commentaar.  

• Casuïstiek maligniteit na NIPT: door Karin Heesterbeek en Vivianne Tjan-Heijnen 

(Maastricht), onderzoek wordt begin juni weer opgepakt met het verzamelen van data 

uit jaar 1 en 2. 

• Lange termijn FU bij verdenking leukemie na NIPT: door Mariëlle Wondergem 

(Amsterdam), data uit jaar 1 is verzameld en daar wordt nu een verslag van geschreven. 

 

Agenda 2020  

6-9 juni ESHG congres VIRTUEEL 

In reactie op de wereldwijde COVID-19-pandemie wordt de jaarlijkse bijeenkomst van 

European Human Genetics Conference (ESHG) een virtuele conferentie, "ESHG 2020.2 - Live in 

your living room" op dezelfde data (6-9 juni 2020). Er geldt een gereduceerd tarief. Meer 

informatie vindt u hier. Iris Janssen-Bakkeren heeft een poster tijden s dit congres. 

  

16-19 juni ISPD congres GEANNULEERD 

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

Montreal, Canada zou worden georganiseerd, is geannuleerd vanwege de wereldwijde 

pandemie COVID-19. Meer informatie vindt u hier. 

 

25-29 juni Congress in Fetal Medicine GEANNULEERD 

I.v.m. de COVID-19 pandemie heeft de Fetal Medicine Foundation zijn 19de congres uitgesteld 

tot zomer 2021. Meer informatie vindt u hier. 

17-18 september NVHG jaarlijks symposium 2020 

Annual symposium van de Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica in Papendal, 

Arnhem.  

Gezien de huidige situatie met betrekking tot de COVID-19 pandemie heeft het NVHG bestuur 

helaas moeten besloten om ons jaarlijkse symposium, gepland voor 17/18 September 2020, 

aan te passen. Ons jaarlijkse symposium vindt dit jaar plaats online en wel op donderdag 17 

September 2020 a.s., nadere informatie volgt z.s.m. Houd wel uw agenda geblokkeerd en volg 

de NVHG website voor de meest actuele informatie.  

 

27-31 oktober ASHG meeting 2020 

Meeting van de American Society of Human Genetics in San Diego. Meer informatie vindt u 

hier. 

5-7 november COGEN congres 

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

Congress in Parijs, Frankrijk. Diane Van Opstal zal hier een presentatie geven over de 

TRIDENT-2 studie. Meer informatie vindt u hier. 
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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. 

 

Meer informatie: www.NIPTconsortium.nl en  www.meeroverNIPT.nl. 

 

 

TRIDENT nieuwsbrief 
Nummer 12, juni 2020 

 
 
 

Volgende nieuwsbrief:       
Sep/okt 2020 

 
 
 

Aanvullingen, opmerkingen,    
publicaties of activiteiten         

graag melden aan            
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: 

 

 

 

 

Nieuwe relevante publ icat ies van Consort iumleden  

(jan – mei  2020) 

Henneman L, Van Opstal D, Macville M, Sistermans E, Galjaard R-J, Bekker MN, Bax CJ. 

Nevenbevindingen bij de NIPT. Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie. 

2020;1:12-13. 

 

Bekker MN, Henneman L, Macville MVE, Sistermans EA, Galjaard RJH. Benefit vs potential harm 

of genome-wide prenatal cfDNA testing requires further investigation and should not be 

dismissed based on current data. Ultrasound Obstet Gynecol. 2020 May;55(5):695-696. 

doi:10.1002/uog.22030. 

 

Petersen OB, Smith E, Van Opstal D, Polak M, Knapen MFCM, Diderich KEM, Bilardo CM, Arends 

LR, Vogel I, Srebniak MI. Nuchal translucency of 3.0-3.4 mm an indication for NIPT or 

microarray? Cohort analysis and literature review. Acta Obstet Gynecol Scand. 2020 Apr 18. 

doi: 10.1111/aogs.13877. 

  

Bunnik EM, Kater-Kuipers A, Galjaard RH, de Beaufort I. Why NIPT should be publicly funded. J 

Med Ethics. 2020 Apr 10. pii: medethics-2020-106218. doi: 10.1136/medethics-2020-106218. 

 

Een lijst van de TRIDENT studie publicatie kunt u vinden op website van het NIPT consortium. 
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