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TRIDENT nieuwsbrief 

 
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 13 (oktober 2020) 

http://www.niptconsortium.nl/
http://www.meerovernipt.nl/
mailto:s.vantpadje@amsterdamumc.nl
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Woord vooraf 
De zomer is voorbij en hopelijk heeft iedereen een welverdiende en verkwikkende vakantie 

achter de rug ondanks de beperkingen van de Covid pandemie. We zullen alle energie nodig 

hebben nu een tweede besmettingsgolf voor de deur staat.  

  

Tot nu toe heeft de Covid pandemie geen tot weinig invloed gehad op de uitvoering van en 

deelname aan de NIPT. Helaas merken we nu dat de uitbreiding van de Covid testcapaciteit 

zijn weerslag heeft op de beschikbaarheid van laboratoriumbenodigdheden. We zijn de 

afgelopen weken druk bezig geweest om de voorraden voor NIPT op peil te brengen. De drie 

NIPT laboratoria zijn verder eind september begonnen met een upgrade van de NIPT 

apparatuur. Daarbij zal nieuwe analyse-software (VeriSeq2) wordt geïnstalleerd op de 

robots en servers, terwijl de huidige productie blijft doorlopen. Dit klinkt eenvoudig maar is 

een behoorlijke uitdaging. De hele operatie duurt tot begin 2021, als Covid onze plannen 

tenminste niet doorkruist.   

  

Alle voorbereidingen om de NIPT ook beschikbaar te maken voor 16- en 17-jarigen zijn deze 

zomer gedaan, dus deze inclusie is per 1 oktober van start gegaan. Vanuit de 

laboratoriumkant gezien heeft het minder impact gehad dan de voorbereidingen voor de 

inclusie van meerlingen en vanishing twins dit voorjaar. Daarop terugkijkend is de 

implementatie op alle fronten goed gelukt. Namens de Kerngroep wil ik een compliment 

geven aan alle collega’s van RIVM-CvB en de laboratoria die dat voor elkaar hebben 

gekregen. Vanaf de eerste dag in juni kwamen de aanvragen voor tweelingen binnen via 

Peridos. De verwerking in de laboratoria verliep probleemloos; alle aanpassingen die waren 

gemaakt voor de registratie en uitslagrapportage werkten. Dat is belangrijk, omdat de 

Gezondheidsraad als extra opdracht aan de uitbreiding van de vergunning heeft verbonden 

dat wij de NIPT kwaliteit bij meerlingzwangerschappen en vanishing twins monitoren. We 

hebben daarvoor gelukkig ook extra ZonMw-subsidie gekregen en een speciale werkgroep 

heeft deze zomer gewerkt aan de uitwerking van dit onderzoek. Daarnaast is aanvullende 

financiering ontvangen voor onderzoek naar de redenen en besluitvorming van zwangeren 

die niet deelnemen aan de NIPT. 

  

Een aantal nieuwe onderzoekers is deze zomer gestart met verschillende TRIDENT 

vraagstukken. Op de eerstvolgende online bijeenkomst van het NIPT Consortium op 

donderdag 12 november zullen zij zich presenteren. We wensen hen veel succes en plezier 

in hun onderzoek. 

 

In ons dagelijks werk zijn we inmiddels gewend aan online vergaderen. Het is mooi dat het 

kan voor onze veiligheid, en het heeft ook voordelen zoals geen reistijd. Het zakelijke contact 

is er wellicht niet door beïnvloed, maar het sociale contact ervaar ik als een gemis. Ik hoop 

wat dat betreft op betere tijden. 

  

Er zijn altijd lichtpunten, zo blijkt, want het NIPT Consortium heeft wat extra glans gekregen 

met de benoeming van Lidewij Henneman tot hoogleraar. Een mooie bekroning en 

waardering voor het werk dat zij al jaren doet, en haar onmisbare betrokkenheid bij de 

TRIDENT-studies. Gefeliciteerd Lidewij!  

  

Met vriendelijke groeten,  

Merryn Macville, lid DB-Kerngroep namens Maastricht UMC+ 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjqjfW-r47sAhVNDewKHQYqCyEQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.gezondheidsraad.nl%2Fbinaries%2Fgezondheidsraad%2Fdocumenten%2Fadviezen%2F2019%2F11%2F18%2Fwbo-nipt-bij-meerlingzwangerschappen%2FAdvies-WBO-NIPT-bij-meerlingzwangerschappenA.pdf&usg=AOvVaw2ON5NLDFsil3KnKNv50cxA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjqjfW-r47sAhVNDewKHQYqCyEQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.gezondheidsraad.nl%2Fbinaries%2Fgezondheidsraad%2Fdocumenten%2Fadviezen%2F2019%2F11%2F18%2Fwbo-nipt-bij-meerlingzwangerschappen%2FAdvies-WBO-NIPT-bij-meerlingzwangerschappenA.pdf&usg=AOvVaw2ON5NLDFsil3KnKNv50cxA
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Landelijke ‘bijeenkomst’ NIPT consortium  
Op donderdag 12 november 2020 wordt de eerste online landelijke bijeenkomst van het 

NIPT Consortium gehouden. De bijeenkomst wordt gehouden van 19:00 tot 21:00 uur en is 

te volgen via Microsoft Teams. U kunt zich aanmelden via trident-studie@vumc.nl waarna u 

de link toegestuurd krijgt. Mocht u suggesties hebben voor de agenda of een casus willen 

presenteren dan horen wij dat ook graag.  

 

 

Advies Gezondheidsraad over NIPT nevenbevindingen 
Op 7 juli 2020 is het advies 'Nevenbevindingen bij de niet-invasieve prenatale test (NIPT)' 

van de Gezondheidsraad gepubliceerd. U vindt het advies hier.  

  

Diezelfde dag heeft de minister van VWS, Hugo de Jonge, het advies middels een brief 

aangeboden aan de Tweede Kamer. De brief is een reactie is op verzoek commissie over de 

planning en doorlooptijden met betrekking tot het aanbod van de NIPT vanaf 1 april 2023. 

Op basis van  de uitvoeringstoets en het advies van de Gezondheidsraad uit 2016 vraagt de 

minister het RIVM om de voorbereidende werkzaamheden voor de implementatie in gang 

te zetten, conform de resultaten uit de uitvoeringstoets. Het RIVM is inmiddels met deze 

voorbereidingen gestart. 

 

 

NIPT ook beschikbaar voor zwangeren van 16 en 17 jaar 
Met ingang van 1 oktober 2020 kunnen ook zwangeren van 16 en 17 jaar deelnemen aan de 

niet-invasieve prenatale test (NIPT) om te screenen op down-, edwards- en patausyndroom. 

Hiervoor hebben zij geen toestemming van hun ouders of voogd nodig. Dit is het gevolg van 

een wettelijke wijziging in het Besluit bevolkingsonderzoek.  

 

Het Besluit bevolkingsonderzoek wordt met ingang van 1 oktober 2020 aangepast. De 

aanpassing houdt in dat zwangeren van 16 en 17 jaar vanaf dan zelf besluiten of ze 

deelnemen aan een bevolkingsonderzoek, net als aan een medische behandeling of medisch-

wetenschappelijk onderzoek. Bij de NIPT is sprake van bevolkingsonderzoek en tevens 

wetenschappelijk onderzoek (TRIDENT 1 en 2 studies).  

 

Vanaf 1 oktober is het mogelijk om deelname van zwangeren van 16 en 17 jaar aan de NIPT 

te registreren in Peridos. Meer informatie vindt u hier. 

SAVE-THE DATE 

 

12 november 2020 

Landelijke 

bijeenkomst  

NIPT consortium 

 

mailto:trident-studie@vumc.nl
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/07/07/nevenbevindingen-bij-de-niet-invasieve-prenatale-test-nipt.
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiXuMPP8v7rAhVN6RoKHeTiDE4QFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Fkamerstukken%2F2020%2F07%2F07%2Fkamerbrief-planning-en-doorlooptijden-nipt-vanaf-2023%2Fcommissiebrief-inzake-verzoek-om-uitgebreide-planning-en-doorlooptijden-nipt.pdf&usg=AOvVaw30R11J67IEcg6oui6N_ru-
https://www.rivm.nl/documenten/uitvoeringstoets-nipt
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2016/12/22/prenatale-screening
https://www.pns.nl/nieuws/nipt-ook-beschikbaar-voor-zwangeren-van-16-en-17-jaar
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MEER INFORMATIE 

over de inclusiecriteria 

voor de TRIDENT-

studies vindt u hier  

op de RIVM website. 

 

 

VERZOEK: vervang de oude TRIDENT-1 formulieren 
Vanwege de inclusie van de meerlingen in juni 2020 is het TRIDENT-1 aanvraagformulier 

aangepast. Helaas zien wij nog steeds oude aanvraagformulieren voorbij komen. Wij willen 

jullie dringend verzoeken om de oude TRIDENT-1 formulieren te vervangen met het nieuwe 

aangepaste formulier.  

De aanvraagformulieren zijn ook online te vinden en de links staan in het kader hiernaast. 

 
Controleer altijd naam op TRIDENT-2 aanvraagformulier 
Graag vragen wij jullie als aanvragers aandacht om bij het meegeven van het TRIDENT-2 

aanvraagformulier de naam van de zwangere goed te controleren. Helaas gebeurt het 

weleens (gelukkig zelden) dat hetzelfde formulier aan twee zwangeren meegeven wordt. Bij 

het registreren van het bloedsample krijgt het NIPT lab dan een melding dat dit sample al 

eerder geregistreerd is. Beide zwangeren moeten dan opnieuw bloed laten prikken om er 

zeker van te zijn dat er geen verwisseling plaats vindt.  

 
REFRESH: TRIDENT-2 en zorgverzekering 
Eén van de inclusiecriteria voor deelname aan TRIDENT-2 is het hebben van een Nederlandse 

zorgverzekering. Dit zijn zwangeren met een zorgverzekering volgens de 

Zorgverzekeringswet, arbeidsmigranten of statushouders en personen die in Nederland 

werken (bv. expats). Daarnaast zijn nog een paar kleine groepen die in aanmerking komen 

voor NIPT binnen TRIDENT-2.   

  

Dit zijn twee relatief kleine groepen in Nederland namelijk: de ‘Verdragsgerechtigden’ en 

de ‘Gemoedsbezwaarden’. 

• De verdragsgerechtigden kunnen een EHIC of verdragsformulier (S2) overdragen, 

afgegeven voor het Zorginstituut Nederland of CAK Centraal Administratie Kantoor. 

Hiermee kunnen ze aantonen dat ze recht op zorg in Nederland hebben. 

• De Gemoedsbezwaarden moeten zich registreren bij de Sociale Verzekeringsbank en 

krijgen een ‘Verklaring ontheffing wegens gemoedsbezwaren’. Dit kunnen zij tonen. 

  

Als een zwangere bij u in de praktijk komt, is het dus van belang te controleren of zij een 

zorgverzekering heeft, een EHIC of verdragsformulier of een ‘Verklaring ontheffing wegens 

gemoedsbezwaarden’. Meer informatie vindt u hier op de website van het RIVM.  

 

De NIPT binnen TRIDENT-2 wordt echter nooit vergoed door de zorgverzekeraar, ook niet uit 

de aanvullende verzekering. Bij een medische indicatie/verhoogd risico vergoedt de 

zorgverzekeraar wel de NIPT binnen TRIDENT-1. Dit kan ten koste gaan van het eigen 

risico. Kijk hier voor meer informatie over de kosten. 

 

De bloedafname voor NIPT binnen TRIDENT-2 gaat niet van het eigen risico af. Ook de 

bloedafnameorganisaties verhalen deze kosten niet op de zorgverzekering. Mocht de 

zwangere wel een rekening ontvangen, dan kan zij contact opnemen met haar verzekering. 

LINKS NAAR TRIDENT-1 

AANVRAAGFORMULIEREN 

 

Voor het Erasmus MC 

Voor het MUMC+ 

Voor het VUmc 

 

 

https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/combinatietest-en-nipt/nipt/veelgestelde-vragen
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/combinatietest-en-nipt/nipt/veelgestelde-vragen
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/combinatietest-en-nipt/nipt/veelgestelde-vragen
https://www.pns.nl/screening-op-down-edwards-en-patausyndroom/kosten
https://www.erasmusmc.nl/-/media/ErasmusMC/PDF/2-Themaoverstijgend/Laboratoriumdiagnostiek/Aanvraagformulieren/KlinGenetica-aanvraag-prenataal-onderzoek-trident-studie.pdf?la=nl-NL
https://www.erasmusmc.nl/-/media/ErasmusMC/PDF/2-Themaoverstijgend/Laboratoriumdiagnostiek/Aanvraagformulieren/KlinGenetica-aanvraag-prenataal-onderzoek-trident-studie.pdf?la=nl-NL
https://klinischegenetica.mumc.nl/sites/klinische_genetica/files/aanvraagformulier_nipt_trident_1_-_af3-04.juni2020.pdf3-04.juni2020.pdf
https://www.vumc.nl/web/file?uuid=b9d39c12-51fd-40e1-9459-75789d9def07&owner=5ec2d559-9d3f-4285-8cbd-140abc921b69&contentid=3170
https://www.vumc.nl/web/file?uuid=b9d39c12-51fd-40e1-9459-75789d9def07&owner=5ec2d559-9d3f-4285-8cbd-140abc921b69&contentid=3170
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Lidewij Henneman benoemd tot hoogleraar 
 

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit benoemt mevrouw Dr. Lidewij Henneman 

per 1 oktober 2020 tot hoogleraar aan de afdeling Klinische Genetica van het Amsterdam 

UMC, locatie VUmc. Haar leerstoel heeft de titel: ‘Het patiënten perspectief bij de 

ontwikkeling van genetische testen rondom zwangerschap en geboorte’.  

 

De leerstoel heeft tot opdracht het doen van onderzoek naar behoeften, voorkeuren en 

knelpunten vanuit het perspectief van de (potentiële) gebruiker ten aanzien van nieuwe 

ontwikkelingen en toepassingen van genetica in de screening en zorg rond zwangerschap en 

geboorte.  

In het bijzonder betreft dit onderzoek naar de preconceptionele dragerschapsscreening voor 

recessieve ziekten bij paren met een kinderwens, de prenatale screening met de niet-

invasieve prenatale test (NIPT), en gevolgen van uitbreiding van de neonatale hielprik 

screening. Daarnaast betreft het onderzoek toepassingen van next generation sequencing 

(NGS) voor de pre- en postnatale diagnostiek van kinderen met een aangeboren aandoening.   

De Kerngroep van het NIPT consortium feliciteert Lidewij van harte en wenst haar veel succes 

met het uitvoeren van haar leeropdracht. 

 

OPROEP! 

Gezocht verloskundigenpraktijken voor onderzoek  

naar niet deelname NIPT 
Om inzichten te verkrijgen in de beweegredenen van zwangere vrouwen bij de keuze om niet 

deel te nemen aan de NIPT, voeren TRIDENT-2 onderzoekers een vragenlijstonderzoek uit. 

Hiervoor zijn wij dringend op zoek naar verloskundigenpraktijken met een grote populatie van 

niet-deelnemers die zwangere vrouwen kunnen werven. Hierbij zijn wij met name opzoek 

naar niet-deelnemers uit achterstandswijken- of gebieden. De vragenlijsten zullen mondeling 

via interview worden afgenomen door speciaal opgeleide studenten (o.a. van de verloskunde 

academies). De insteek van het onderzoek was om de interviews face-to-face af te nemen in 

de verloskundigenpraktijken. Door de aangescherpte COVID-19 maatregelen, wordt dit 

waarschijnlijk aangepast naar online interviews. Het streven is om per verloskundigenpraktijk 

15 interviews af te nemen. 

 

Dit kortdurend onderzoek zal naar verwachting ongeveer 6 weken duren. Met de resultaten 

zullen adviezen worden opgesteld rondom de organisatie van de NIPT en wordt een 

rapportage opgesteld voor VWS. Als dank voor uw medewerking aan het onderzoek ontvangt 

uw praktijk een kleine financiële vergoeding in de vorm van een tegoedbon.  

 

Als u (of uw praktijk) interesse heeft in deelname, mailt u dan naar trident-

studie@vumc.nl (onderwerp: “niet-deelname NIPT studie”). De onderzoekers zullen dan 

contact met u opnemen om het onderzoek nader toe te lichten. U kunt daarna beslissen of u 

mee wilt doen. Wij hopen op een grote respons van counselors!  

 

 

Foto: Martijn Gijsbertsen 

 

mailto:trident-studie@vumc.nl
mailto:trident-studie@vumc.nl


 

 

TRIDENT nieuwsbrief nr. 13 Pagina 6  van 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

START NIEUW PROJECT 

Gedeelde geïnformeerde besluitvorming van zwangere 

vrouwen en hun beslissingspartners bij prenatale screening 

 

Dit door ZonMw gefinancierde onderzoek is in juni 2020 gestart door onderzoekers van de 

Universiteit Maastricht en Academie Verloskunde Maastricht. Het doel van het onderzoek is 

het ontwikkelen van een gevalideerde vragenlijst om de mate van gedeelde besluitvorming 

te meten tussen een zwangere vrouw en haar beslissingspartner bij prenatale screening. De 

vragenlijst wordt ontwikkeld in samenwerking met relevante stakeholders: zwangere 

vrouwen, hun beslissingspartners, zorgverleners en experts op het gebied van 

geïnformeerde besluitvorming. Dit project geeft inzicht in het proces en de gevolgen van 

gedeelde besluitvorming, dat kan aanknopingspunten opleveren om gedeelde 

keuzeprocessen te verbeteren. 

 

De projectgroep bestaat uit: 

• Esther Schutgens-Kok, MSc (Universiteit Maastricht, vakgroep Gezondheidsbevordering) 

• Dr. Ciska Hoving (Universiteit Maastricht, vakgroep Gezondheidsbevordering) 

• Dr. Marianne Nieuwenhuijze (Academie Verloskunde Maastricht) 

• Dr. Jesse Jansen (Universiteit Maastricht, vakgroep Huisartsgeneeskunde) 

• Dr. Liesbeth van Osch (Universiteit Maastricht, vakgroep Gezondheidsbevordering / 

Maastricht UMC+, Klinische Genetica) 

 

Meer informatie vindt u hier. Vragen over het onderzoek kunnen gestuurd worden naar 

promovenda Esther Schutgens-Kok: esther.schutgens-kok@maastrichtuniversity.nl. 

v.l.n.r. Esther Schutgens-Kok, Dr. Ciska Hoving, Dr. Marianne Nieuwenhuijze, Dr. Jesse Jansen, Dr. Liesbeth van Osch 

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/onbedoelde-zwangerschap-en-kwetsbaar-jong-ouderschap/programmas/project-detail/zwangerschap-en-geboorte-2/partners-join-in-developing-and-validating-a-new-measure-assessing-joint-informed-decision-making-i/
mailto:esther.schutgens-kok@maastrichtuniversity.nl
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Nieuwe relevante publicaties van Consortiumleden  

(jun – sep 2020) 
 

Kater-Kuipers A, Bakkeren IM, Riedijk SR, Go ATJI, Polak MG, Galjaard RH, de Beaufort ID, 

Bunnik EM. Non-invasive prenatal testing (NIPT): societal pressure or freedom of choice? A 

vignette study of Dutch citizens' attitudes. Eur J Hum Genet. 2020 Aug 5. doi: 

10.1038/s41431-020-0686-9.   

 

Kater-Kuipers A, de Beaufort ID, Galjaard RH, Bunnik EM. Rethinking counselling in prenatal 

screening: An ethical analysis of informed consent in the context of non-invasive prenatal 

testing (NIPT). Bioethics. 2020 Jul 4. doi: 10.1111/bioe.12760.  

  

Van Opstal D, Eggenhuizen GM, Joosten M, Diderich K, Govaerts L, Galjaard RJ, Go A, Knapen 

M, Boter M, Cheung WY, van Koetsveld N, van Veen S, de Valk WG, Jehee F, de Vries F, Hollink 

I, Hoefsloot L, Srebniak M. Noninvasive prenatal testing as compared to chorionic villus 

sampling is more sensitive for the detection of confined placental mosaicism involving the 

cytotrophoblast. Prenat Diagn. 2020 Jun 13. doi: 10.1002/pd.5766. 

  

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;99(6):765-774.  

 

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

 
 

Agenda 2020   
 

26 september COGEN congress 2020 

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

Congress in Parijs, Frankrijk. Diane Van Opstal gaf hier een hele mooie presentatie over de 

TRIDENT-2 studie. Meer informatie vindt u hier. 

 

27-31 oktober ASHG meeting 2020 

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

hier. 

 

12 november Landelijke bijeenkomst NIPT Consortium 

Op donderdag 12 november wordt de eerste online landelijke bijeenkomst van het NIPT 

Consortium gehouden van 19.00 tot 21.00 uur via Microsoft Teams.  

Aanmelden kan via Trident-studie@vumc.nl. 

TRIDENT nieuwsbrief 
Nummer 13, oktober 2020 

 
 
 

Volgende nieuwsbrief:       
Januari 2021 

 
 
 

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: 

 

 

 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32759960/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32759960/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32621525/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32621525/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32621525/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32533714/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32533714/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32533714/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32306377/
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