NIEUWSBRIEF

mei 2017

NIPT actuele informatie
Inmiddels zijn er al meer dan 4.000 bepalingen gedaan en zijn er al vele uitslagen verstuurd.
Naar aanleiding van deze uitslagen zijn er ook notificatiemails naar de aanvragende zorgverleners
verstuurd. Er zijn al vele verslagen gegenereerd voor zowel de zorgverlener als de zwangere. Hiermee
is de hele keten succesvol doorlopen. Vooralsnog wordt de uitslagtermijn van 10 werkdagen gehaald.
Tot nu toe zijn grote problemen uitgebleven. Wel zijn er kleine aanpassingen gedaan die inmiddels
doorgevoerd zijn of nog doorgevoerd gaan worden. Wij houden u op de hoogte!

Kort geding Gendia afgewezen
Met ingang 1 april 2017 is een subsidieregeling in werking getreden, op grond waarvan de
Nederlandse academische ziekenhuizen die de NIPT uitvoeren aanspraak kunnen maken op subsidie
van de Staat. Door deze subsidieregeling kunnen zwangere vrouwen de NIPT voor € 175,- laten
afnemen. Onlangs heeft een kort geding plaatsgevonden tussen het Belgische bedrijf Gendia en de
Staat der Nederlanden. Gendia heeft in het kort geding gevorderd dat de subsidieregeling wordt
gestaakt. De subsidieregeling is volgens Gendia in strijd met Europese regelgeving over staatssteun.
De vorderingen van Gendia zijn op 26 april j.l. door de voorzieningenrechter afgewezen.

Betalingsbewijs NIPT
Vanaf 8 mei 2017 kan de zwangere het betaalbewijs van de NIPT ook
digitaal (via smartphone of tablet) laten zien bij de bloedafnamelocatie. Na
betaling voor de NIPT via www.niptbetalen.nl wordt een betalingsbewijs
gestuurd naar het door de zwangere opgegeven e-mailadres. Tot nu toe
moest de zwangere het betalingsbewijs van de NIPT printen en op papier
meenemen naar de bloedafnamelocatie. Als de zwangere geen bewijs (op
papier of digitaal) kan laten zien, zal geen bloed worden afgenomen.

Controle bloed ontvangen op het NIPT lab
Wanneer er bloed is geprikt, maar dit niet is aangekomen bij het NIPT-laboratorium, komt er geen
melding vanuit Peridos. Deze waarschuwing is wel gewenst en wordt op dit moment ontwikkeld. Het
is de bedoeling dat dit in de volgende release van Peridos (over circa 6 weken) geregeld is. Wij willen
u erop wijzen dat er dus nog geen automatisch bericht wordt verstuurd van het NIPT-laboratorium
naar de aanvrager als er na een bepaalde periode nog geen bloed is ontvangen. Wij zullen dit zo goed
mogelijk in de gaten houden. Zodra de automatische berichtgeving is gerealiseerd, informeren wij u
hierover!
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NIPT Laboratorium
Wanneer een NIPT uitslag lang op zich laat wachten, kunt u zelf contact opnemen met het NIPT
laboratorium van het VUmc. Vermeldt in uw e-mail altijd de Peridoscode van de labaanvraag
waarover u vragen heeft en de geboortedatum van de cliënt. E-mail: NIPT_klingen@vumc.nl
Telefoon: 020-44 40 747 (algemeen) / 020-44 48 346 (patiëntensecretariaat)

Verplichte nascholing NIPT
Landelijk is afgesproken dat de counselor de verplichte nascholing NIPT en de DIN2.1 heeft afgerond.
Nogmaals willen wij u erop attenderen, dat u het risico loopt dat wij de counselingsovereenkomst
beëindigen indien niet aan de verplichte nascholing is voldaan.

Laatste NIPT nascholingsbijeenkomst 15-06-2017
Het Regionaal Centrum Utrecht (SPSRU) organiseert namens alle Regionale Centra voor prenatale
screening op donderdag 15 juni 2017 een laatste NIPT-nascholingsbijeenkomst.
Voorrang wordt gegeven aan zorgverleners die actief counselen voor Prenatale screening, voor hen is
deze nascholing verplicht. Deze zorgverleners beschikken dan ook over een registratie en
kwaliteitsovereenkomst voor counseling in Peridos.
De scholing vindt plaats in de ROZE collegezaal van het UMC Utrecht, locatie AZU, Heidelberglaan
100, 3584 CX te Utrecht.
Programma
17.30 uur – 19.00 uur deel 1
19.00 uur – 19.30 uur koffiepauze
19.30 uur – 21.00 uur deel 2
Let op: wij serveren vooraf geen maaltijd. U kunt op eigen kosten een maaltijd nuttigen in het
restaurant van het UMC Utrecht. Deelname is gratis!
Aanmeldprocedure: via de website: http://www.spsru.nl

Peridos
Hebt u vragen over het opslaan en printen van het labformulier, neem dan contact op
met de Peridos helpdesk. Vermeldt in uw e-mail altijd de Peridoscode van de
labaanvraag waarover u vragen hebt en de in Peridos bekende geboortedatum van de
cliënt. Voor correctie van de geboortedatum stuurt u ook de nieuwe geboortedatum
mee. E-mail: help@peridos.on.spiceworks.com

Aanleveren counseling gegevens 2016
Graag met spoed de complete counselinggegevens over 2016 opladen naar Peridos,
voor zover u dat nog niet hebt gedaan. Meer info: Karline van de Kamp,
tel. 020-5661105, email: k.vandekamp@amc.nl

Veelgestelde vragen over NIPT
Vraag: Wat gebeurt er met een conceptaanvraag als een zwangere afziet van de NIPT?
Antwoord: Op dit moment is geen actie nodig. Peridos wordt binnenkort zo ingericht
dat aanvragers een conceptaanvraag kunnen verwijderen en dat openstaande
conceptaanvragen na de opgevoerde à terme datum automatisch worden verwijderd.
Vraag: Wat gebeurt er met een aanvraag als het labformulier is geprint en de zwangere, vóórdat ze
betaald heeft, toch afziet van de NIPT?
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Antwoord: Op dit moment is geen actie nodig. Peridos zal binnenkort zo worden ingericht dat als na 7
dagen een lab aanvraag NIPT nog open staat (dus nog niet gescand is in het laboratorium), hierover
vanuit Peridos een e-mail wordt gestuurd naar het ‘emailadres labworkflow NIPT’ van de
zorginstelling. De zorgverlener kan dan actie ondernemen door bijvoorbeeld contact met de
zwangere op te nemen of, indien aan de orde, alsnog de aanvraag in te trekken.
Tot die tijd is het belangrijk dat iedere organisatie zelf in de gaten houdt of van alle geprinte NIPTaanvragen een uitslag wordt ontvangen. In Peridos kunt u zien of van een aanvraag al bloed in het
NIPT-lab is aangekomen. Ga hiervoor in Peridos naar de originele aanvraag. Indien u de mogelijkheid
hebt om het formulier opnieuw op te slaan en te valideren (de knoppen zijn nog niet grijsgekleurd),
dan heeft het NIPT-laboratorium nog geen bloed ontvangen.
Vraag: Wat gebeurt er met het toestemmingsformulier als een zwangere toch afziet
van de NIPT?
Antwoord: Deze mag worden weggegooid.
Vraag: Een zwangere komt bij 10+1 voor termijnecho bij de verloskundige. De verloskundige ziet een
dikke nekplooi. Mevrouw wil een NIPT, hoe nu te handelen?
Antwoord: Er is sprake van een echo-afwijking, zij moet – volgens de afspraken die ook al van kracht
waren voor de NIPT introductie - doorgestuurd worden naar een PND-centrum.
Vraag: Wordt restmateriaal anoniem opgeslagen?
Antwoord: Voor NIPT- onderzoek bewaren de laboratoria het restmateriaal mits de patiënt expliciet
aangeeft dat het vernietigd moet worden. Dit bewaren van materiaal heeft te maken met
aantoonbaarheid. Mocht er in de toekomst een verzoek komen om een testresultaat te bevestigen,
dan kunnen de laboratoria dit doen. Het ter beschikking stellen van restmateriaal is iets anders. Dit
materiaal kan bijvoorbeeld anoniem gebruikt worden voor validatie of onderzoek.
Vraag: Als ik op de knop ‘Valideer en print’ klik krijg ik geen print?
Antwoord: De print is onder in het scherm als download te zien. Bij klikken opent het scherm en kunt
u deze op de normale wijze printen en/of opslaan.
Meer vragen?
Hebt u vragen, loopt u tegen praktische problemen aan met betrekking tot de NIPT? Neemt u dan
contact met ons op via Email: spsao@amc.nl of telefonisch 020 – 5662357 of 020-5661105.
Uw inbreng kan helpen de gehele digitale labworkflow NIPT verder te optimaliseren.
Met vriendelijke groet,

Prof. dr. Eva Pajkrt,
Directeur SPSAO
P.S. Vergeet je niet aan te melden voor het symposium!
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