7 juli 2020

Persbericht
Nevenbevindingen NIPT alleen
rapporteren onder voorwaarden
Met de niet-invasieve prenatale test (NIPT) kunnen naast de syndromen van Down,
Edwards en Patau ook andere afwijkingen worden gevonden. De Gezondheidsraad
adviseert om strikte voorwaarden te verbinden aan het rapporteren van deze
zogenoemde nevenbevindingen, omdat de betekenis ervan niet altijd duidelijk is.
Sinds 2017 kunnen zwangere vrouwen die een prenatale screening willen laten uitvoeren op de
syndromen van Down, Edwards en Patau (trisomie 21, 18 en 13) kiezen tussen de
combinatietest en de NIPT. Vooralsnog wordt de NIPT, die betrouwbaarder is dan de
combinatietest, alleen uitgevoerd in het kader van een wetenschappelijk onderzoek (TRIDENT2). Vanaf 2023 wordt de test mogelijk opgenomen in het landelijke programma voor prenatale
screening. De minister van VWS moet hierover nog een besluit nemen.
Met de NIPT kunnen ook andere afwijkingen dan trisomie 21, 18 en 13 aan het licht komen. De
betekenis van die nevenbevindingen is niet altijd duidelijk. Niet elke afwijkende uitslag betekent
dat de foetus een ernstige aandoening heeft of dat er ernstige gezondheidsproblemen zullen
ontstaan. Onduidelijkheid over de betekenis van de uitslag kan leiden tot ongerustheid en tot
onnodig invasief vervolgonderzoek.
Volgens de Gezondheidsraad moeten daarom strikte voorwaarden worden verbonden aan het
rapporteren van nevenbevindingen indien de NIPT wordt opgenomen in het landelijke
screeningsprogramma. De raad adviseert de keuze om te worden geïnformeerd over
nevenbevindingen aan de zwangere vrouw te laten, zoals nu ook gebeurt in TRIDENT-2. Ook
adviseert de raad alleen afwijkingen te rapporteren die – indien bevestigd met
vervolgonderzoek - zeker of zeer waarschijnlijk ziekte veroorzaken en leiden tot ernstige
gezondheidsproblemen bij het kind. De raad beveelt verder aan om nevenbevindingen die een
aanwijzing kunnen zijn voor kanker bij de moeder vooralsnog altijd terug te koppelen.
De publicatie Nevenbevindingen bij de niet-invasieve prenatale test (NIPT) (nr. 2020/12) is te
downloaden van www.gezondheidsraad.nl.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Aicha Lubbinge, telefoon 06 150 38 401,
e-mail: aj.lubbinge@gr.nl.
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