Hoe weet ik de uitslag?
Binnen de 10 werkdagen zal u zelf verwittigd
worden. U kan dan ook kiezen of u het geslacht
wenst te kennen. De arts die de aanvraagbon
voor u maakte, wordt ook op de hoogte gebracht.

Wat als de test afwijkend is?
Indien er bij de test een vermoeden is van een
afwijking raden we aan om dit te laten bevestigen
door middel van een vruchtwaterpunctie.
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Als u hieromtrent nog vragen heeft, aarzel niet om
deze met uw arts of vroedvrouw te bespreken.

NIPT test
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Beste patiënte,
Proficiat met uw zwangerschap.
Tijdens uw zwangerschap zal u opgevolgd worden
dor een team van vroedvrouwen en gynaecologen en
kunnen er verschillende onderzoeken gebeuren om
te kijken of alles in orde is met u en uw baby. U
bepaalt zelf of u deze onderzoeken laat doen.

De Niet Invasieve Prenatale Test
(NIPT)
Tegenwoordig kunnen we het DNA van de baby uit het
bloed van de mama filteren. Deze test wordt de NIPT
test, of Niet Invasieve Prenatale Test genoemd.
Onderzoek van dit DNA kan bepaalde chromosomale
afwijkingen aantonen. Sinds 1 juli 2017 wordt dit
onderzoek terugbetaald aan patiënten met een
Belgisch ziekenfonds.

Twee soorten NIPT test
In sommige labo’s bekijken ze nog meerdere erfelijke
aandoeningen. Soms is dit heel fijn om weten maar
soms weten de genetici (dokters gespecialiseerd in
menselijke erfelijkheid) zelf niet wat er juist gevonden
is omdat het nog te onbekend is en blijft u met een
vraagteken achter.
Jullie mogen kiezen of u de uitgebreide NIPT test
wenst waar er naar meerdere aandoeningen wordt
gekeken of de NIPT test kiest waar enkel naar
trisomie 21, 13, 18 en het geslacht wordt gekeken.
De prijs is hetzelfde en de zekerheid om afwijkingen
op te sporen ook (99%).

Wanneer kan ik geen NIPT test
laten doen?
-

Wat wordt er getest?
Eén van de meest voorkomende erfelijke
aandoeningen is het syndroom van Down, mongolisme
of trisomie 21. Verder zijn er nog trisomie 13 (syndroom
van Pateau) en trisomie 18 (syndroom van Edward).
Deze laatste 2 aandoeningen zijn eerder zeldzaam en
de meeste van deze baby’s sterven reeds in de
baarmoeder. De NIPT test kan deze 3 chromosomale
afwijkingen opsporen met een zekerheid van 99%. Als
je het DNA van een baby hebt, kan je ook het geslacht
bepalen.

-

Wanneer u minder dan 12 weken zwanger
bent
Wanneer u recente bloedtransfusie,
stamceltherapie,
immuuntherapie
of
transplantatie heeft gehad
Wanneer u zwanger bent van meer dan 2
baby’s

Wanneer is een NIPT test minder
betrouwbaar?
-

Bij een zwangerschap die aanvankelijk een
tweeling was (vanishing twin)
Bij zwaar overgewicht

Waar en wanneer kan ik de test
laten doen?
Als u heeft beslist welk van de twee testen u wenst,
kan u zonder afspraak terecht op E04 voor een
bloedafname samen met uw aanvraagbon. U
dienst zich aan de inkombalie in te schrijven.

Voor de uitgebreide test :
-

Van maandag tot en met donderdag
tussen 8u en 17u

Voor de beperkte test :
-

Vrijdag tussen 8u en 12u

Heel soms is het staal van slechte kwaliteit en wordt
er gevraagd om een tweede staal te laten afnemen.

.

