Informatiekaart prenatale screening

Onderzoek naar down-, edwards- en patausyndroom en onderzoek naar lichamelijke afwijkingen
Aan welke onderzoeken kunt u wanneer meedoen?
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Informatiekaart prenatale screening

Onderzoek naar down-, edwards- en patausyndroom
Screening op down-, edwards- en patausyndroom: NIPT

In alle cellen van het lichaam zitten chromosomen. In elke cel zitten 23 paren van chromosomen. Iemand met down-,
edwards- of patausyndroom heeft in elke cel een extra chromosoom (= trisomie).

Wat betekent de uitslag van de NIPT?
De NIPT test DNA in het bloed van de
zwangere. Ongeveer 90% komt van
de moeder, ongeveer 10% van de
placenta (moederkoek).

Baarmoeder
met foetus

Down-, edwards- en patausyndroom

Placenta
(moederkoek)

DNA van de placenta is bijna altijd
hetzelfde als DNA van het kind,
maar niet altijd. De uitslag is niet
100% zeker.
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Nevenbevindingen
Dit kunnen zijn: andere chromosoomafwijkingen bij het
kind, in de placenta (moederkoek) en zeer zeldzaam ook bij
de zwangere zelf. De gevolgen van nevenbevindingen voor
het kind variëren: van geen afwijking tot een afwijking met
zeer ernstige gevolgen. U kiest zelf of u eventuele nevenbevindingen wilt weten.
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De inhoud van deze publicatie is ontwikkeld door een werkgroep. In deze werkgroep nemen onder andere zitting de organisaties van verloskundigen (KNOV), gynaecologen (NVOG),
de Regionale Centra voor Prenatale Screening, echoscopisten (BEN), kinderartsen (NVK), huisartsen (NHG), klinisch genetici (VKGN), de Vereniging van Klinisch Genetische
Laboratoriumdiagnostiek (VKGL), het Erfocentrum, Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP) en het RIVM.
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