
NIPT 

Wat? 

NIPT is een Niet-Invasieve Prenatale test die uitgevoerd wordt op bloed van de zwangere vrouw 
om de foetus te screenen op de meest frequente chromosoomafwijkingen zoals trisomie 21 
(Down syndroom), trisomie 18 (Edwards syndroom) en trisomie 13 (Patau syndroom). Het is een 
veilige test waarbij er geen risico's voor de foetus zijn, i.t.t. amniocentese en vlokkentest (CVS). 

NIPT wordt uitgevoerd op bloed van de zwangere dat erfelijk materiaal (DNA) bevat van de 
foetus. Tijdens de zwangerschap circuleren er DNA-fragmenten van de foetus in het bloed van 
de moeder. Dit DNA kan geanalyseerd worden om chromosoomafwijkingen bij de foetus op te 
sporen. Het aantal kopieën van chromosoom 21, 18 en 13 wordt bepaald alsook het geslacht. 
De test is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door de Amerikaanse labs ARIOSA (Harmony test) 
onder accreditatie van CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments).  

 

Indicaties 

NIPT kan in principe uitgevoerd worden in elke zwangerschap zonder specifieke indicatie. NIPT 
vervangt de amniocentese of vlokkentest in zwangerschappen met een verhoogd risico voor 
DOWN, T18 of T13 in het geval van een afwijkend resultaat van de triple test of eerste trimester 
Down-screening of in geval van hoge leeftijd van de moeder. 

 

Beperkingen 

NIPT bepaalt enkel het aantal chromosomen 21, 18 en 13 alsook het geslacht. Mosaïcisme voor 
deze 3 chromosomen, kleine afwijkingen (deleties of duplicaties) van deze chromosomen, 
andere chromosoomafwijkingen en moleculaire monogene afwijkingen (bijv. mucoviscidose) 
worden NIET opgespoord met NIPT.  

 

Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid van de NIPT-resultaten is erg hoog (> 99% voor Down syndroom). 

 

Resultaten 

Normale resultaten worden per email aan de patiënt en arts medegedeeld. Afwijkende 
resultaten worden enkel aan de arts of het laboratorium medegedeeld. Een vruchtwaterpunctie 
of vlokkentest is aangeraden ter bevestiging van afwijkende NIPT-resultaten. 

 

 



Instructies 

 Het bloed kan vanaf zwangerschapsweek 10 worden afgenomen. 

 Gelieve het bloed in het begin van de week af te nemen, zodat ten laatste op woensdag de 
stalen in het GENDIA lab zijn. 

 Vul het aanvraagformulier VOLLEDIG in. Handtekening van de moeder en 
betalingsgegevens zijn vereist. 
 

 

Betaling 

De prijs voor de NIPT analyse bedraagt 290€ en dient te gebeuren binnen de 3 dagen na ontvangst 
van de GENDIA factuur. 

 

 
 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Euroteken

