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Beste patiënt,

Deze brochure geeft u meer 
informatie over de NIPT test en 
tracht op een aantal veel 
gestelde vragen antwoord te 
geven.

Mocht u na het lezen van deze 
brochure nog vragen hebben, 
aarzel dan niet om ze te stellen. 
Uw behandelende geneesheer 
en/of de verpleegkundigen 
zijn steeds bereid om op al uw 
vragen te antwoorden.

INHOUDSTAFEL
 1. De Niet Invasieve Prenatale Test 
(NIPT)
 2. Wat wordt er getest?
 3. Wanneer kan ik geen NIPT test 
laten doen?
 4. Wanneer is een NIPT test minder 
betrouwbaar?
 5. Waar en wanneer kan ik de test 
laten doen?
 6. Hoe weet ik de uitslag?
 7. Wat als de test afwijkend is?
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Beste patiënt,
Proficiat met uw zwangerschap.
Tijdens uw zwangerschap zal u 
opgevolgd worden door een team 
van vroedvrouwen en gynaeco-
logen 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.

1. De Niet Invasieve Pre-
natale 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 Pre-
natale Test genoemd. Onderzoek 
van dit DNA kan bepaalde chro-
mosomale afwijkingen aantonen. 
Sinds 1 juli 2017 wordt dit onder-
zoek terugbetaald aan patiënten 
met een Belgisch ziekenfonds.

2. Wat wordt er getest?
Eén van de meest voorkomende 
erfelijke aandoeningen is het syn-
droom van Down, mongolisme of 
trisomie 21. Verder zijn er nog tri-
somie 13 (syndroom van Pateau) 
en trisomie 18 (syndroom van 
Edward). Deze laatste 2 aandoe-
ningen 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 ze-
kerheid van 99%. Als je het DNA 
van een baby hebt, kan je ook het 
geslacht bepalen.

3. Wanneer kan ik geen 
NIPT test laten doen?
• Wanneer u minder dan 12 

weken zwanger bent
• Wanneer u recente bloedtrans-

fusie, stamceltherapie, im-
muuntherapie of transplantatie 
heeft gehad

• Wanneer u zwanger bent van 
meer dan 2 baby’s

4. Wanneer is een NIPT 
test minder betrouwbaar?
• Bij een zwangerschap die 

aanvankelijk een tweeling was 
(vanishing twin)

• Bij zwaar overgewicht

5. Waar en wanneer kan ik 
de test laten doen?
U kan zonder afspraak terecht 
op E01 voor een bloedafname 
samen met uw aanvraagbon. U 
dienst zich aan de inkombalie in te 
schrijven.
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Deze dienst is geopend van maan-
dag tot en met
vrijdag tussen 8 en 17 uur.

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

6. Hoe weet ik de uitslag?
Op de achterkant van de aan-
vraagbon kan u uw persoonlijk 
e-mailadres invullen. Zodra het 
labo in UZ Leuven het bloedstaal 
ontvangt, krijgt u van hen een 
bevestigingsmail. U kan dan een 
inlogcode aanvragen. Zodra het 
bloed onderzocht is, ontvangt u 
opnieuw een mail dat het resul-
taat klaar staat op www.mynexu-
zhealth.be.

Met uw aangevraagde inlogco-
de kan u enerzijds het resultaat 
zelf opzoeken en anderzijds het 
geslacht te weten komen.
De arts die de aanvraagbon voor 
u maakte, wordt ook op de hoog-
te gesteld.

7. Wat als de test afwij-
kend is?
Indien er bij de test een vermoe-
den is van een afwijking raden 
we aan om dit te laten bevestigen 
door middel van een vruchtwater-
punctie.

Als u hieromtrent nog vragen 
heeft, aarzel niet om deze met uw 
arts of vroedvrouw te bespreken.
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NOTITIES
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www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

www.twitter.com/ZOLziekenhuis

www.facebook.com/ZOLzh

www.ZOL.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be

BR0973


