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Opiniestuk 

De toekomst van prenatale screening in Nederland  
Bewezen. Duidelijk. Doelmatig.  

 

Naar aanleiding van recente ontwikkelingen binnen het programma prenatale screening en beleidsbesluiten 
daaromtrent, hebben een aantal nationale en internationale experts zich uitgesproken over de wijze waarop 
het programma ingericht kan worden om een bewezen, duidelijk en doelmatig screeningsprogramma aan 
te bieden aan zwangere vrouwen in Nederland. Door vroeger in de zwangerschap te screenen op structurele 
afwijkingen en daaropvolgend gericht te testen op chromosomale afwijkingen, kunnen de aanstaande ouders 
een goed geïnformeerde keuze maken en worden middelen op een verantwoorde doelmatige wijze ingezet. 

 

Uitgangspunten  

Een screening die valt onder het nationale bevolkingsonderzoek moet nut hebben voor de deelnemer, 
vrijwillig zijn en wetenschappelijk onderbouwd. Om vast te kunnen stellen of een screening verantwoord is, 
zijn door Wilson en Jungner in 1968 internationale criteria opgesteld (in 2008 aangevuld door de WHO). De 
Gezondheidsraad heeft in haar advies uit 2016 de volgende criteria aangeduid als zijnde van belang voor 
prenatale screening:  

o De op te sporen aandoening moet een belangrijk gezondheidsprobleem zijn.  
o De screening moet zinvolle uitkomsten hebben (gezondheidswinst of handelingsopties).  
o Er moet een betrouwbare en valide screeningsmethode zijn waarvan de kwaliteit gewaarborgd is.  
o Deelname aan de screening is gebaseerd op een vrijwillige geïnformeerde keuze.  
o De screening moet doelmatig gebruik maken van middelen (hieronder vallen kosteneffectiviteit, 

rechtvaardigheid en toegankelijkheid).  

 

Ontwikkelingen in prenatale screening  

De mogelijkheden die op dit ogenblik ter beschikking staan t.b.v. de prenatale screening zijn:  

o Een termijnecho1 rond 10 weken.  
o Een echo rond 20 weken t.b.v. het opsporen van structurele afwijkingen2.  
o De combinatietest3 of Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT)4 met als doel te onderzoeken of er 

aanwijzingen zijn voor het syndroom van Down, Edwards of Patau.  

In 2017 is op advies van de Gezondheidsraad de NIPT ingevoerd in het programma prenatale screening als 
alternatief voor de combinatietest. De NIPT is gevoeliger en betrouwbaarder dan de combinatietest en 
voorkomt daarmee onnodig invasieve ingrepen bij de aanstaande moeder. In datzelfde advies beschrijft de 
Gezondheidsraad de voordelen van de introductie van structureel echoscopisch onderzoek (SEO) rond 13 
weken waardoor in een vroeg stadium ernstige structurele afwijkingen kunnen worden opgespoord.  

 

Screening op structurele afwijkingen door middel van Structureel Echoscopisch Onderzoek  

Verbetering van de techniek heeft het mogelijk gemaakt steeds vroeger in de zwangerschap eventuele 
structurele afwijkingen van het kind te ontdekken. Rond 13 weken is dat onderzoek al betrouwbaar en kan 
ruim 75% van de aandoeningen en structurele afwijking gedetecteerd worden die nu vaak pas veel later in 
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het tweede trimester ontdekt worden. Hierdoor worden de ouders in staat gesteld veel eerder eventuele 
consequenties aan een afwijkende echo te verbinden. Naarmate de zwangerschap minder ver gevorderd is, 
als besloten zou worden tot afbreken ervan, is de psychische belasting voor de ouders ook minder groot. De 
minister is voornemens in 2021 (was tot voor kort eind 2020) te starten met onderzoek naar de structurele 
inbedding van dit onderzoek in het beleid.  

 

Screening op chromosomale afwijkingen door middel van Niet-Invasieve Prenatale Test  

Omdat de NIPT gevoeliger en betrouwbaarder is dan de combinatietest, is invasief vervolgonderzoek minder 
vaak nodig en leidt dit tot minder belasting van de voorzieningen. Op dit ogenblik kunnen ouders nog kiezen 
tussen de combinatietest en de NIPT. Zij kunnen alleen de NIPT laten uitvoeren als ze meedoen met een 
onderzoek (TRIDENT studie) naar de ratio achter hun besluitvorming en ze moeten betalen om de NIPT te 
laten uitvoeren. Er zijn twee ‘soorten’ NIPT, te weten een test die alleen de drie welomschreven 
chromosomale aandoeningen (Down, Edwards en Patau) aantoont (de ‘gerichte NIPT’) en een test die ook 
mogelijke ‘incidentele’ bevindingen rapporteert. Dat zijn uiterst zeldzame bevindingen, meestal beperkt tot 
de placenta, waarvan de importantie onbekend is, waardoor medisch handelen onmogelijk is.  

Het intensieve en invasieve vervolgonderzoek dat vervolgens nodig is om de nevenbevinding te kunnen 
bevestigen, legt een grote en ook onnodige druk op de voorzieningen. Een positieve testuitslag, ook indien 
de nevenbevinding niet kan worden bevestigd bij het kind, leidt vaak tot een langdurige emotionele last bij 
de aanstaande ouders.  

De minister heeft het RIVM en de Gezondheidsraad verzocht hem te adviseren over mogelijkheden voor het 
invoeren van de NIPT en de wenselijkheid en de consequenties van het rapporteren van mogelijke 
nevenbevindingen.  

 

Toename invasief vervolgonderzoek bij nevenbevindingen  

Data van het TRIDENT onderzoek5 toont aan dat in meer dan 80% van de positieve testuitslagen, na 
aanvullend onderzoek, de aanwezigheid van een nevenbevinding niet kon worden bevestigd in het kind. Het 
introduceren van onterecht positieve testuitslagen in een nationaal screeningsprogramma zal leiden tot veel 
invasieve ingrepen en gaat ten koste van de doelmatigheid van het screeningsprogramma. Het opsporen van 
zeldzame aandoeningen zal leiden tot een toename van onnodige vervolgonderzoeken in gespecialiseerde 
klinisch genetische centra. Wat logischerwijs ook zal leiden tot meer druk in de Centra voor Prenatale 
Diagnostiek (PND).  

 

Maken van goed geïnformeerde keuze  

Vrouwen beslissen zelf of zij zich willen laten testen, maar zij moeten de juiste informatie ontvangen 
waarmee zij een goed geïnformeerde keuze kunnen maken over wel of niet meedoen aan een 
screeningsprogramma. De wet op het bevolkingsonderzoek (WBO) stelt hoge eisen aan de voorlichting van 
mogelijke deelnemers van screeningen en de bevolkingsonderzoeken. Het testen op onbekende, niet te 
duiden afwijkingen, maakt het onmogelijk om een goed geïnformeerde keuze te kunnen maken. 

 

Beleidsoverwegingen  

Op grond van bovenstaande overwegingen is het mogelijk om, vanuit de genoemde mogelijkheden, een 
prenataal screeningsprogramma te formuleren dat:  
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o op een betrouwbare en veilige manier aanstaande ouders zo veel mogelijk zekerheid geeft t.a.v. 
eventuele afwijkingen van het kind, zowel structureel als chromosomaal.  

o het systeem zo min mogelijk belast.  
o doelmatig is.  
o goede counseling van de ouders mogelijk maakt.  

 

Aanbeveling  

Samenvattend is het wenselijk om de volgende aspecten op te nemen in een toekomstig prenataal 
screeningsprogramma: 

1. Echoscopisch onderzoek op structurele afwijkingen bij 13 weken zwangerschap  
2. Gerichte NIPT op de drie welomschreven chromosomale aandoeningen (Down, Edwards en Patau)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referenties 

1. Een termijnecho wordt uitgevoerd rond de 10-12 weken van de zwangerschap om de exacte zwangerschapsduur te kunnen 
bepalen. 

2. Structureel echoscopisch onderzoek wordt rond 20 weken van de zwangerschap uitgevoerd om lichamelijke afwijkingen, zoals 
een open rug en open schedel, te detecteren en de ontwikkeling van de organen te onderzoeken. 

3. De combinatietest was tot april 2017 de enige mogelijkheid om het risico te bepalen op het Syndroom van Down, Edwards of 
Patau, door middel van een nekplooimeting (echo) en bloedonderzoek. 

4. De Niet-Invasieve Prenatale test is sinds april 2014 voor vrouwen met een verhoogd risico een mogelijke screeningstest voor het 
Syndroom van Down, Edwards of Patau, en sinds april 2017 ook als eerste screeningstest voor alle zwangeren. Hiervoor wordt 
bloed van de zwangere afgenomen en het vrij circulerend DNA afkomstig van de placenta onderzocht.  

5. Van der Meij et al., TRIDENT-2: National Implementation of Genome-Wide Non-Invasive Prenatal Testing as a First-Tier 
Screening Test in the Netherlands, The American Journal of Human Genetics (2019), https://doi.org/10.1016/j.ajhg.2019.10.005 

 
 
 
 

 


