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Digitaal informatiepakket: De NIPT per 1 april 2023 
  

Beste counselor, 

 

Op 1 april 2023 wordt de NIPT een regulier onderdeel van het programma 

voor prenatale screening. Zwangeren hoeven vanaf dan niet meer mee te 

doen aan een wetenschappelijke studie als ze kiezen voor de NIPT.  

 

In het afgelopen jaar is er door het RIVM, de Regionale Centra, de NIPT-

laboratoria, bloedafnameorganisaties en afgevaardigden van de betrokken 

beroepsgroepen hard aan gewerkt om de NIPT op een nieuwe manier te 

organiseren. En inmiddels staan we in de startblokken om je als counselor 

over de veranderingen te informeren. 

 

Of er veel verandert? Ja en nee. Op hoofdlijnen blijft de NIPT hetzelfde. 

Maar je krijgt wel op een aantal belangrijke punten met veranderingen te 

maken: zo zijn er verschillende inhoudelijke wijzigingen én wordt de NIPT 

anders georganiseerd. 

 

In deze brief lees je wat we aan materialen en activiteiten hebben 

ontwikkeld om je zo goed mogelijk op 1 april 2023 voor te bereiden. Je 

krijgt informatie over: 

 

1. Het webinar De NIPT vanaf 1 april 2023 – wat verandert er? op 

dinsdag 7 februari van 14.00 tot 16.00 uur. 

2. Een uitgebreid (digitaal) pakket aan informatiematerialen voor 

professionals. 

3. Nieuwe voorlichtingsmaterialen voor de zwangere (het bestellen 

van nieuwe folders en informatiekaarten kan vanaf 14 februari). 

4. De vernieuwde website voor professionals inclusief de rubriek met 

veelgestelde vragen. 

5. Waar je terecht kunt bij vragen.   

 

Uiteraard is er ook tijdens het webinar alle gelegenheid om vragen te 

stellen. We wensen je veel succes met de voorbereidingen!  
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1. Webinar op dinsdag 7 februari 2023 

 
Tijdens het webinar De NIPT vanaf 1 april 2023 – wat verandert er? krijg 

je uitgebreide informatie over de veranderingen van een aantal sprekers 

die nauw bij de organisatie van de NIPT betrokken zijn. Er is aandacht 

voor de inhoudelijke veranderingen, maar ook voor de counseling, 

wijzigingen in de registratie en de transitiefase van de NIPT binnen 

TRIDENT naar de NIPT vanaf 1 april.  

 

Het webinar vindt plaats op dinsdag 7 februari 2023 van 14.00 - 16.00 

uur. De organisatie is in handen van de CLBPS en het RIVM. Accreditatie 

is aangevraagd. Het webinar is onderdeel van de verplichte bijscholing 

voor counselors. Volg het webinar live op 7 februari of kijk het terug voor 

1 maart. 

 

Accreditatie 

Accreditatie is aangevraagd. Wil je accreditatiepunten voor gevolgde 

bijscholing automatisch laten bijschrijven in Peridos? Registreer je dan 

(eenmalig en gratis) in het KNOV deelregister Counseling Prenatale 

Screening.  

 

  

https://channel.royalcast.com/clbps/#!/clbps/20230207_1
https://www.kwaliteitsregisterverloskundigen.nl/registeren/tekstpagina/47-1/deelregister-counseling-prenatale-screening/
https://www.kwaliteitsregisterverloskundigen.nl/registeren/tekstpagina/47-1/deelregister-counseling-prenatale-screening/
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2. Een uitgebreid pakket aan informatiematerialen (digitaal) 

 
Om je voor te bereiden op de wijzigingen per 1 april 2023, is een digitaal 

informatiepakket voor je samengesteld. Dat is vanaf nu te vinden op 

www.pns.nl/professionals/nipt/factsheets. 

 

2.1 Drie factsheets over de NIPT per 1 april 2023 

Factsheet De NIPT vanaf 1 april 2023 - informatie voor counselors 

prenatale screening. 

Een overzicht van de belangrijkste veranderingen voor counselors 

en zwangeren, hoe je met de veranderingen omgaat in de 

counseling en een antwoord op vragen die je van zwangeren kunt 

verwachten. 

  

Factsheet Praktische informatie - NIPT vanaf 1 april 2023: van 

aanvraag tot uitslag. 

Met alle praktische wijzigingen rond de aanvraag van de NIPT, de 

bloedafname en het geven van de uitslag.  

 

Factsheet Transitiefase NIPT - Tijdelijke richtlijnen, praktische 

informatie en een tijdpad om de overgang soepel te laten 

verlopen (maart en april 2023). 

Om de overgang van de NIPT binnen TRIDENT en de reguliere 

NIPT zo soepel mogelijk te laten verlopen, gelden in de weken 

voor 1 april tijdelijke richtlijnen. In de factsheet lees je daar meer 

over. 

 

2.2 Eén factsheet over het vragen van toestemming voor 
toekomstig wetenschappelijk onderzoek (NIPT en SEO) 
vanaf 27 maart 2023 

Factsheet Toestemming vragen per 27 maart 2023 – uitleg en 

antwoord op mogelijke vragen van zwangeren. 

Tegelijk met de invoering van de reguliere NIPT, verandert er ook 

iets rond het vragen van toestemming aan de zwangere voor het 

gebruik van haar gegevens en lichaamsmateriaal voor toekomstig 

wetenschappelijk onderzoek. Deze verandering geldt voor de NIPT 

en voor het eerste en het tweede trimester SEO. 
  

http://www.pns.nl/professionals/nipt/factsheets
https://www.pns.nl/documenten/factsheet-nipt-vanaf-1-april-2023
https://www.pns.nl/documenten/factsheet-nipt-praktische-informatie
https://www.pns.nl/documenten/factsheet-nipt-transitiefase
https://www.pns.nl/documenten/factsheet-toestemming-vragen-nipt-seo
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3. Voorlichtingsmaterialen bestellen 

De folder over De NIPT is grondig vernieuwd. Daarnaast is ook 

de folder over De 13 wekenecho en 20 wekenecho gewijzigd. 

Het ontwerp van de folders is frisser en overzichtelijker 

geworden, conform de nieuwe huisstijl van het RIVM.  

 

Daarnaast is er een geheel herziene 

versie van de Informatiekaart Prenatale 

screening met extra illustraties en uitleg 

over nevenbevindingen. 

 

Bestellen 

Vanaf 14 februari kun je nieuwe 

voorlichtingsmaterialen bestellen in de 

webshop.  

 

4. Vernieuwde website en een antwoord op 

veelgestelde vragen  

De website www.pns.nl/professionals is vernieuwd: de informatie over de 

NIPT, het eerste trimester SEO en het tweede trimester SEO is uitgebreid 

én is voortaan makkelijker te vinden. En voor de algemene informatie 

over prenatale screening is een apart menu-item gemaakt. Vanaf 1 maart 

vind je hier ook de kwaliteitseisen en het nieuwe draaiboek. 

 

Overigens staat de (huidige) informatie over de NIPT binnen TRIDENT tot 

24 maart nog online. 

 

Veelgestelde vragen 

Na het webinar van 7 februari wordt een begin gemaakt met de rubriek 

veelgestelde vragen over de NIPT. Deze rubriek wordt de komende 

maanden continu geactualiseerd. Als je vragen hebt, check dan eerst even 

of het antwoord al online staat. 

 

Informatie voor zwangeren 

Ook de webpagina’s voor zwangeren worden aangepast: de nieuwe 

informatie zal rond 1 maart online staan. 

5. Meer informatie en vragen 

Kijk voor meer informatie op www.pns.nl/professionals/nipt. Heb je een 

vraag? Neem dan contact op met Peridos Helpdesk. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De CLBPS en het RIVM 

https://online.xerox.nl/uStore/2012/Home
http://www.pns.nl/professionals
https://www.pns.nl/professionals/nipt/veelgestelde-vragen
http://www.pns.nl/professionals/nipt
https://www.peridos.nl/helpdesk/

