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Zwangere vrouwen die tot de risicogroep behoren, krijgen bij het socialistisch
ziekenfonds straks 300 euro terugbetaald als ze de Nipt-test laten uitvoeren.

De niet-invasieve prenatale test (Nipt) is een eenvoudige bloedtest, die uitgevoerd kan worden vanaf de
elfde week van de zwangerschap. De Nipt gaat in het bloed van de moeder op zoek naar DNA van het
ongeboren kind en ziet daar of er een extra kopie van chromosoom 21 aanwezig is, dus of het
ongeboren kind het Downsyndroom heeft of niet. Het is een erg secure test, maar hij is duur. Onlangs
liet de Leuvense universiteit weten dat de prijs gezakt is naar 390 euro.
De federale minister van Volksgezondheid, Maggie De Block (Open VLD), werkt aan een terugbetaling
via de verplichte verzekering, voor alle vrouwen die tot de risicogroep behoren. Dat is conform het
advies van het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). De test vormt immers een veiliger
alternatief voor de vruchtwaterpunctie, waarbij een naald in de buik gaat. Daarbij bestaat het risico dat
de zwangerschap afbreekt.
Volgens de woordvoerder van de minister is de verplichte terugbetaling via de ziekteverzekering
wellicht voor het eind van het jaar een feit. Het overleg daartoe, met alle betrokken instanties en dus
ook de ziekenfondsen, is volop bezig. Maar het socialistisch ziekenfonds wil niet blijven wachten en
neemt nu toch zelf al het initiatief.
Vanaf 1 juli gaat het de Nipt terugbetalen aan alle zwangere vrouwen die tot de risicogroep behoren. Zij
krijgen 300 euro terugbetaald, of zelfs 375 euro als ze recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming.
Zwangere vrouwen behoren tot de risicogroep als ze ouder zijn dan 35, als ze eerder al een kind met
Down hebben gehad, of als uit de combinatietest blijkt dat ze een kans tussen 1 op 1 en 1 op 299 hebben
dat hun ongeboren kind een trisomie-afwijking heeft.
http://www.standaard.be/cnt/dmf20150619_01740122
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Het
ziekenfonds Partena betaalt al langer
een tegemoetkoming voor de Nipt terug aan zijn leden. Alle
zwangere vrouwen krijgen van dit ziekenfonds 150 euro terugbetaald als ze de test doen, ongeacht of ze

een verhoogd risico hebben of niet. De motivatie hiervoor is dat de combinatietest, die het risico
inschat, te onnauwkeurig is.
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‘Laat dit voor de scholen een wake-upcall zijn’

(http://www.standaard.be/cnt/dmf20181113_03941781)
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‘School mocht jongen met down niet weigeren’

(http://www.standaard.be/cnt/dmf20181112_03937491)

Volgens minister De Block is de verplichte terugbetaling via de
ziekteverzekering wellicht voor het eind van het jaar een feit

Meer?
Lees de volledige krant digitaal. (http://www.standaard.be/plus/ochtend)
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