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Al 580 vrouwen kozen voor nieuwe test
downsyndroom
05 SEPTEMBER 2013 OM 03:00 UUR | Van onze redacteurs Kaatje Deconinck en Yves Delepeleire

De nieuwe test wordt sinds een half jaar gebruikt en is duur, maar zorgt
ervoor dat minder vrouwen nog een risicovolle vruchtwaterpunctie moeten
laten afnemen.

De bloedtest kan al zodra een vrouw tien weken zwanger is. rr

De NIPT-test (Niet Invasieve Prenatale Test) is een nieuwe bloedtest waarbij bloed wordt
afgenomen van een zwangere vrouw om te kijken of de foetus bepaalde genetische afwijkingen
heeft, waaronder het syndroom van Down. Experts spreken van de ‘revolutionairste vernieuwing
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Er bestond al een bloedtest, maar de nieuwe is veel betrouwbaarder. Ze geeft veel minder vals
positieven, waardoor ook minder vrouwen als ultieme controle nog nodeloos een
vruchtwaterpunctie moeten ondergaan. Die is veel risicovoller, omdat ze soms kan leiden tot een
miskraam.
De medische wereld denkt met de bloedtest het aantal vruchtwaterpuncties met 70 tot 80 procent
te kunnen doen dalen.
Wel duur
In ons land kunnen het universitair centrum Brugmann in Brussel en het privélabo Gendia in
Antwerpen de test uitvoeren. Ze is heel duur, tussen de 600 en 700 euro en niet terugbetaald door
de ziekteverzekering.
Toch kozen al 580 Belgische vrouwen ervoor: 324 in Brussel, 256 in Antwerpen. Bij het Gendialab klopten ook al een duizendtal Nederlandse vrouwen aan, omdat de nieuwe bloedtest in
Nederland verboden is.
Als het aan de Vlaamse vereniging voor gynaecologen ligt, wordt de test in de toekomst bij nog
meer vrouwen afgenomen. ‘Ze is gewoon veel veiliger en ook nauwkeuriger. Hij is voor ruim 99
procent betrouwbaar’, zegt Patrick Willems van het Gendia-lab.
Nog een voordeel van de bloedtest is dat die kan worden uitgevoerd zodra een vrouw tien weken
zwanger is, terwijl tot de zestiende week gewacht moet worden voor een vruchtwaterpunctie.
De hoop bij de gynaecologen leeft dat de ziekteverzekering tegen het eind van het jaar de bloedtest
zal terugbetalen, maar dat zal in een eerste fase alleen gelden voor risicogroepen, zoals oudere
vrouwen of vrouwen die al verschillende miskramen hebben gehad en voor wie een
vruchtwaterpunctie zeker grote risico’s inhoudt.

Gynaecologen hopen dat de ziekteverzekering tegen het eind van het
jaar de bloedtest zal terugbetalen. Maar dat zal alleen gelden voor
risicogroepen
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