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gen kan hebben en hoe ernstig die zijn. 
Na vervolgonderzoek zijn er drie 
groepen nevenbevindingen te maken, 
namelijk chromosoomafwijkingen: bij 
de foetus, alleen in de placenta, of (heel 
zelden) bij de zwangere zelf (tabel 1).8

Gevolgen voor de zwangere
Als een nevenbevinding is gevonden, 
kan het enige tijd duren voor er meer 
zekerheid is. Soms is de zwangerschap 
nog niet ver genoeg gevorderd om 
direct vervolgonderzoek te doen. Ook 
het laboratoriumonderzoek neemt tijd 
in beslag.9 In een enkel geval kan de 
betekenis van de nevenbevinding 
onduidelijk blijven tot na de geboorte. 
Dit alles heeft een nadelige invloed op 
de beleving van de zwangerschap en 
leidt tot stress en ongerustheid bij de 
ouders.10,11 De TRIDENT-2-studie 
onderzoekt met vragenlijsten en inter-
views de gevolgen van de nevenbevin-
ding voor de zwangere en haar partner. 

Counseling 
Counseling over nevenbevindingen 
voorafgaande aan de screening met 
NIPT is niet eenvoudig. Het RIVM ver-
zorgt samen met de Regionale Centra 
Prenatale Screening en het NIPT Con-
sortium de deskundigheidsbevordering 
over nevenbevindingen door bijscholin-
gen, een e-learning 12 en een gespreks-
leidraad.13 Er zijn landelijke folders in 
vele talen beschikbaar en de counselor 
kan de zwangere wijzen naar www.
onderzoekvanmijnongeborenkind.nl, 
waar naast een keuzehulp ook ervarin-
gen van zwangeren te vinden zijn. 
Counseling na een nevenbevinding 
gebeurt door de klinisch geneticus, 
waarbij de verloskundig zorgverlener 
een ondersteunende rol heeft. 

Toekomst van de NIPT
De overgrote meerderheid van de 
zwangeren die kiest voor prenatale 
screening, kiest voor de NIPT. In de 
TRIDENT-2-studie wordt onderzocht 
hoe een toekomstig screeningsaanbod 
eruit zou moeten zien. Moet de focus 
op trisomie 21, 18 en 13 blijven liggen 
of is een breder testaanbod wenselijk? 
Dit artikel is een bewerking van een 
eerdere publicatie in het Tijdschrift voor 
Verloskundigen (Henneman et al., 
Nevenbevindingen bij de NIPT 2019, 01).

soomafwijkingen kunnen met NIPT 
worden gevonden. Relatief kleine afwij-
kingen worden niet gezien, maar 
kunnen ook een ernstige ziekte veroor-
zaken (tabel 2). Bij een normale uitslag 
is er dus nog steeds een (zeer kleine) 
kans dat het kind toch een chromo-
soomafwijking heeft. 

Hoe vaak?
De TRIDENT-2-studie onderzoekt de 
aard, frequentie, klinische en psychi-
sche gevolgen van nevenbevindingen. 
In het eerste jaar werd aan 0,4% van 
de zwangeren die daarvoor kozen een 
aanwijzing voor een nevenbevinding 
gerapporteerd. Dit is ongeveer even 
vaak als een trisomie 21, 18 of 13.4 
Omdat het om een algemeen zwan-
gere populatie gaat, is de kans op een 
nevenbevinding kleiner dan in zwan-
gerschappen met verhoogde kans op 
een trisomie.7 
De helft van alle nevenbevindingen 
betrof een andere trisomie, waarvan 
een klein deel (~6%) werd teruggevon-
den in het kind terwijl het merendeel 
(~94%) hoogstwaarschijnlijk alleen 
aanwezig was in de placenta, maar wel 
klinisch relevant kan zijn (zie tabel 1).
Dit wordt verder onderzocht.
De andere helft van de nevenbevindin-
gen betrof een structurele chromo-
soomafwijking (deletie of duplicatie) 
die in 32% van de gevallen bevestigd 
werd in de foetus. Bij 1 op 6.500 zwan-
geren (n=11) werd een zeer afwijkend 
patroon gevonden, waarvan zeven 
(1:10.500) op een maternale maligniteit 
bleken te berusten en twee door leio-
myomen werd veroozaakt.4 

Vervolgonderzoek 
Om de oorsprong en klinische beteke-
nis van een nevenbevinding te kunnen 
achterhalen is vervolgonderzoek nood-
zakelijk. Bij een nevenbevinding wordt 
de zwangere voor counseling verwezen 
naar een klinisch geneticus van een 
centrum voor prenatale diagnostiek. 
Het vervolgonderzoek hangt af van de 
afwijking. Meestal is een vruchtwater-
punctie geïndiceerd, soms een vlokken-
test en in bepaalde gevallen ondergaan 
de ouders ook bloedonderzoek. Pas na 
vervolgonderzoek is duidelijk wat de 
(waarschijnlijke) oorsprong is van de 
nevenbevinding, of dit klinische gevol-

altijd diagnostisch vervolgonderzoek 
nodig om zeker te weten of de foetus 
de chromosoomafwijking ook heeft.
Omdat in het laboratorium een 
genoombrede methode wordt gebruikt, 
waarbij met uitzondering van de 
geslachtschromosomen, alle chromoso-
men worden onderzocht 3, kunnen er 
naast de bekende trisomieën ook 
andere afwijkingen, zogeheten neven - 
bevindingen, aan het licht komen. 

Keuze
Wanneer een zwangere kiest voor de 
NIPT moet zij de keuze maken of zij 
geïnformeerd wil worden over de 
nevenbevindingen. De eerste resultaten 
van de TRIDENT-2-studie laten zien dat 
zo’n 78% van de zwangeren hiervoor 
kiest.4 Als de zwangere niet geïnfor-
meerd wil worden over eventuele 
nevenbevindingen wordt bij de analyse 
een filter toegepast dat alle chromoso-
men, anders dan chromosoom 21, 18 
en 13, afdekt. In het laboratorium 

Bij de Niet Invasieve Prenatale Test 
(NIPT) moeten zwangeren kiezen of 
zij nevenbevindingen uit de test 
willen horen. Wat zijn nevenbevin-
dingen en wat zijn de gevolgen? 

Sinds 1 april 2017 kunnen zwangere 
vrouwen die prenatale screening voor 
down- (trisomie 21), edwards- (trisomie 
18) en patausyndroom (trisomie 13) 
wensen, kiezen voor de combinatietest 
of de NIPT in het kader van de TRI-
DENT-2-studie (www.meerovernipt.nl). 
De NIPT is een screenende test waarbij 
het celvrije DNA in het plasma van de 
zwangere wordt onderzocht.1,2 Zo’n 
90% van dit DNA, is afkomstig van de 
moeder en ongeveer 10% is placentair. 
In de meeste gevallen is placentair 
DNA identiek aan dat van de foetus, 
maar niet altijd. Zo kan een chromo-
soomafwijking aanwezig zijn in de pla-
centa (de NIPT is afwijkend), terwijl de 
foetus chromosomaal normaal is. Na 
een afwijkende NIPT-uitslag is daarom 
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worden eventuele afwijkingen op de 
andere chromosomen dan niet gezien. 
Wel kunnen er op de chromosomen 21, 
18 en 13 andere afwijkingen dan een 
trisomie worden gevonden, zoals een 
deletie of duplicatie. Ook kan in zeld-
zame gevallen het laboratoriumonder-
zoek wijzen op de aanwezigheid van 
meerdere afwijkingen van deze drie 
chromosomen, wat kan passen bij een 
behandelbare ziekte bij de zwangere, 
zoals kanker (tabel 1).5 In beide geval-
len krijgt zij de uitslag altijd te horen.6 

Wat zijn nevenbevindingen?
Nevenbevindingen bij de NIPT zijn 
chromosomale afwijkingen anders dan 
trisomie 21, 18 en 13. Er zijn veel ver-
schillende, zeldzame, chromosoom-
afwijkingen waardoor het niet mogelijk 
is om een complete lijst te geven. De 
NIPT toont alleen grote chromosoom-
afwijkingen aan zoals: een chromo-
soom te veel, een deletie of een dupli-
catie. Meestal is een trisomie, anders 
dan trisomie 21, 18 of 13, maar in een 
deel van de cellen aanwezig: een 
mozaïek. Meestal is dit type afwijkin-
gen beperkt tot de placenta, terwijl het 
kind een normaal chromosoompatroon 
heeft. Zo’n placentamozaïek kan een 
verhoogd risico geven op groeivertra-
ging en aangeboren afwijkingen.7 

Daarom is dit een indicatie voor een 
GUO en groeiecho’s. Soms heeft ook 
het kind de trisomie, al dan niet in 
mozaïek. Dat kan klinisch grote conse-
quenties hebben. Niet alle chromo-
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Tabel 1. Nevenbevindingen bij de NIPT
Na vervolgonderzoek is een indeling in drie groepen van nevenbevindingen mogelijk: 
Groep 1. chromosoomafwijkingen bij de foetus die anders zijn dan trisomie 21, 18 of 13
Groep 2. chromosoomafwijkingen alleen in de placenta (placentamozaïek)
Groep 3. (heel zeldzaam) chromosoomafwijkingen bij de zwangere zelf

Groep 1 – Chromosoomafwijkingen bij de foetus   Dit zijn afwijkingen die meestal een ern-
stige ziekte veroorzaken, waardoor het kind bijvoorbeeld een verstandelijke beperking en/of 
lichamelijke afwijking heeft. 

Groep 2 – Chromosoomafwijkingen in de placenta   Dit zijn afwijkingen die alleen in (een 
deel van) de placenta zitten en niet in het kind. Het kind zelf is meestal gezond. Bij afwijkingen 
in deze groep is er dus sprake van een placentamozaïek. Een belangrijk gevolg hiervan kan zijn 
een verminderde placentafunctie waardoor tijdens de zwangerschap een groeivertraging bij het 
kind optreedt. Ook is er een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen.

Groep 3 – Chromosoomafwijkingen bij de zwangere   Er zijn twee typen, zeer zeldzame, 
afwijkingen bij de zwangere:
1.  De zwangere heeft zelf een chromosoomafwijking, maar weet dit (vaak) niet omdat ze (nog) 

geen klachten ondervindt. Bij deze vrouwen is een (klein) deel van een chromosoom in 
enkel- of drievoud aanwezig. Soms is de chromosoomafwijking maar in een klein deel van de 
lichaamscellen aanwezig (mozaïcisme).

2.  Heel zelden geeft de uitslag van de NIPT een aanwijzing voor kanker bij de moeder. Kanker-
cellen kunnen namelijk ook DNA afscheiden in het bloed. Als de tumor chromosomaal afwij-
kend is, geeft dit met de NIPT meestal een herkenbaar profiel van meerdere chromosoomaf-
wijkingen. 

Bron: www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/nevenbevindingen

Tabel 2. Wat spoort de NIPT niet op?
•  Relatief kleine chromosoomafwijkingen 

zoals microdeletie- en microduplicatiesyn-
dromen (bijv. 22q11-deletie)

•  Monogene aandoeningen zoals erfelijke 
kanker of cystische fibrose

•  Geslachtschromosomale* aandoeningen, 
zoals Turner of Klinefelter syndroom

•  Triploïdie (trisomie van alle chromosomen)
*  Geslachtschromosomen worden in 

Nederland niet onderzocht. 
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