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De organisatie van prenatale diagnostiek 

      (in Nederland) 

Vruchtwaterpunctie en vlokkentest (invasieve ingrepen) 

mogen alleen worden uitgevoerd in een aantal daartoe 

aangewezen centra en door een beperkt aantal 

gynaecologen 

Jaarlijks rapportage van de invasieve ingrepen door de 

Werkgroep prenatale diagnostiek en Therapie en door 

werkgroep prenatale diagnostiek van de NVOG 

(Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) 

Afbreken van zwangerschappen tot 24 weken 



Amniocentese 

Bron: U.S. Library of Medicine / 
NIH 



Chorionbiopsie 

Bron: U.S. Library of Medicine / NIH 

Kans op miskraam tgv invasieve ingreep 

(transabdominale en transcervicale 

chorionbiopsie en  amniocentesis): 

   0.3-1%  



Karyotypering 

FISH 

QF-PCR 

SNP-array 



Mozaicisme 

Kalousek  1992 

Schuring-Blom 1993 

Wolstenholme 1996 

Hahnemann 1997 (Eucromic) 

Grati 2012 



Screening 



De organisatie van prenatale screening 

Prenatale screening aanbod aan alle zwangeren: 

• combinatie test (CT) voor trisomie 21, 18 and 13  

• 20 wkn echo voor neurale buisdefecten en andere  structurele 

afwijkingen: vergoed door verzekering (basisdekking). 

Bij verhoogd risico bij CT of afwijkende bevinding bij echo: 

aanbod vervolgonderzoek (invasieve ingreep). 

WBO-vergunning (Wet op Bevolkingsonderzoek). 

De Gezondheidsraad adviseert de minister. Vergunning 

verleend voor CT in 2007. 

Monitoring door het RIVM (Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu 



  Niet-invasief 

Isolatie en analyse van foetale 

cellen, aanwezig in de maternale 

circulatie, gevolgd door FISH. 

Vooral door technische 

problemen (m.n. vanwege de 

schaarste van  deze cellen) nooit 

beschikbaar gekomen voor 

diagnostiek. 

Cell free fetal DNA (cffDNA) 

Eerste  bewijs in 1997 van Lo et al.: 

Prof. Dennis Lo 

In maternaal plasma in zwangerschappen 

met een mannelijke foetus  werden  Y-

chromosomale sequenties gezien. 

Prof.  Diana Bianchi 



NIPT consortium maart 2011 

Doel:  NIPT beschikbaar en 

toegankelijk maken voor de 

zwangeren in ons land 

NIPT commercieel  (Ariosa, Sequenom, 

Verinata, Natera) beschikbaar sinds 2011. 

Aanbod in België (Gendia) sinds 1 jan 2013. 



• Vergunning om NIPT aan te bieden aan vrouwen met een verhoogde 

kans na CT of medische indicatie (hoog-risicogroep) 

• TRIDENT (Trial by Dutch Laboratories for Evaluation of Non-invasive 

Prenatal Testing): start April 2014 

Uitkomst CT 1:200 of hoger 

Counseling in centra voor PD 

Techniek: Massive parallel sequencing (MPS)  

Vrouwen betalen voor CT (164 euro) 

Verzekering vergoedt NIPT (rekening houdend 

met een eigen risico van 375 euro) 

• TRIDENT-1: Uptake, technische 

performance en patiënt perspectief 



Cell free DNA 

Cell-free DNA in maternaal 

plasma 

• ~90% moederlijk DNA 

• ~10% foetaal DNA 

(neemt toe tijdens de 

zwangerschap) 

> Kleine stukjes DNA 

Het DNA van de foetus komt vanuit de placenta,  

niet rechtstreeks van het kind. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Placenta.svg
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cfDNA isolatie 

• EDTA bloed (2 x 10 ml) 

• Afdraaien (1600g, 10 min) 

• Plasma afnemen 

• Afdraaien (16000g, 10 min) 

• Bewaren bij -80ºC 

 

 

 

 

cfDNA 

 Maternaal (90%) 

 Foetaal (10%) 

Maternale cellen 

Belangrijk: 

Als deze cellen kapot gaan komt er extra   

DNA van de moeder in het plasma 

 Verdunning van het foetale DNA 



cfDNA isolatie 

• 1 ml plasma 

 

• DNA bindt aan een filter 

 

• DNA wordt opgelost in water 

 

• Meten opbrengst 

– (~5*10-9 g/ml cfDNA) 

– Dit zijn miljoenen DNA fragmenten  

 

 ‘Schoon’ cfDNA  

 

 



• Elk sample wordt individueel 

opgewerkt 

 

• Elk sample wordt uniek gelabeld 

met kleine stukjes synthetisch DNA 

 (barcodering) 

 

• (bijv) 16 individuele monsters 

worden gemengd en als 1 sample 

verder opgewerkt 

Monstervoorbereiding 
voor sequencen 

16 



Sequencen (theorie) 

• Sequencen = bepalen van de 

basenvolgorde van het DNA 

 

• Chemisch gemodificeerde basen met 

fluorescerend label 

 

 



Sequencen (praktijk) 

DNA molecuul monster 1 

glasplaatje 

DNA moleculen worden gebonden aan 

een glasplaatje 

DNA molecuul monster 3 

DNA molecuul monster 2 



Sequencen (praktijk) 

DNA molecuul monster 1 

glasplaatje 

DNA molecuul monster 2 

SOLiD sequencer 

Een ingebouwde base zendt 

licht uit 

 

 

 

 

 

C 

 

DNA molecuul monster 3 



Sequencen (praktijk) 

DNA 

molecuul 

monster 1 

glasplaatje 

DNA 

molecuul 

monster 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

Een ingebouwde base zendt licht uit 



Sequencen (praktijk) 

DNA 

molecuul 

monster 1 

glasplaatje 

DNA 

molecuul 

monster 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

Na elke base wordt een foto 

gemaakt. 



Sequencen (praktijk) 

DNA 

molecuul 

monster 1 

glasplaatje 

DNA 

molecuul 

monster 2 

G 

A 

A 

T 

G 

C 

C 

C 

T 

A 

T 

G 

C 

T 

A 

C 

 

Elke base heeft een eigen kleur, hiermee wordt de 

basenvolgorde (sequentie) bepaald 

De sequentie van een molecuul noemen we een read 



 

• Nadat we de nucleotide volgorde hebben bepaald van een DNA fragment 

(een “read”) willen we weten van welk chromosoom dit afkomstig is. 

 

• We willen per chromosoom kijken of er een trisomie aanwezig is 

 

 Het terug plaatsen van een read noemen we  “read mapping” 

 

 

Read mapping 



Read mapping 

 
Volledig 
genoom 

DNA in 
plasma 
(reads) 

ditiseendenkbeeldiggenoomvaneentetestensample 
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ditiseendenkbeeldiggenoomvaneentetestensample Mappen 

??? 

??? 

sam 

ple 
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ple 

Miljoenen reads tegen 

miljoenen posities in het 

genoom! 

ditiseendenkbeeldiggenoomvaneentetestensample 

 Bepalen van welk chromosoom het DNA fragment afkomstig is  



Hoe bepalen we aan de hand van dit cfDNA of een foetus 

drager is van een trisomie, of niet? 

 

 We “tellen” de hoeveelheid DNA voor een chromosoom 

(bijv. 13, 18, of 21) en bepalen of dit (statistisch) meer is 

dan (of gelijk is aan) de hoeveelheid binnen een groep van 

controle samples. 

 

NIPT 

 Next generation sequencing en bioinformatica 



Read mapping en trisomie detectie 

trisomie 
Normaal 

Moeder: 90%            kind: 10% 

Door dit extra chromosoom is er meer DNA  en zullen er 
meer reads mappen op het chromosoom 



Read mapping en trisomie detectie 

Chr 21 

• Voorbeeld voor een niet-trisomie kind met foetale DNA factie van 10% 

• 1.000.000 reads in totaal op chromosoom 21 

• 900.000 reads van de moeder mappen op chromosoom 21 

• 100.000 reads van een niet-trisomie kind mappen op chromosoom 21 

 

• Als het kind een trisomie 21 heeft zal het aantal reads toenemen.            

Kind> Normaal 2 kopieën nu 3 kopieën  > 1/3 toename 

• 900.000 reads van de moeder 

• 150.000 reads van het kind 

• 1.050.000 reads in totaal op chromosoom 21 

 

 Op basis van het aantal reads per chromosoom kan er bepaald             

worden of er een trisomie aanwezig is in het kind, of niet. 

 Zscore > 3 is een indicatie voor een trisomie   



Trisomie Detectie Zscores 

• Normalisatie totaal aantal  

 autosomale reads Een z-score geeft aan 

hoeveel 

standaarddeviaties een 

observatie van het 

gemiddelde afzit 



Lab-uitslag 



Van bloed naar rapportage 

Lab-uitslag 

1-3 dagen 

cfDNA 

bioinformatica 

Totaal 5-9 dagen voor de gehele ‘labkant’ 

3-5 dagen 1 dag 

De lab-uitslag moet nog worden geïnterpreteerd en getoetst worden 

door een labspecialist en worden doorgestuurd naar de gynaecoloog 

labwerk 

chromosoom Sensitiviteit (%) Specificiteit (%) 

21 99% 99,9% 

18 96,8% 99,8% 

13 92,1% 99,8% 



Uptake       90 % 

 

Uitslag gerapporteerd   99,2 % 

      

Uitslag normaal       94.5% 

 

Uitslag trisomie 21,18,13  3.2 % 

 

Uitslag afwijkend, anders  1.4 % (n=44) 

 Klinisch relevant   0,46 % (15) 

  foetaal     11 

  CPM + IUGR   4 

 

Turn around Time    11 dagen 

Resultaten landelijk TRIDENT 1ste jaar (n=3306) 

nevenbevindingen 



Biologische oorzaken voor fout-positieve (FP) of fout- 

negatieve (FN) NIPT resultaten : mozaïcisme 

• Verschil tussen placenta and embryo (CPM 3): FP 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Verschil tussen cytotrophoblast en de rest van het embryo 

(CPM1, TFM 5): FP and FN 

• Bij vlokkentest ondervangen door analyse van korte- en 

langetermijnkweek 

 

 



Trisomy 21, 18, 13 

NIPT  resultaat Resultaat invasief (vlok/vrw) Besluit Afloop 

Trisomie 21 (15) Trisomie 21 * TOP TOP 

Trisomie 21  Trisomie 21  TOP Miskraam 

Trisomie 21  Trisomie 21 Continueren Miskraam 

Trisomie 21 Trisomie 21 Continueren Doodgeboren 

Trisomie 21 (2) Geen invasieve test Continueren Trisomie 21 bij geboorte; nog zwanger  

Trisomie 21 (2)** Niet bevestigd Continueren 
  

FP Term AGA A & W 

Normaal Trisomie 18 (US) TOP FN Terminated (TFM5)*** 

Trisomy 13 Trisomie 13 TOP Terminated 

Trisomy 13 (Z score 28) Normal Continueren FP Term AGA  A & W  UC blood 46,XY, 
placenta mozaiek  1 biopt: normaal en 
1 biopt 75 % T 13 in cytotrofoblast  and 
14 % in mesenchyme # : CPM 1 

Trisomie 21,18 en 13 in cohort van 636 zwangeren (1-4-2014 t/m 30-09-2015, Utrecht) 

2/22 Trisomy 21 niet bevestigd (FPR 2/636 = 0,3 %)    

1/2   Trisomie 13 niet bevestigd          

1       Trisomie 18 gemist             

0       Trisomie 21 gemist             

   



Casus 1: FN tris 18 

• Eerder kind DS o.b.v. robertsoniaanse translocatie (14;21) 

• NIPT vanwege dragerschap robertsoniaanse translocatie (14;21) 

  (bij 9+6 wkn) 

• Uitslag NIPT: nipt(13,18,21)x2 (normaal) 

• Echo-afwijkingen duidend op T18 

• Amniocentese:  QF-PCR -> T18 

     Karyotypering: 46,XY,der(14;21)(q10;q10),+18 

• Herhaling NIPT: normaal 

• TOP 

• Onderzoek navelstreng met FISH: 79% T18 

• placenta 3/8 biopten onderzocht, zowel trofoblast als mesenchym 

 

 

 

 

 

 

           
    

 

bioptnummer Trofoblast  (% T18) Mesenchym (% T18) 

1 24% 54% 

2 23% 63% 

3 12% 76% 



Trisomy 21, 18, 13 

NIPT  result* Z score PD result (CVS or AC) Decision Outcome 

Trisomy 2 and 12 3.31 and 
4.14 

No prenatal testing Continuation Term AGA  A&W, placenta no 
trisomy 
 

Trisomy 7 and 20 7.25 and 
4.15 

Normal, no UPD 7 Continuation Term AGA  A&W, no postnatal 
testing 

Trisomy 7 39.7 No prenatal testing Continuation 
 

IUGR, UC  46,XX, placenta 
mosaic and Gitter infarction 

Duplication 9p@ 124 Normal Continuation Mosaic iso 9p mother 

Chaotic Normal Continuation Term AGA  A&W, Vit B12 def 
mother^ 

Trisomy 8* 21 Mosaic trisomy 8* Termination Terminated 

Afwijkende resultaten ≠T21, T18, T 13 

5/636 (0,7%) afwijkingen anders dan trisomie 21,13,18  
(landelijk: 44/3306 = 1,4 %; niet-gemaskeerd: 1,7 %) 



Casus 2 

• 2e zwangerschap 

• 1e zwangerschap onverklaarde vroeggeboorte 18 weken  

• combinatietest: DR 1:75 

• NIPT: geen uitslag -  filter eraf: 

• Z-score 124 voor 9p 

 

 



Karyotypering moeder 

 

 

 
Aanvullend onderzoek 

 

-GUO 16 weken:   gb 

-Array vruchtwater:  gb 

 

-Array en karyotypering ouders 

 

Casus 2 



Casus 3 

 



Casus 3 

• 3e zwangerschap 

• NIPT vanwege verhoogde kans op trisomie bij CT 

 

• Dysploïdie, chaotisch beeld 

 

 

 

NIPT = Non-Intended Presymptomatic Test 
 

Bloedbeeld: macrocytaire anemie en tekenen van 
hemolyse  hematoloog: ernstig vit B12 tekort 

 
•Array ouders en kind normaal 
 
•Na suppletie vit B12: normale NIPT 

Met NIPT kunnen aanwijzingen gevonden worden voor maternale tumoren 



toekomst 

• TRIDENT 2: NIPT ook beschikbaar voor laag-

risico populatie (toename aantallen: uitdaging!) 

 

• Toename resolutie 

 

• Afname kosten 

 

• Opsporen (kleine) genomische onbalans 

 

• Detectie mogelijk van microdeletiesyndromen 

 (Cri-du-chat, Wolf-Hirschhorn) 

 

• Voortdurende ethische discussie 



Met dank aan: 

NIPT consortium 

(Kerngroep)leden TRIDENT 
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