
  
 
 
 

  
NIPT bij medische indicatie vergoed vanaf 1 januari 2023  

Voor de zwangeren die momenteel binnen TRIDENT-1 in aanmerking komen voor de NIPT vanwege 
een medische indicatie, verandert er iets. In het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw) is 

besloten dat per 1 januari 2023 de NIPT met medische indicatie is uitgezonderd van het verplicht 
eigen risico.  
 
Dat betekent dat per 1 januari 2023 zwangeren met een medische indicatie voor de NIPT deze 
volledig vergoed krijgen. Op dit moment wordt de NIPT voor zwangeren met een verhoogd risico 
vergoed door de zorgverzekering, maar dit kan wel ten koste gaan van het eigen risico.  
 

De medische indicatie geldt voor zwangeren die een verhoogde kans hebben op een kind met 
down-, edwards- of patausyndroom, of waarbij er een andere medische reden is om onderzoek te 
doen naar een trisomie bij het ongeboren kind. Deze zwangeren worden verwezen naar een 
Centrum voor Prenatale Diagnostiek. 

In januari en februari uitgebreide informatie voor 

professionals over de NIPT vanaf 1 april 2023  

Om counselors zo goed mogelijk voor te bereiden op de invoering van de NIPT zijn er vanaf eind 
januari 2023 verschillende informatiematerialen online beschikbaar over wat er precies gaat 
veranderen (én wat niet): 
 

 Factsheet De NIPT vanaf 1 april 2023. Informatie voor counselors prenatale screening: met 
een handig overzicht van de inhoudelijke veranderingen en wat deze betekenen voor de 

counselor. 
 Factsheet Praktische Informatie NIPT vanaf 1 april 2023. Van aanvraag tot uitslag: de 

veranderingen in het registreren van de aanvraag van de NIPT. 
 Factsheet Transitiefase NIPT. Tijdelijke richtlijnen, praktische informatie en een tijdpad om 

de overgang soepel te laten verlopen (maart en april 2023) 
 Factsheet Toestemming vragen vanaf 1 april 2023. Voor toekomstig wetenschappelijk 

onderzoek: per 1 april is het binnen de gehele prenatale screening noodzakelijk om 

expliciet toestemming te vragen voor het gebruik van gegevens en/of lichaamsmateriaal 
voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. 

 
U kunt de factsheets gebruiken ter voorbereiding op het webinar De NIPT vanaf 1 april 2023: wat 
verandert er? op 7 februari 2023 van 14.00 – 16.00 uur.  
 
Programma: 

 Veranderingen  
 Nevenbevindingen  
 Transitiefase  
 Counselingsproces  
 Praktische zaken (van aanvraag tot uitslag) 

 

Er wordt momenteel ook hard gewerkt aan het vernieuwen en actualiseren van 
www.pns.nl/professionals. U ontvangt een bericht als alle informatie online staat. 
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Aanbod eerste trimester SEO verlengd tot 1 juli 2026 

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft besloten het aanbod 

eerste trimester SEO te verlengen tot 1 juli 2026. Hierdoor blijft het voor zwangeren 

mogelijk om gebruik te maken van het aanbod, zolang er nog geen besluit is genomen 

over structurele opname van het eerste trimester SEO in het aanbod van prenatale 

screening.  

Wetenschappelijke studie 

Het eerste trimester SEO wordt momenteel aangeboden in onderzoeksetting, de IMITAS-studie.  

De definitieve resultaten worden in het tweede kwartaal van 2024 opgeleverd. Na het afronden van 

de studie geeft de Gezondheidsraad op basis van de resultaten een advies. Afhankelijk van het 

daaropvolgende besluit van de minister van VWS moeten er voorbereidingen worden getroffen.  

Bij een positief besluit van de minister moet vervolgens de implementatie van de 13 wekenecho in 

het reguliere programma worden voorbereid. Bij een negatief besluit wordt de afbouw van de 13 

wekenecho voorbereid.    

Continuïteit van aanbod 

De studie zou in eerste instantie lopen tot 1 september 2024. Door verlenging van het aanbod in 

onderzoeksetting, en de hiervoor verleende vergunning op grond van de Wet op het 

bevolkingsonderzoek tot in ieder geval 1 juli 2026, valt er geen gat in het aanbod in de periode 

tussen het afronden van de studie, besluitvorming over het vervolg en de eventuele structurele 

implementatie of afbouw van het aanbod.  

Duidelijkheid voor echocentra en echoscopisten 

Dit besluit tot verlenging is nu al genomen om echocentra en echoscopisten duidelijkheid te bieden 

over de situatie na 1 september 2024. Dit is nodig in verband met de continuïteit van de 

bedrijfsvoering, waaronder (nieuwe) meerjarige contracten die worden afgesloten voor personeel, 

apparatuur en gebouwen.  

Wat betekent dit? 

Voor echocentra, echoscopisten en counselors betekent dit dat de huidige gang van zaken gewoon 

doorloopt en dat het aanbod van het eerste trimester SEO (in onderzoeksetting) in ieder geval tot 

1 juli 2026 blijft bestaan. 

Voor meer informatie, kijk op clbps-nieuwsbrief-december-2022-incl.pdf 
 

  

https://www.clbps.nl/assets/files/clbps-nieuwsbrief-december-2022-incl.pdf


  
 
 
 

  
Nieuwe versies folders en informatiekaart beschikbaar 

vanaf februari 

Vanwege de invoering van de NIPT als onderdeel van het reguliere programma voor prenatale 
screening per 1 april 2023, komen er nieuwe versies van de folders De NIPT en De 13 wekenecho 
en de 20 wekenecho en de informatiekaart Prenatale screening. Deze materialen zijn vanaf februari 
te bestellen in de webshop.  

 
Heeft u de komende tijd nog folders nodig? Bestel dan een kleine oplage. 

Tarieven prenatale screening in 2023 

De tarieven voor prenatale screening in 2023 zijn bekend. De NZa heeft de tarieven gepubliceerd 
voor de counseling en het tweede trimester SEO in 2023: 

 Counseling: €72,71; 
 Tweede trimester SEO: €179,27 (bij meerlingen mag dit tarief per foetus worden 

gedeclareerd). 
 

Het tarief voor het eerste trimester SEO voor de echocentra wordt jaarlijks vastgesteld door het 

ministerie van VWS en is voor 2023: 
 Eerste trimester SEO: €117,88 (bij meerlingen mag dit tarief per foetus worden 

gedeclareerd). 
Het document Tarieven en declaraties prenatale screening wordt begin januari 2023 bijgewerkt. 

 

Bereikbaarheid SPSZON tijdens de feestdagen 

Rondom de komende feestdagen is SPSZON 
beperkt bereikbaar. Bij (niet dringende) vragen 
of voor aanvragen van 
kwaliteitsovereenkomsten en wijzigingen van 
rollen kunt u ons mailen op info@spszon.nl. We 
vragen u rol wijzigingen en nieuwe 

kwaliteitsovereenkomsten zo vroeg als mogelijk 
aan ons toe te sturen.  
 
E-mails proberen we met enige regelmaat te 
verwerken maar mogelijk ondervindt u een 
langere doorlooptijd dan u van ons gewend bent. 
Bij dringende vragen kunt u desgewenst bellen 

naar 06-500 39 885. Wanneer wij u niet direct 
telefonisch te woord kunnen staan, kunt u een 
bericht inspreken en bellen wij u later terug.  
 

Wij wensen u bijzonder mooie feestdagen toe en wensen u alvast alle goeds voor het komende 
nieuwe jaar! We staan ook dan graag voor u klaar! 
 

Team SPSZON -  Marian, Nanda, Chiara, Ruth, Sanne en Mijntje 
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