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In 1866 beschreef dokter Langdon Down dat patiënten met trisomie 
21 een weinig elastische huid hebben, een afgeplat gezicht en een kleine 
neus. In de jaren negentig ontdekte Kypros Nicolaides dat in het eerste 
trimester van de zwangerschap via echografie de overtollige huid bij het 
syndroom van Down als verdikte nuchale translucentie kan worden ge-
meten. Hiermee werd een belangrijke evolutie ingezet voor de kansbere-
kening voor trisomie 21 (en 13 en 18). De nekplooimeting tussen 11 en 
13 6/7 weken in combinatie met serummarkers (ß-choriongonadotrofine 
en zwangerschap-geassocieerde plasmaproteïne-A) kennen we nu als de 
eerste trimester combinatietest, met een detectie van 90% voor trisomie 
21 bij 5% vals positieven. Voor koppels die niet in het eerste trimester 
komen, kan nog een tweede trimester screening via de triple test gebeu-
ren, maar de waarde hiervan is veel beperkter met een vrij lage detectie 
voor trisomie 21. Sinds men in 1997 de aanwezigheid van celvrij DNA 
aantoonde op materneel bloed is nu ook de niet-invasieve prenatale test 
(NIPT) geïntroduceerd in prenatale geneeskunde. Hierbij kunnen kop-
pels met een hoger risico op trisomie 21 via leeftijd, serummarkers of 
voorgeschiedenis op een niet-invasieve manier via bloedname de kans 
op trisomie 21 laten bepalen, met een sensitiviteit van 99,5 tot 99,9% 
en de specificiteit 99,7%, cijfers die door toenemende ervaring zelfs nog 
verbeteren.

Een afwijkende NIPT-uitslag vormt momenteel nog een indicatie voor 
invasief onderzoek via amniocentesis. In de toekomst zullen de moge-
lijkheden voor niet-invasieve diagnostiek toenemen en het aantal inva-
sieve testen afnemen. Een verdikte nekplooi verhoogt niet alleen de kans 
op een chromosomale afwijking, maar ook op andere afwijkingen (o.a. 
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hart) en syndromen en soms op infecties en is dus een reden om de 
zwangerschap nauwgezet op te volgen. 

De onzekerheid bij koppels omtrent de gezondheid van hun baby 
weegt vaak zwaar en hier is goede begeleiding door professionals be-
langrijk. Ook bij slecht nieuws is een juiste aanpak van de hulpverleners 
en een goede begeleiding heel belangrijk.

In dit boek wordt eerst uitleg gegeven over de basisprincipes van 
screening, vervolgens wordt ingegaan op de screeningstesten voor triso-
mie 21 (13 en 18) via combinatietest, tweede trimester biochemie en 
de NIPT-test. In een volgend hoofdstuk komen de diagnostische testen 
(vlokkentest en vruchtwaterpunctie) aan bod en wordt uitleg gegeven 
over de onderzoeken die je op het bekomen materiaal kan doen (FISH, 
QF-PCR, karyotype en array). 

In hoofdstuk 3 bespreken we de opvolging bij verdikte nekplooi met 
normale chromosomen en de implicaties van gestoorde biochemie voor 
het zwangerschapsverloop. In het laatste hoofdstuk komen de counse-
ling in de zwangerschap bij prenatale diagnostiek en het slecht nieuws 
gesprek aan bod. 
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