ACP advies NIPT
Advies van de ACP aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over de vraag of
de Niet-Invasieve Prenatale Diagnostiek (NIPT) in het basispakket moet worden
opgenomen
De Adviescommissie Pakket (ACP) adviseert de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over
voorgenomen pakketadviezen. Zij toetst deze adviezen aan de pakketcriteria en kijkt of de
uitkomsten daarvan maatschappelijk wenselijk zijn. Daarbij kijkt zij zowel naar de belangen
van de patiënten die in aanmerking komen voor vergoeding van een bepaalde interventie, als
naar de belangen van patiënten met andere aandoeningen (die ook graag willen dat de
behandeling van hun aandoening wordt vergoed) en van premiebetalers. Zij doet dit vanuit
het principe dat de basisverzekering maximale gezondheidswinst dient op te leveren voor de
gehele bevolking.
ACP advies
De commissie heeft in haar vergadering van 24 maart 2017 gesproken over de vraag of de
NIPT, als eerste test bij prenatale screening naar de syndromen van Down, Edwards en Patau,
uit de basisverzekering zou moeten worden vergoed.
Gelet op het uitgangspunt van de Gezondheidsraad in haar rapport “prenatale screening” dat
er bij screening door middel van de NIPT sprake is van een bevolkingsonderzoek, steunt de
commissie de juridische analyse van het Zorginstituut dat alleen in het geval van een
medische indicatie de NIPT uit de basisverzekering moet worden vergoed. Wanneer een
dergelijke indicatie ontbreekt, is de Zorgverzekeringswet niet de geëigende bron voor
financiering. Dat geldt overigens ook voor het niet medisch geïndiceerde structureel
echoscopisch onderzoek (SEO) en voor de counseling, die nu beiden wel uit de
Zorgverzekeringswet worden vergoed.
Overigens was er in de commissie wel discussie over het gezichtspunt van de
Gezondheidsraad. Men zou het aanbieden van de NIPT en de counseling er om heen ook
kunnen zien als onderdeel van de zorgrelatie die start met een zwangerschap en waarbij dit
gebruikelijke zorg is zoals verloskundigen die plegen te bieden. Rekening houdend met het
rapport van de Gezondheidsraad concludeert de commissie dat de NIPT, indien er geen sprake
is van een medische indicatie, niet past binnen de Zvw.

