
> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA  DEN HAAG

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX  Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Kenmerk

3523027-1043930-PG

Uw brief

Bijlage(n)

2

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze 
brief.

Datum 6 maart 2023
Betreft GR-advies vergunningaanvraag NIPT

Pagina 1 van 2

Geachte voorzitter,

Ik bied u met deze brief het advies van de Gezondheidsraad (GR) aan over de 
vergunningaanvraag in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek (Wbo) 
voor de niet-invasieve prenatale test (NIPT).

In overeenstemming met het coalitieakkoord wordt de NIPT per 1 april 2023 
onderdeel van het landelijke programma prenatale screening, waarbij het aanbod 
kosteloos zal worden voor de zwangere (Kamerstuk 29 323, nr. 169 en nr. 173). 
Daarbij is ook aandacht voor scholing van counselors. De scholing krijgt onder 
meer vorm door een (vernieuwde) e-learning, vooral gericht op de vaardigheden 
van de counselors, en door verplichte deelname aan een Webinar.
Momenteel wordt de NIPT binnen het TRIDENT-2 onderzoek aan zwangeren 
aangeboden. Voor de uitvoering van de NIPT binnen het reguliere programma 
prenatale screening is opnieuw een vergunning op grond van de Wbo nodig. 
Volgens de Wbo heb ik over deze vergunningaanvraag de GR om advies gevraagd.
De GR heeft de vergunningaanvraag getoetst aan de criteria van de Wbo en heeft 
op 20 februari jl. hierover bijgevoegd advies uitgebracht.

Hoewel het niet gebruikelijk is uw Kamer een advies over een vergunningaanvraag
aan te bieden, doe ik dat in dit geval wel omdat een eventuele opvolging van het 
advies consequenties heeft voor de counseling en de uitvoering van de NIPT.  
Het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoeken (RIVM-CvB) heeft als regievoerder 
van de prenatale screening de implementatie namelijk voorbereid, in opdracht van
het ministerie van VWS, op basis van het advies ‘Nevenbevindingen bij de niet-
invasieve test (NIPT)’ van de GR uit 2020. Bijgevoegd advies wijkt op onderdelen 
af van het advies uit 2020, met name rond de omgang met de nevenbevindingen. 
Over een eventuele opvolging van het GR-advies ga ik mij de komende tijd 
beraden en ik zal uw Kamer hierover vervolgens informeren. Ook zal ik daarbij 
kijken naar hoe het advies eventueel geïmplementeerd kan worden en binnen 
welke termijn.
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Om ervoor te zorgen dat de continuïteit van de NIPT na 1 april 2023 wordt 
gewaarborgd, is de vergunning vooralsnog verleend mede op basis van het advies 
van de GR uit 2020. Immers, dit is de basis waarop het RIVM heeft gewerkt aan de 
voorbereiding van de implementatie van de NIPT. 

Hoogachtend,

de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport,

Ernst Kuipers


