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Publiekssamenvatting 

Kwaliteitscontrole parameters van de Nederlandse Down 
syndroom screening laboratoria, 2013 

De zogeheten combinatietesten die de zeven Nederlandse 
screeningslaboratoria op downsyndroom uitvoeren, zijn in 2013 volgens 
de kwaliteitseisen uitgevoerd. De laboratoria voldeden in het algemeen 
aan de landelijke kwaliteitseisen en aan het internationale 
kwaliteitsprogramma UK-NEQAS. Dit blijkt uit een evaluatie van het 
RIVM. Hiermee wordt voldaan aan de opdracht van het ministerie van 
VWS om de kwaliteit van de combinatietest te bewaken.  
 
De screening op het syndroom van Down is sinds 1 januari 2007 voor 
iedereen beschikbaar in een landelijk screeningsprogramma. Later is 
daar de screening op de syndromen van Edwards en Patau aan 
toegevoegd. Voor de screening worden een hormoon en een eiwit 
gemeten en wordt een nekplooimeting uitgevoerd. In 2013 zijn in totaal 
52263 screeningstests uitgevoerd. Dat jaar liet in Nederland 29,9 
procent van de zwangeren een dergelijke test uitvoeren. Dat is iets 
meer dan in 2009-2012.  
 
De laboratoria voeren alle bloedanalyses uit. De kansberekening op 
basis van die bloedanalyse kan door het laboratorium maar ook door 
een deel van de echocentra in Nederland worden uitgevoerd. In 46 
procent van de afgenomen combinatietesten heeft de berekening van de 
kans op syndroom van Down, Edwards en Patau bij de laboratoria 
plaatsgevonden. Voor deze evaluatie waren alleen de gegevens over de 
kansberekening van de laboratoria beschikbaar. 
 
De leeftijd waarop de test het vaakst wordt afgenomen varieert van 
31,8 tot 33,5 jaar (mediane leeftijd). Het aantal zwangeren dat volgens 
de screeningtest een verhoogde kans heeft op een kind met het 
syndroom van Down verschilt iets per laboratorium (tussen de 5,1 en 
6,8 procent). Deze verschillen ontstaan onder andere doordat de 
gemiddelde leeftijd van zwangeren die voor deze screeningtests kiezen 
per regio iets verschilt. 
 
Kernwoorden: screening laboratorium, kwaliteitsborging, Down 
syndroom screening, 1e trimester combinatietest. 
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Synopsis 

Quality indicators for Dutch Down Syndrome screening 
laboratories 2013 

In 2013, the so-called combined tests performed by the seven Dutch 
screening laboratories to detect Down syndrome were performed 
according to the quality requirements. In general, the laboratories met 
the national quality requirements and the requirements of the 
international UK-NEQAS quality programme. These are the findings of an 
assessment by RIVM. This meets the directive of the Dutch Ministry of 
Health, Welfare and Sport to ensure the quality of the combined test.  
 
Since 1 January 2007, the screening for Down syndrome has been 
available to all pregnant women, as part of a national screening 
programme. The screening for Edwards' syndrome and Patau's 
syndrome was added to the programme later. The screening is based on 
the measurements of a particular hormone and protein level, combined 
with an ultrasound scan measuring nuchal translucency. In 2013, a total 
of 52,263 combined tests were performed. In that year, 29.9 percent of 
all pregnant women in the Netherlands took part in such a test. This is 
slightly more than in 2009-2012.  
 
The laboratories perform all blood analyses. The risk calculation based 
on blood analysis can be performed by the laboratory, but some of the 
ultrasound centres in the Netherlands are also capable of performing 
these calculations. In 46 percent of the performed combined tests, the 
risk calculation for Down syndrome, Edwards' syndrome and Patau's 
syndrome took place in the laboratories. This evaluation is only based on 
the risk calculation as performed by the laboratories. 
 
The age at which most tests were performed, varies from 31.8 to 33.5 
years (median age). The number of pregnant women that have an 
increased risk of a child with Down syndrome varies slightly per 
laboratory (between 5.1 and 6.8 percent). These differences are caused, 
among other things, by the average age of participating pregnant 
women, which differs slightly per region. 
 
Keywords: screening laboratory, quality control, Down syndrome 
screening, 1st trimester combined test. 
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Afkortingen 

DR   Detection rate (detectiepercentage) 
fβ-hCG  Vrije β-subunit van humaan choriongonadotropine 
GA  Gestational age (zwangerschapsduur) 
IVF   In vitro fertilisatie  
MoM  Multiple-of-the-median (veelvoud van de mediane 

waarde) 
NHS  British National Health Service 
NT   Nuchal translucency (nekplooimeting) 
PAPP-A  Pregnancy-associated plasma proteïne A 
RIVM  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
SKML Stichting Kwaliteitsbewaking Medische 

Laboratoriumdiagnostiek 
SPR  Screen positive rate (percentage hoog-risico uitslagen) 
UK NEQAS United Kingdom National External Quality Assessment 

Service 
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1 Inleiding 

Het Nederlandse nationale Down syndroom screeningsprogramma is 
formeel gestart op 1 januari 2007. 
 
Zowel het rapport van de gezondheidsraad (1) als de brieven aan het 
parlement van staatssecretaris Ross van Dorp in 2004 en 2005 (2, 3), 
hebben het belang van de kwaliteitsbewaking binnen het programma 
onderstreept. 
Het beperken van het aantal screeningslaboratoria tot maximal zeven is 
één van de maatregelen die bijdraagt aan het bewerkstelligen van de 
kwaliteitsbewaking. Het maakt een rigoureuze controle op de kwaliteit 
van de screeningtest mogelijk. Het hoge aantal bepalingen per 
laboratorium maakt het mogelijk tijdig in te grijpen om eventuele 
corrigerende maatregelen uit te voeren (4). De 
kwaliteitscontrolerichtlijnen voor de screeningstest en voor de 
laboratoria zijn ontwikkeld vanuit het “Centraal Orgaan”, het 
besluitvormend orgaan voor de prenatale screening. Het Centrum voor 
Bevolkingsonderzoek (RIVM), is regiehouder van het 
screeningsprogramma. 
 
Sinds 2004 vergaderen de Nederlandse screeningslaboratoria elke 3 tot 
4 maanden over de dagelijkse gang van zaken, en dan met name de 
kwaliteitsborging en kwaliteitscontrole zaken. Om variaties in de 
werkwijze te minimaliseren wordt dezelfde apparatuur gebruikt om in 
serum PAPP-A en fβ-hCG concentraties te meten, en wordt dezelfde 
kansberekeningssoftware gebruikt. Daarnaast participeren alle 
Nederlandse laboratoria in een internationaal (UK NEQAS) en een 
nationaal (SKML) kwaliteitscontrole programma voor de combinatietest. 
Ook bespreken zij de prestaties van de individuele laboratoria binnen die 
programma’s en worden jaarlijks de kansbepalingssoftware en de 
instellingen van de software geëvalueerd.  
 
In dit - in opdracht van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek en 
namens de Nederlandse Down syndroom screeningslaboratoria 
geschreven - rapport, staan de prestatie indicatoren met betrekking tot 
de combinatietest van de zeven Nederlandse laboratoria. Dit rapport 
combineert de gegevens van de jaarlijkse regionale rapporten van de 
individuele screeningslaboratoria.  
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2 Onderzoeksmethode 

Alle laboratoria voeren de combinatietest (CT) uit volgens de richtlijnen 
zoals die zijn uitgegeven door het Centrum voor Bevolkingsonderzoek, 
en zijn vastgesteld door het Centraal Orgaan1. Sinds 1 januari 2007 
wordt iedere zwangere in Nederland in de gelegenheid gesteld om, 
indien gewenst, gebruik te maken van de eerste trimester 
combinatietest; een niet-invasieve screeningsmethode om de kans op 
de chromosomale afwijkingen Down syndroom, Edwards syndroom en 
Patau syndroom, te bepalen. De combinatietest is een kansbepalende 
test gebaseerd op de biochemische parameters pregnancy-associated 
plasma protein A (PAPP-A) en de vrije beta subunit van humaan chorion 
gonadotrofine (fβ-hCG) in combinatie met een echoscopische 
nekplooimeting en de maternale leeftijd. Hiertoe vond bloedafname 
plaats tussen de negende en veertiende week van de zwangerschap, en 
de nekplooimeting vond plaats wanneer de foetus een kruin-stuit-lengte 
had van 45-79 mm.  
 
De Nederlandse screeningslaboratoria die de kansberekening voor Down 
syndroom uitvoeren hebben hiervoor gebruik gemaakt van Lifecycle 3.2 
software (PerkinElmer Life sciences, Turku, Finland). In de Groningse 
regio vond de kansberekening volledig decentraal plaats op basis van 
concentraties. De instellingen van de kansberekeningssoftware waren 
voor de overige laboratoria vrijwel identiek. 
  
De Nederlandse screeningslaboratoria is verzocht om de gegevens van 
de jaarlijkse productie naar het referentielaboratorium (RIVM) op te 
sturen ten behoeve van de jaarlijkse evaluatie. Deze gegevens zijn 
gebruikt om uniforme uitvoering van het laboratoriumgedeelte van de 
eerste trimester combinatietest te controleren en te bewaken. Daarnaast 
zijn deze gegevens gebruikt om de prestatie van de combinatietest te 
onderzoeken.  
Alle laboratoria namen deel aan het UK NEQAS eerste trimester 
combinatietest kwaliteitsbewakingprogramma. Maandelijks zijn de 
collectieve gegevens van de zeven laboratoria gerapporteerd. Deze 
rapporten vormden de basis voor de bespreking van de prestatie door 
het Platform Laboratoria Down syndroom screening, dat elke 3-4 
maanden bij elkaar komt. In 2012 is de overgang naar een maandelijkse 
monitoring gestart waarin de UK NEQAS gegevens zijn opgenomen (die 
vervangt de UK NEQAS online rapportage).  
  

 
1 
http://rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Preventie_Ziekte_Zorg/dep_seo/
OUD:zRvfPwLZSbWWSQHm7tpBaw/Algemene_kwaliteitseisen_voor_laboratoria/Download/Algemene_kwaliteits
eisen_voor_laboratoria 
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De Nederlandse screeninglaboratoria zijn: 
1. Voor de Utrechtse en Leidse regio’s (Stichting Prenatale 

Screening Regio Utrecht (SPSRU) en Regionaal Centrum 
Prenatale Screening Noordelijk Zuid-Holland (RCPS-NZH)); 
Referentielaboratorium voor Down syndroom screening, RIVM, 
Bilthoven (RIVM) 

2. Voor een deel van de Amsterdamse region (Regionaal Centrum 
voor Prenatale Screening (RCPS)); Klinisch Chemisch 
laboratorium, Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam 
(VUMC)  

3. Voor het overige deel van de Amsterdamse regio (Stichting 
Prenatale Screening Amsterdam en omstreken (SPSAO)); 
Klinisch Chemisch laboratorium, Amsterdam University Medical 
Centre, Amsterdam (AMC)  

4. Voor de noordelijke regio (Stichting Prenatale Screening noord 
Nederland (SPSNN)); Klinisch Chemisch laboratorium, Groningen 
Universiteit Medisch Centrum, Groningen (UMCG)  

5. Voor de oostelijke regio (Stichting Prenatale screening regio 
Nijmegen (SPN)); Klinisch Chemisch laboratorium, Alysis 
Zorggroep, Arnhem (Rijnstate)  

6. Voor de zuid-westelijke regio (Stichting Prenatale Screening 
Zuidwest Nederland (SPSZN)); StAR, Medisch Diagnostisch 
Centrum, Capelle a/d IJssel (StAR)  

7. Voor de zuidelijke regio (Maastricht Universitair Medisch Centrum 
(RCP-MUMC)); Klinisch Chemisch laboratorium, Maastricht 
Universiteit Medisch Centrum, Maastricht (MUMC) 
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3 Resultaten 

3.1 Aantal testen, zwangerschapsduur en maternale leeftijd.  
Het totaal aantal testen in 2013 was 52.263. Het deelnamepercentage is 
daarmee 29,9%. Dit getal is gebaseerd op een totaal aantal 
levendgeborenen van 171.341 in 2013 (www.cbs.nl, 22/02/2016) en 
een 2% correctie voor afgebroken zwangerschappen (totaal 174.768 
zwangerschappen). Hiervan was 2,05% van de zwangerschappen een 
tweelingzwangerschap (range tussen de laboratoria: 1,8–3,6%) en 
0,3% (0–0,6%) van de monsters afkomstig van een zwangere met een 
eerdere trisomie zwangerschap. Het aantal geanalyseerde 
combinatietest monsters per Nederlands laboratorium staat 
weergegeven in Figuur 1. 
 

 
Figuur 1: Aantal geanalyseerde monsters in de diverse screeningslaboratoria 
tussen 2007 en 2013.  
 
Er zijn geen grote verschillen tussen de maternale leeftijd op het 
moment van bloedafname tussen 2007 en 2013. Er zijn wel kleine 
regionale verschillen; zo ligt de mediane leeftijd van de populaties van 
het StAR-MDC en het MUMC duidelijk lager. De mediane leeftijd van de 
zwangeren die een combinatietest ondergingen uitgesplitst per 
laboratoriumregio staat in figuur 2.  
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Figuur 2: Mediane maternale leeftijd (op het moment van de test) van vrouwen 
die een combinatietest ondergingen in 2007-2013 in de verschillende 
Nederlandse regio’s. 
 
De deelname aan de eerste trimester combinatietest varieert met 
maternale leeftijd (figuur 3). Het percentage deelname is gebaseerd op 
het totaal aantal testen bij eenlingzwangerschappen van alle 
Nederlandse laboratoria per leeftijdscategorie gedeeld door het totaal 
aantal levendgeborenen per maternale leeftijdscategorie (leeftijd 
moeder op 31 december, www.cbs.nl, geraadpleegd 22.02.2016). Het 
deelnamepercentage bij jongere zwangeren is laag (tot 30 jaar minder 
dan 25%) maar daarna stijgt de deelname tot 50-60% bij zwangeren 
van 37-44 jaar. Daarna daalt het deelnamepercentage weer. 
 

 
Figuur 3: Percentage deelname combinatietest per maternale leeftijd in 2013. 



RIVM Briefrapport 2017-0043 

 Pagina 17 van 31 
 

 

De zwangerschapsduur ten tijde van de bloedafname varieert per regio, 
het ligt vroeg bij het StAR-MDC en UMCG (mediane zwangerschapsduur: 
10 weken) en later bij het MUMC (mediane zwangerschapsduur: 12 
weken). Bij de overige regio’s is er een meer gelijkmatige spreiding met 
een mediane zwangerschapsduur van rond de 11 weken (figuur 4).  
 

  
Figuur 4: Distributie van het moment van bloedafname in de zwangerschap van 
de verschillende regio’s in 2013. 
 

3.2 Percentage ‘hoog risico’ uitslagen per leeftijdscategorie en per 
regio 
In Nederland wordt de gecombineerde kans ofwel in het laboratorium, 
ofwel perifeer bij de echoscopist berekend. Het laboratorium gebruikt 
hiervoor de LifeCycle-Elipse software, de perifere berekening gebeurt 
met Fetal Medicine Foundation/Astraia software. De LifeCycle-Elipse 
resultaten worden door de laboratoria verzameld en verzonden naar het 
referentielaboratorium ten behoeve van deze evaluatie. De uitkomsten 
die zijn gebaseerd op overige kansberekeningssoftware worden niet 
terug gerapporteerd aan de laboratoria of aan het 
referentielaboratorium. In de Groningse regio verzamelt de SPSNN deze 
gegevens en stuurt een dataset aan het referentielaboratorium ten 
behoeve van dit jaarrapport. Uiteindelijk is 75%, 36% en 11% van de 
kansberekeningen bij respectievelijk het RIVM-, Rijnstate- en AMC-
laboratorium, in het laboratorium berekend. Bij het MUMC en VUmc 
wordt 100% van de kansberekeningen uitgevoerd met de LifeCycle-
Elipse software. Vanuit de regio waarvan de serumanalyses plaatsvinden 
bij StAR-MDC laboratorium zijn geen gegevens beschikbaar van de 
combinatietest uitslagen. Daarom zijn voor 6 laboratoria de percentages 
‘hoog risico’ uitslagen bekend (figuur 5-8). Tabel 1 geeft het 
betrouwbaarheidsinterval bij deze getallen. De percentages verschillen 
weinig tussen de laboratoria voor die leeftijdscategorieën met hoge 
deelname. De categorieën met lage deelname (15-19 jaar) en de oudste 
categorie (45-49 jaar) geven grotere percentages hoog risico uitslagen, 
en grote betrouwbaarheidsintervallen door de kleinere aantallen 
deelnemers. De uitschieters bij AMC categorie 15-19 jaar zijn gebaseerd 
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op 2 hoog risico uitslagen, omdat dit een kleine categorie (n=3) betreft 
geeft dit een hoog percentage hoog risico. De uitschieters in de 
categorie 45-49 jaar worden veroorzaakt door het leeftijd gerelateerde 
hoog risico in deze groep. 

 
Figuur 5: Percentage ‘hoog risico’ uitslagen voor trisomie 21 bij de laboratoria 
die in 2013 (een deel van) de kansberekeningen voor Down syndroom vanuit 
het laboratorium berekenden. 

Figuur 6: Percentage ‘hoog risico’ uitslagen voor trisomie 18 bij de laboratoria 
die in 2013 (een deel van) de kansberekeningen voor Down syndroom vanuit 
het laboratorium berekenden. 
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Figuur 7: Percentage ‘hoog risico’ uitslagen voor trisomie 13 bij de laboratoria 
die in 2013 (een deel van) de kansberekeningen voor Down syndroom vanuit 
het laboratorium berekenden. 
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Tabel 1: Regionaal percentage ‘hoog risico’ uitslagen (met 5-95% betrouwbaarheidsinterval), per leeftijdscategorie per trisomie 
waarvoor de screening werd uitgevoerd in 2013. 

 
Trisomie 21 

   15-19    20-24    25-29   30-34   35-39    40-44    45-49  
AMC 66.7 (20.8-93.9) 0 (0-9.2) 2.5 (1-6.2) 3.4 (1.9-5.9) 9.2 (6.1-13.7) 33.3 (22-47) 0 (0-65.8) 
RIVM 0 (0-10) 1.5 (0.6-3) 1.6 (1.1-2) 3.3 (2.7-4) 10.3 (9.1-12) 31.1 (26.6-36) 40 (17-69) 
VUMC 0 (0-39) 2.5 (0.1-7) 1.6 (1-3) 2.7 (2.2-3) 6.3 (5.4-7) 24.4 (21-28) 43.8 (23-67) 

Rijnstate 0 (0-56) 1.2 (0.2-6) 1.1 (0.6-2) 3.6 (2.6-5) 8.8 (6.8-11) 27.7 (19.2-38) 100 (21-100) 
MUMC 0 (0-13.3) 1.5 (0.6-3.5) 1.8 (1.3-2.5) 3.5 (2.9-4.2) 11.5 (9.9-13.2) 33.5 (27-40.8) 0 (0-79.4) 
UMCG 7.1 (1.3-32) 4.5 (2.3-9) 2.6 (1.8-4) 3.7 (2.8-5) 9.1 (7.6-11) 23.1 (18-29) 50 (15-85) 
StAR N/A 

 

 
Trisomie 18 

 
  15-19    20-24    25-29   30-34   35-39    40-44    45-49  

AMC 33.3 (6.2-79.2) 0 (0-9.2) 1.2 (0.3-4.4) 0.6 (0.2-2.2) 2.2 (0.9-5) 11.8 (5.5-23.4) 0 (0-65.8) 
RIVM 0 (0-9.9) 0.9 (0.3-2.6) 0.6 (0.3-1.1) 0.6 (0.4-0.9) 1.9 (1.4-2.5) 2.3 (1.2-4.4) 10 (1.8-40.4) 
VUMC 0 (0-39) 2.5 (0.9-7.2) 0.5 (0.2-1.3) 0.7 (0.5-1.1) 1.4 (1-2) 3.8 (2.4-6.1) 6.3 (1.1-28.3) 

Rijnstate 0 (0-56.2) 0 (0-4.3) 0.5 (0.2-1.4) 0.7 (0.3-1.4) 1.4 (0.7-2.6) 4.8 (1.9-12) 0 (0-79.4) 
MUMC 0 (0-13.3) 0.3 (0.1-1.7) 0.4 (0.2-0.8) 0.6 (0.4-0.9) 1.6 (1-2.4) 5.7 (3.1-10.1) 0 (0-79.4) 
UMCG 0 (0-21.5) 1.7 (0.6-4.8) 1.1 (0.6-2) 0.9 (0.5-1.5) 2.5 (1.7-3.5) 7.7 (4.9-12) 0 (0-49) 
Star N/A 

 

 Trisomie 13  

 
  15-19    20-24    25-29   30-34   35-39    40-44    45-49  

AMC 0 (0-56.2) 0 (0-9.2) 0.6 (0.1-3.4) 0.3 (0.1-1.7) 1.8 (0.7-4.4) 11.8 (5.5-23.4) 0 (0-65.8) 
RIVM 0 (0-9.9) 0.9 (0.3-2.6) 0.6 (0.3-1.1) 0.6 (0.4-0.9) 1.2 (0.9-1.8) 1.6 (0.7-3.4) 10 (1.8-40.4) 
VUMC 0 (0-39) 2.5 (0.9-7.2) 0.7 (0.3-1.4) 0.7 (0.4-1.1) 1.1 (0.8-1.7) 3.4 (2-5.5) 0 (0-19.4) 

Rijnstate 0 (0-56.2) 0 (0-4.3) 0.3 (0.1-1.2) 0.7 (0.3-1.4) 0.9 (0.4-2) 3.6 (1.2-10.1) 0 (0-79.4) 
MUMC 0 (0-13.3) 0.3 (0.1-1.7) 0.4 (0.2-0.9) 0.6 (0.4-0.9) 1.1 (0.7-1.8) 3.4 (1.6-7.2) 0 (0-79.4) 
UMCG 7.1 (1.3-31.5) 0.6 (0.1-3.1) 0.6 (0.2-1.3) 0.4 (0.2-0.8) 2.6 (1.9-3.7) 5.9 (3.5-9.8) 0 (0-49) 
Star N/A 

Het percentage ‘hoog risico’ uitslagen voor Down syndroom over de jaren 2007-2013 is uitgezet per laboratorium (indien deze gegevens voorhanden 
waren; figuur 8). In tabel 1 is dit samengevat voor 2013, inclusief betrouwbaarheidsintervallen.  
Voor trisomie 18 en trisomie 13 zijn historische gegevens niet voorhanden.  
Het percentage ‘hoog risico’ uitslagen in 2013 varieert van 5,1% voor het Rijnstate tot 6,8% voor het AMC. 
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Figuur 8: Percentage ‘hoog risico’ uitslagen voor Down syndroom van de 
laboratoria voor zover deze gegevens bekend zijn (2007-2013). Let op: bereik 
y-as 3.0-11.0%. 
 

3.3 Evaluatie van laboratorium parameters.  
Voor het correct functioneren van de kansberekening moet aan een 
aantal voorwaarden voldaan worden. Zo dienen de concentraties van 
PAPP-A en fβ-hCG, respectievelijk hoger en lager te worden gedurende 
het verloop van de zwangerschap van de 9e naar de 14e week. Deze 
toe- en afname dienen gelijk te lopen met de instellingen van de 
kansbepalingssoftware. Gemeten concentraties worden omgezet in 
multiple of the median (MoM) die gecorrigeerd wordt voor het maternale 
gewicht. Ook deze relatie is gedefinieerd in de software, en de gegevens 
van de laboratoria moeten zich conform deze relatie verhouden. Verder 
ligt bij een goed gedefinieerde gemodelleerde mediane vergelijking de 
maandelijkse MoM gemiddeld op 1,0 en is de logMoM Gaussiaans 
verdeeld. De evaluatie van deze parameters staat hieronder. 
 
PAPP-A en fβ-hCG concentraties in relatie tot 
zwangerschapsduur. 
In figuren 9 en 10 staan de concentraties van PAPP-A en fβ-hCG per 
laboratorium weergegeven, met als referentiecurve de landelijke 
mediaan van het voorgaande jaar (2012). De mediane concentraties van 
PAPP-A benaderen deze referentiecurve goed. Wel meten AMC, Rijnstate 
en RIVM iets lagere concentraties PAPP-A en fβ-hCG dan de overige 
laboratoria. De mediaanberekening van het AMC, Rijnstate, RIVM en 
StAR-MDC zijn toegespitst op de eigen populatie in 2013. Daarmee 
wordt er gecorrigeerd voor verschillen in gemeten concentraties tussen 
de laboratoria. 
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Figuur 9: Mediane serumconcentraties van PAPP-A per zwangerschapsweek 
(GA). De referentielijn in grijs, is de mediane concentratie van 2012.  
 

 
Figuur 10: Mediane serumconcentraties van fβ-hCG per zwangerschapsweek 
(GA). De referentielijn in grijs, is de mediane concentratie van 2012. 
 
Maandelijkse mediane MoM van PAPP-A en fβ-hCG  
Gegevens die betrekking hebben op de maandelijkse mediane MoM 
staan in figuur 11. Uit de gegevens blijkt dat in het algemeen de MoM 
tussen de 0,9 en 1,1 liggen (een landelijk afgesproken grens). 
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Figuur 11: Maandelijkse (voor het gewicht gecorrigeerde) mediane MoMs voor 
PAPP-A, fβ-hCG en de NT, van de Down screening laboratoria 2007-2013. 
 
Correctie op basis van het maternale gewicht van PAPP-A en fβ 
MoMs.  
Figuur 12 geeft de relatie tussen de MoMs en het maternale gewicht 
weer. In de hoge en lage gewichtsklassen is sprake van grote spreiding 
(als gevolg van het kleine aantal gegevens in die klassen). Er is een 
goede overeenkomst tussen de niet voor het gewicht gecorrigeerde MoM 
en de gewichtscorrectie-instelling van de software (de grijze lijn).  
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Figuur 12: MoMs per maternale gewichtsklasse voor PAPP-A (A) en fβ-hCG (B) 
van de screeningslaboratoria in 2013. De grijze lijn is de gewichtscorrectie-
instellingslijn van de software. 
 
Om te analyseren of de log10 distributies van MoMs van PAPP-A, fβ-hCG 
en NT Gaussiaans zijn verdeeld behoren de percentielen van de log10 
MoM bij een Z-verdeelde x-as op een rechte lijn door de oorsprong te 
liggen (figuur 13).  
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Figuur 13: Normaal distributie van PAPP-A, fβ-hCG en NT MoMs (voor het 
gewicht gecorrigeerd) van de Nederlandse screening laboratoria (2013).  
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De correlatiecoëfficiënten van de gemeten concentraties van PAPP-A en 
fβ-hCG in de zwangerenpopulatie behoren gelijk te zijn aan die in de 
kansbepalingssoftware (tabel 2). Er is een geringe variatie tussen de 
laboratoria in deze coëfficiënten, welke binnen de kwaliteitsgrenzen 
vallen.  

Tabel 2: Correlatiecoëfficiënten van PAPP-A en fβ-hCG concentraties in 
eenlingzwangerschappen in 2013. 

2013 
Log-not 

weight_corr 
Log_weight 
corrected 

 AMC 0,277 0,230 
 RIVM 0,277 0,224 
 VUMC 0,298 0,252 

 Rijnstate 0,311 0,250 
 MUMC 0,307 0,244 
 UMCG 0,257 
 StAR 0,310 0,263 
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4 Discussie 

Dit rapport is het vierde in een serie van jaarlijkse rapporten over de 
prestatie van de Nederlandse screeningslaboratoria. Het is een 
verzameling van de gegevens die door de laboratoria zelf zijn 
gegenereerd en aangeleverd. Het doel van dit rapport is om de kwaliteit 
van de eerste trimester combinatietest te beoordelen en om de effecten 
van voortgaande verbeteringen en aanpassingen binnen de 
laboratoriumanalyse en kansberekening op de kwaliteit in kaart te 
brengen. 
 
Er is een lichte stijging in het aantal eerste trimester combinatietesten 
tussen 2009 en 2013 (figuur 1). Er is de laatste jaren een dalende trend 
waarneembaar in de maternale leeftijd op het moment van de test met 
uitzondering van de regio rondom het Rijnstate laboratorium (figuur 2).  
 
Het deelnamepercentage per maternale leeftijdscategorie toont dat het 
deelnamepercentage bij jongere zwangeren nog altijd laag is (tot 30 
jaar minder dan 25%). Wel is er een stijging waarneembaar voor deze 
categorie in vergelijking met vorig jaar. Het deelnamepercentage loopt 
op tot 50-60% bij zwangeren van 37-44 jaar (figuur 3). Daarna daalt 
het deelnamepercentage weer. 
 
De zwangerschapsduur ten tijde van de bloedafname voor de eerste 
trimester combinatietest varieert tussen de laboratoriumregio’s (figuur 
4). Deze ligt vroeg bij het StAR-MDC en UMCG (mediane 
zwangerschapsduur: 10 weken) en later bij het MUMC (mediane 
zwangerschapsduur: 12 weken). Bij de overige regio’s is er een meer 
gelijkmatige spreiding met een mediane zwangerschapsduur van rond 
de 11 weken. Zoals in voorgaande rapporten aangegeven, is er 
wetenschappelijke ondersteuning voor een betere prestatie van de test 
bij een bloedafname vroeg in het eerste trimester. 
 
Het percentage hoog-risico uitslagen (SPR) van de verschillende 
laboratoriumregio’s (figuren 5–8, tabel 1) verschilt. Uit historische 
gegevens (2009-2012) blijkt dat deze verschillen tussen de regio’s vrij 
constant zijn. De percentages hoog risico uitslagen voor trisomie 18 en 
trisomie 13 zijn dit jaar voor de tweede maal opgenomen in het 
jaarrapport. Van invloed op de regionale SPR zijn onder meer de 
maternale leeftijd en de MoM variaties. Daarnaast wordt in sommige 
regio’s de kansberekening gedeeltelijk of geheel perifeer uitgevoerd in 
de echocentra in plaats van een centrale kansberekening door het 
laboratorium. In regio’s waar de berekening veelal perifeer wordt 
uitgevoerd geven kleine aantallen door het laboratorium gegenereerde 
uitslagen mogelijk een vertekend beeld in de leeftijdscategorieën met 
weinig zwangeren. Deze redenen, of een combinatie ervan, kunnen een 
verklaring zijn voor de geobserveerde regionale verschillen. 
 
In figuren 9 en 10 is de relatie tussen de concentraties en de 
zwangerschapsduur gegeven en vergeleken. De mediaanberekening van 
een aantal laboratoria zijn in 2013 toegespitst op de eigen populatie. 
Daarmee wordt in de MoM berekening gecorrigeerd voor eventuele 
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verschillen in gemeten concentraties tussen de laboratoria. Aangezien er 
in de maandelijkse MoMs geen afwijkingen waarneembaar zijn is er 
inderdaad op correcte wijze gecorrigeerd (figuur 11).  
 
De mediane NT MoM van testen van het AMC-laboratorium begon laag in 
2013, maar deze mediane MoM is gebaseerd op slechts 11% van de 
uitgevoerde combinatietesten in deze laboratoriumregio. Daarom zijn 
deze waarden niet representatief voor de uitgevoerde NT metingen, of 
de kwaliteit van de screening, in deze regio. Eind 2013 ligt de mediane 
NT MoM van de regio van het AMC-laboratorium bovendien weer rond de 
1,0 MoM. 
 
De maandelijkse, voor het gewicht gecorrigeerde mediane MoM lag in 
2013 gemiddeld rond de 1,0 en tussen de 0,9 en 1,1 met uitzondering 
van de PAPP-A bij het VUMC (figuur 11).  
 
De verhouding tussen het maternale gewicht en de MoMs (figuur 12) 
kwam in 2013 overeen met de instellingen in de software. De spreiding 
van de log10MoM benaderde de Gaussiaanse verdeling, en liep voor 
vrijwel alle laboratoria door het nulpunt. Er zijn subtiele verschillen 
tussen de laboratoria in de correlatiecoëfficiënten van PAPP-A en fβ-hCG 
(tabel 2). Die verschillen zijn constant over de afgelopen jaren en vallen 
over het algemeen binnen de criteria van de NHS in Engeland (range: 
0,05-0,25).  
 
Follow up van de aanbevelingen van voorafgaande jaarrapporten. 
Met de invoering van de combinatietest in 2007 is het aantal aanvragen 
voor de tweede trimestertest drastisch afgenomen. Omdat het aantal 
testen op jaarbasis te klein is om de kwaliteit hiervan in voldoende mate 
te garanderen, worden in Nederland de aanvragen hiervoor via het RIVM 
naar het AML laboratorium in Antwerpen, België gestuurd.  
In 2013 zijn er 44 tripletestaanvragen gedaan. Hierbij werd 7 maal, of in 
16% van de gevallen een hoog risico uitslag afgegeven. 
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5 Conclusies en Aanbevelingen 

Op basis van de gegevens van dit rapport en de voorafgaande 
overzichten van kwaliteitsindicatoren van regionale laboratoria is 
besloten de mediaan vergelijking aan te passen in diverse laboratoria. In 
2013 zijn voor het eerst laboratorium-specifieke mediaanvergelijkingen 
gebruikt in de laboratoria. Uit de gegevens van dit jaarrapport kan 
geconcludeerd worden dat de prestatie van de Nederlandse Down 
syndroom screeningslaboratoria in 2013 goed is. 
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