Adressogram

Prenatale screening naar chromosomale afwijkingen
Ik, ondergetekende, verklaar duidelijke en voldoende uitleg gekregen te hebben over de mogelijkheid tot
1. Screening naar chromosoomafwijkingen
Ik wens geen enkele test op dit gebied.
Ik wens een risicoberekening voor trisomie 21 (syndroom van Down), trisomie 18 en trisomie 13 bij deze baby.
Ik kies voor:
een gecombineerde eerste trimester screening (tussen 11½ en 13 ½ weken ) =
echografie van de ‘nekplooidikte-meting’ en een bloedafname bij de moeder (85-90% gevoelig).
een NIPT-test: bloedafname bij de moeder met detectie van risico op T21 (99% gevoelig).
Ik wens zekerheid (100% gevoelig) voor het uitsluiten van het syndroom van Down (trisomie 21)
en van andere grote structurele chromosoomafwijkingen bij de baby.
Dit wil zeggen, ik wens een invasieve diagnostische test (miskraamrisico 0.5-1%) via:
een vlokkentest (chorionvillussampling) nà 11 weken zwangerschapsduur.
een vruchtwaterpunctie (amniocentese) nà 15 weken zwangerschapsduur.

Ik werd voldoende geïnformeerd over de risico’s en de beperkingen van deze testen.
Ik heb ook kennis genomen van de reglementering op de terugbetaling van deze
onderzoeken en hetgeen ten mijnen laste zal zijn.
Handtekening
UZ Leuven
prenatale diagnose en echografie
Herestraat 49
3000 Leuven
tel. 016 34 36 42
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Deze tarieven zijn opgesteld op basis van informatie vanuit medische administratie en zijn enkel richtinggevend.
Deze tarieven worden ook heel regelmatig aangepast op basis van regelgeving van het Riziv.
Uw factuur kan dus enigszins verschillen van deze tarieven.
eerste trimester screening
Dit is de combinatie van de echo met een bloedafname. Door de combinatie is er een verhoogde gevoeligheid en is
er een betere berekening van het risico dan bij het uitvoeren van de echografie (nekplooimeting) alleen.
Remgeld: 12,96 euro
Tarieven voor echo: zie onder
eerste trimester echografie
Gezien er slechts terugbetaling is door het Riziv voor één routine echografie per zwangerschapstrimester, is er een
terugbetaling voor deze echografie, tenzij er aleen andere echografie gebeurde in dit trimester.
Echo voor zwangerschapsevaluatie: remgeld (=wat u als patiënt moet opleggen, boven wat het ziekenfonds
betaalt) is 2,48 euro.
Echo zonder terugbetaling (als er aleen zwangerschapsevaluatie gebeurde): 26,59 euro
tweede trimester echografie
Gezien er slechts terugbetaling is door het Riziv voor één routine echografie per zwangerschapstrimester, is er een
terugbetaling voor deze echografie, tenzij er al een andere echografie gebeurde in dit trimester.
Echo voor zwangerschapsevaluatie: remgeld (=wat u als patiënt moet opleggen, boven wat het ziekenfonds
betaalt) is 2,48 euro.
Echo zonder terugbetaling (als er al een zwangerschapsevaluatie gebeurde): 26,59 euro.
In de eerste zwangerschap is het risico op pre-eclampsie hoger en kan uw risico op vroeggeboorte minder goed
worden voorspeld via de vraagstelling door de arts. Als u naast het nazicht van de baby bij de tweede trimester
echo een screening wenst naar vroeggeboorte en/of pre-eclampsie, zal daarom een ander type echografie worden
aangerekend (functionele echografie). Het remgeld op deze echografie bedraagt 2,48 euro.
Wanneer er bij een echografie uitgebreide bijkomende informatie nodig is door de arts (uitleg, formulieren,
attesten, vragen …) zal er naast de echografie ook een consultatie door de arts worden aangerekend (remgeld
12 euro).
NIPT
De NIPT wordt niet door het Riziv terugbetaald en komt volledig ten laste van de patiënt: kostprijs 290 euro.
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