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Formulier:  

Gegevens over de uitkomst van de zwangerschap/bevalling 

Graag opsturen (zonder postzegel) aan: [antwoordnummer centrum] 

 

 

Geachte mevrouw, 

Als u in uw zwangerschap de prenatale test met de NIPT heeft laten doen binnen de TRIDENT-studie, dan 

vragen wij u dit formulier in te vullen en ons op de hoogte te stellen van het verloop en de afloop van uw 

zwangerschap (bevalling). NIPT is een test op downsyndroom (trisomie 21), trisomie 18 of 13. Wij vinden het erg 

belangrijk om deze testmethode goed te evalueren. Hiervoor is het van belang om te weten hoe uw 

zwangerschap verder verlopen is en ook of uw kind gezond geboren is. Dat kan met het onderstaande 

invulformulier.  

Een niet goed verloop van de zwangerschap, zoals een late miskraam of het plotselinge overlijden van een kind 

tijdens de zwangerschap, is voor ons ook belangrijke informatie. Dit kan voor u dan misschien niet gemakkelijk 

zijn om dat aan ons te melden. Toch willen wij u vragen of u dit formulier, wilt invullen en naar ons wilt terug 

sturen in bijgevoegde envelop. Wat de uitkomst van uw zwangerschap ook is.  

 

Met vriendelijk groet, 

[Naam] 

Prenataal Diagnostisch Centrum [naam centrum] 

Bij vragen kunt u contact opnemen met XXX bereikbaar via [Telefoonnummer:…………] 

 

Antwoordformulier prenatale test met de NIPT 

1. Gegevens van de zwangere: 

Uw achternaam....................…………..Uw geboortedatum: ………………..….…………………. 

Uw [naam centrum] patiëntennummer: ..................................................................................... 

Naam partner: …………………………..…………………………………………………………..... 

Als u verhuisd bent, nieuw adres: ………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

2. Gegevens over de zwangerschap en bevalling: 

Hoeveelste zwangerschap was dit: ……………….   

Datum van bevalling: …………………………geboortegewicht: ……..……….….. meisje / jongen 

Werd de bevalling ingeleid?                    ja / nee  

Als ja, wat was de reden:………………………… 

Bevalling spontaan / kunstverlossing / keizersnede 

Indien kunstverlossing / keizersnede, wat was hiervoor de reden: ……………………………….. 

Eventuele complicaties van de zwangerschap: ………….…..………………………………………. 

…………………………………….……………………………………………………………………….. 

Voor- en achternaam van de baby:……………………………… ………….………..…………….... 

Naam verloskundige of arts / kliniek: ………………………………………………….......………….. 

Eventuele bijzonderheden baby: (zijn er aangeboren afwijkingen) 

……………………………………………………………………………………….………….……..……………………

……………………………………………………………………………………….………….……..…………………… 

Code: 

 

Datum: 

(Niet invullen) 


