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Beste mensen,
Er is veel aandacht voor geweest: sinds 1 april dit jaar is de NIPT als eerste test
beschikbaar in onderzoekssetting. Terugkijkend kunnen we zeggen dat deze
implementatie zonder meer goed is verlopen.
Ik realiseer me terdege dat dit niet had gekund zonder de inzet van al die mensen
die hierbij betrokken zijn. Als eerste denk ik aan de initiatiefnemers die met een
niet aflatende volharding de basis van TRIDENT-2 hebben gelegd. Zij hebben ook
een grote bijdrage geleverd aan de evenwichtige communicatie over de NIPT in de
media en de informatievoorziening aan deelneemsters. Bij de voorbereiding van
de implementatie is ook aandacht besteed aan een gedegen bijscholing van de
counselors. Daar is bijzonder vooruitstrevend door alle partijen aan gewerkt niet
in de laatste plaats door de counselors die in korte tijd de bijscholing met succes
hebben doorlopen. Iedereen stond op 1 april klaar om de deelneemsters van de
juiste informatie te voorzien. Naar ik heb begrepen hebben labmedewerkers zeker
in het begin vele overuren gedraaid om de eerste stroom deelneemsters op te
vangen. het is niet onopgemerkt gebleven.

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.
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Er zijn nog zoveel mensen die ik hier niet noem. Met deze brief bedank ik daarom
graag al die mensen die betrokken zijn bij de NIPT als eerste test. Dankzij jullie
inzet is de implementatie van de NIPT als eerste test in onderzoekssetting
bijzonder zorgvuldig en met succes verlopen.
Met vriendelijke groet,
de minister van Volksgezondheid,
W in en Sport,
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