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Prenatale Screening Infectieziekten en 
Erytrocytenimmunisatie (PSIE) programma 

vanaf  1 januari 2013  

zwangerschap 

‘12e’ week 
Erytrocyten: 
ABO, RhD en Rhc   
Antistofscreening 
 
Infectieziekten: 
Syfilis 
Hepatitis B 
HIV 

30e week 
 
 
 
 
Antenatale  
anti-D-profylaxe 

Post partum 
 
 
Postnatale  
anti-D-profylaxe 
 
 
 
 
 
 
 

RhD-negatieve en 
Rhc-negatieve zwangeren alle zwangeren 

27e week 
Antistofscreening 
 
Indien RhD-neg: 
Foetale RhD-  
typering in  
maternaal plasma 

Als kind  
 RhD-pos: 

Meerlingen en bij 
genetische 
variatie nog 
navelstreng  
bloedtypering 



Cel-vrij foetaal DNA in maternaal plasma 

Maternaal plasma 

Maternaal DNA 

• kleine DNA fragmenten afkomstig uit apoptotische trofoblasten 

• betrouwbare meting vanaf week 7 

• klinische toepassing: foetale RhD-status, aneuploidie 

Foetaal DNA 



Xiril α Xiril γ MagNa 
Pure 96 

StepOnePlus 

DNA  

extractie 

 PCR 

Setup 

Real-time 

PCR 

 

 

Report 
Plasma 

separatie 

Landelijke foetale RHD screeningsprogramma 

• Aangeboden aan alle RhD-negatieve vrouwen in week 27 

• Real-time PCR RHD exon 5 en RHD exon 7  

• Gerichte anti-D profylaxe 

 



Verwachte valkuilen foetale RhD-typering 
 

• Genetisch 
 RHD variant genen bij moeder of kind 
 
• Technisch 
 Aspecifieke PCR signalen ivm uitslagalgoritme 
 
• Logistiek 
 Fouten rondom bloedafname of -inzending 
 

 



Genetische valkuilen: 
RHD variant genen 

RHD
exon 1 exon 10 exon 10 exon 1

RHCERHD
exon 1 exon 10 exon 10 exon 1

RHCE

genotype fenotype 

RHD
exon 1 exon 10 exon 10 exon 1

RHCERHD
exon 1 exon 10 exon 10 exon 1

RHCE

positief 

negatief 

variant of 

RHD variant gedetecteerd (moeder of kind) bij 100 (44.4%) 
zwangerschappen met een “fout-positieve” RHD uitslag 



Technische valkuilen: 
Aspecifieke PCR signalen vs lage foetale DNA levels 

• Predictie algoritme 
• Voorkomen van fout-negatieve 

resultaten 
• Positieve foetale RHD uitslag bij 

aspecifieke PCR signalen 
 

• Zwakke PCR signalen 
• Late signalen 
• Weinig positieve signalen 

Aspecifieke PCR signalen  bij 70 (31.1%) 
zwangerschappen met een “fout-positieve” RHD uitslag 



Logistieke valkuilen: 
Fouten rondom bloedafname/inzending 

• Sampleverwisseling (n=2) 
• DNA profiel in navelstrengbloed heeft geen biologisch verwantschap 

met DNA profiel van moederlijk bloed 
 

• Insturen van maternaal bloed na de geboorte i.p.v. 
navelstrengbloed (n=6) 

• Moeder is RhD negatief 
• Geen materiaal van het kind 

 
• Vermenging van navelstrengbloed met maternaal bloed (n=3) 

• Genetische test detecteert laag percentage RHD positief DNA 
• Kleihauer bevestigt mix moederlijke en foetale cellen 

Fouten rondom bloedafname/inzending totaal n=11 (4.9%) 



Overzicht fout-positieve resultaten 

           
                         nt = 225 

Genetisch

Technisch

Logistiek

Niet genoeg restmateriaal

Foutpostieven e.c.i

Positieve foetale RHD genotypering & negatieve navelstrengbloed  D fenotypering 



Andere studies: Vanishing twins & NIPT 

Vanishing twin in de 
voorgeschiedenis bij 2/13 
foutpositieve NIPT resultaten 

Y-chromosoom en trisomie 
18 signalen   
bij een zwangerschap van 
een euploid meisje 

Andere foutpositieve NIPT resultaten worden ook verklaard door vanishing twins 

Detectie extra 
haplotype in 
maternaal plasma van 
32 cases met 
voorgeschiedenis van 
een vanishing twin 

 Prenat Diagn 2013 

 Ultrasound Obstet Gynecol 2014 

 AJOG 2015 



 
• De meeste foutpositieve foetale RhD resultaten worden veroorzaakt door 

genetische (vaak correct-positief), technische of logistieke valkuilen 
 

• Foutpositieve uitslagen worden mogelijk ook veroorzaakt door vanishing 
twins 

 
• Indien onze hypothese juist is, ligt de frequentie van vanishing twins op 

max 0.6% 
 

• Geen grote klinische impact voor de foetale RhD typering 
 

• Voorzichtigheid is geboden bij andere niet-invasieve testen (vb NIPT) 

Take home message 
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