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1. NIPT Update  

De bloedafnameorganisatie waar u werkt, zal vanaf 1 april 2023, opnieuw 

of voor het eerst, de bloedafname uitvoeren voor de NIPT (niet-invasieve 

prenatale test). Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de invoering 

van de NIPT als vast onderdeel van de prenatale screening in volle gang. 

Wat betekent dat voor u en uw organisatie? 

 

Wat staat in deze NIPT Update?  

• Vóór 1 december belangrijke gegevens aanleveren! 

• Inschrijving online informatiebijeenkomst 17 januari 2023  

• Digitalisering: stand van zaken 

• Contact 

• Checklist: planning met belangrijke data 

 

Vóór 1 december belangrijke gegevens aanleveren! 

Vóór 1 december 2022 moet u een aantal gegevens bij ons laten 

registreren om te zorgen dat de bloedafname vanaf april 2023 soepel 

verloopt en dat uw organisatie uitbetaald krijgt. Een deel van deze 

gegevens levert u via een schriftelijk registratieformulier aan, het andere 

deel via een online vragenformulier. Alle gevraagde gegevens worden 

vastgelegd in Peridos – de landelijke database voor prenatale screening. 

Voor meer informatie over Peridos, zie www.peridos.nl.    

 

Deel 1 - Schriftelijk registratieformulier 

De volgende keuzes/gegevens moet u aanleveren middels het 

‘Registratieformulier Peridos bloedafnameorganisaties NIPT’ dat als bijlage 

in de mail is toegevoegd aan deze NIPT Update. Het registratieformulier 

bevat ook een beschrijving en toelichting. 

 

A. Keuze verzendmethode NIPT monsters. U moet doorgeven 

welke verzendmethode uw organisatie per april 2023 gaat 

http://www.peridos.nl/
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gebruiken voor het verzenden van de bloedbuizen naar het NIPT-

laboratorium. Eerder heeft u een overzicht gekregen naar welk van 

de drie NIPT-laboratoria u de bloedbuizen moet sturen, dit 

overzicht is opnieuw als bijlage in de mail toegevoegd (Bijlage: 

Bloedafnameorganisaties t.b.v. NIPT – koppeling lab en RC).  

B. Contactpersoon algemeen. U moet doorgeven wie binnen uw 

organisatie het algemeen aanspreekpunt is. Dit wordt vastgelegd 

in Peridos door deze persoon de rol BAO contactpersoon algemeen 

toe te kennen.  

C. Financiële rollen. In verband met de uitbetaling van de 

bloedafnames zal uw organisatie in 2023 toegang krijgen tot 

Peridos. In Peridos staan al uw betaalgegevens en kunt u 

declaraties inzien en controleren. U moet doorgeven welke 

medewerker(s) binnen uw organisatie een financiële rol krijgt (of 

krijgen) in Peridos. Zodra de personen die u machtigt voor de 

financiële rollen door ons in Peridos zijn verwerkt ontvangt u 

instructies voor het invoeren van de betaalgegevens van uw 

organisatie in Peridos. 

 

Actie: Vul de bijlage ‘Registratieformulier Peridos bloedafnameorganisaties 

NIPT’ volledig in, print het formulier en laat het ondertekenen door de 

eindverantwoordelijke van uw organisatie inzake de NIPT. Het ingevulde 

formulier dient vóór 1 december 2022 gemaild te worden naar 

helpdesk@peridos.nl.  

 

U krijgt vervolgens een ontvangstbevestiging van de helpdesk Peridos. Bij 

vragen of opmerkingen over het ingevulde formulier, neemt het Regionaal 

Centrum contact met u op.  

 

Deel 2 – Online vragenformulier 

De volgende gegevens moet u aanleveren via deze online vragenlijst: 

1. Contactgegevens van uw organisatie die vermeld worden op het 

kaartje met NIPT bloedafnamelocaties dat op Peridos wordt 

geplaatst voor verloskundig zorgverleners en zwangeren; 

2. Gegevens over de digitale berichtenuitwisseling; 

3. Gegevens voor het aanmaken van een nieuw bestelaccount bij 

Daklapack, de leverancier van de bloedafnamesets*. 

 

Een deel van de gegevens (met name rondom de berichtenuitwisseling) is 

al eerder telefonisch of per e-mail opgevraagd. Om alles definitief vast te 

kunnen leggen, vragen we u om de online vragenlijst toch helemaal in te 

vullen.  

*Deze gegevens komen niet in Peridos te staan, maar worden 

doorgegeven en geregistreerd door Daklapack. 

mailto:helpdesk@peridos.nl
https://www.formdesk.com/rivm/bloedafnamenipt
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Actie: Registreer vóór 1 december 2022 via deze online vragenlijst 

alle gevraagde gegevens. U hoeft geen handtekening onder de 

vragenlijst te zetten. U kunt het formulier tussentijds opslaan en op een 

later moment verder invullen. Let er op dat u het formulier na het volledig 

invullen definitief maakt door op de knop ‘verzenden’ te drukken.  

Let op: de ingevulde gegevens zijn definitief en worden vastgelegd in 

Peridos. Mocht er na het invullen van het formulier een wijziging zijn, dan 

moet u dat z.s.m. schriftelijk aan ons doorgeven via 

bloedafname.nipt@rivm.nl. 

Heeft u vragen over het aanleveren van deze gegevens? Mail naar 

bloedafname.nipt@rivm.nl. 

 

Inschrijving online informatiebijeenkomst 17 januari 2023 

Op 17 januari 2023 vindt van 15.00 tot 17.00 uur de online 

informatiebijeenkomst (webinar) Organisatie NIPT Bloedafname plaats. 

Tijdens deze online bijeenkomst via MS Teams wordt informatie gegeven 

over alles wat uw organisatie moet weten en regelen voor 1 april 2023. U 

krijgt informatie over:  

• De veranderingen per april 2023. 

• Het bestellen van de nieuwe bloedafnamesets.  

• ICT. 

• Uitbetaling  

• De rol van CLBPS en Regionale Centra.  

Deze informatiebijeenkomst is bedoeld voor eindverantwoordelijken, 

contactpersonen algemeen, ICT-contactpersonen en financiële 

medewerkers. Ook voor opleiders en kwaliteitsmedewerkers binnen uw 

organisatie is de bijeenkomst zeer relevant! 

 

Actie: Via deze link kunt u zich inschrijven voor de online 

informatiebijeenkomst. U kunt meerdere personen aanmelden, er is geen 

maximum aan het aantal deelnemers per organisatie. 

 

Op 7 maart 2023 vindt een tweede online informatiebijeenkomst 

(webinar) plaats, waarin praktische instructies worden gegeven voor de 

afhandeling van de bloedafname en de overgang van de NIPT binnen 

TRIDENT naar de NIPT als reguliere screening. De inschrijving voor deze 

bijeenkomst volgt in de NIPT Update van januari. 

 

Beide informatiebijeenkomsten worden eenmalig gegeven. Een opname 

van de bijeenkomst komt direct na afloop in een on-demand versie 

beschikbaar. De link wordt per mail aan alle gecontracteerde 

bloedafnameorganisaties gestuurd en op www.pns.nl/professionals en 

www.clbps.nl geplaatst. 

 

https://www.formdesk.com/rivm/bloedafnamenipt
mailto:bloedafname.nipt@rivm.nl
mailto:bloedafname.nipt@rivm.nl
https://teams.microsoft.com/registration/xmaEzc7XCkG-EzPkAYX9qw,253Jtx4ZV0Gf27S1KUMAIA,g1yUeAv7n0aTasfycCIx0Q,Ij3ISJWoUkuUttqppe2Ajw,hie02BslrU2x2NqAxAeWqA,3h2iLXHbm02lNB9zkL1-Yw?mode=read&tenantId=cd8466c6-d7ce-410a-be13-33e40185fdab
http://www.pns.nl/professionals
http://www.clbps.nl/
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Digitalisering: stand van zaken 

Aanvraagbericht via verwijsplatform 

Het RIVM is met twee partijen in gesprek om de digitale aanvraag van de 

NIPT te realiseren: LabOnline en ZorgDomein. De aanvraagberichten zijn 

inmiddels opgesteld. De ICT-contactpersonen die hebben aangegeven met 

ZorgDomein te willen werken, hebben op 1 november jl. de berichten via 

e-mail ontvangen met de vraag hier naar te kijken. We horen graag zo 

snel mogelijk, maar in ieder geval voor 15 november, of uw organisatie 

deze berichten kan verwerken. Daarnaast zijn we druk bezig met het 

maken van een testplanning om de berichten met de individuele 

bloedafnameorganisaties te testen.  

 

We willen u op het volgende attenderen: u kunt een NIPT-aanvraag alleen 

ophalen m.b.v. het BSN of naam/geboortedatum van de zwangere (een 

NIPT aanvraag kan dus niet worden opgehaald m.b.v. van een 

Zorgdomein-nummer). Als dit voor uw organisatie niet goed werkbaar is, 

dan vragen we u contact met ons op te nemen via 

bloedafname.nipt@rivm.nl  

 

Retourbericht naar Peridos en testen 

De ICT-contactpersonen van alle organisaties hebben inmiddels een 

aantal documenten met berichtspecificaties ontvangen voor de 

verschillende berichttypes (EDIFACT MEDLAB of HL7). Heeft uw 

organisatie niets ontvangen of nog vragen? Laat dit dan per e-mail aan 

ons weten via bloedafname.nipt@rivm.nl.  

 

Ook voor het testen van de retourberichten wordt momenteel een 

planning gemaakt. Meer informatie hierover ontvangt u in de NIPT Update 

van december.  

 

We hebben begrepen dat er wat vragen zijn over het moment van 

verzenden van deze retourberichten. Er zijn verschillende opties mogelijk.  

1. Het retourbericht kan direct na de bloedafname verzonden worden.  

2. Een andere optie is dat het verzonden wordt op moment dat de 

bloedbuizen vanaf een hoofdlocatie op transport gaan richting het 

NIPT-laboratorium.  

Het is van belang dat de berichten binnen één uur na het op transport 

gaan van de buizen verzonden zijn, zodat deze informatie bij Peridos 

bekend is voordat de buizen bij het NIPT-laboratorium arriveren en 

gescand worden voor analyse.  

 

Barcode 

De bloedbuizen bevatten een barcode die na de bloedafname moeten 

worden gescand en gekoppeld aan de NIPT-aanvraag. Momenteel wordt 

een concept-barcode getest. Zodra het formaat en opbouw van de 

barcode definitief is wordt deze gedeeld met de ICT-contactpersonen. 

Binnen 2 weken ontvangt u hierover meer informatie. 

mailto:bloedafname.nipt@rivm.nl
mailto:bloedafname.nipt@rivm.nl
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Contact 

• Voor vragen en opmerkingen over alle zaken die verband houden 

met de NIPT bloedafname per april 2023: 

bloedafname.nipt@rivm.nl   

• Voert u op dit moment de NIPT bloedafname uit binnen de 

TRIDENT studies en heeft u een vraag of opmerking over de 

huidige situatie? Mail dan naar: trident-studie@vumc.nl.  

 

Checklist: planning met belangrijke data 

Actie bloedafnameorganisatie  Wanneer  Toelichting  

Aanleveren belangrijke gegevens via 

Schriftelijk registratieformulier en 

online vragenformulier 

deadline 1 

december 2022 

Zie deze NIPT Update: 

Vóór 1 december 

belangrijke gegevens 

aanleveren! 

Implementeren ICT-aanpassingen 

voor digitalisering  

deadline 31 

december  

Implementatie 

retourbericht.  

Deelnemen aan Online 

informatiebijeenkomst voor 

bloedafnameorganisaties  

Organisatie NIPT Bloedafname. Alles 

wat uw organisatie moet weten en 

regelen voor 1 april 2023.  

17 jan 2023  

15.00-17.00 uur  

Onderwerpen: bestellen 

bloedafnamesets, 

overgang van situatie 

TRIDENT naar reguliere 

screening, ICT, 

uitbetaling, rol van CLBPS 

en Regionale Centra.  

Testen digitaal berichtenverkeer 

VWP-LIMS-Peridos  
jan-feb 2023  

Doel: testen digitaal 

berichtenverkeer voor 

NIPT bloedafname  

Invoeren financiële (bank)gegevens in 

Peridos  
Q1 2023    

Bestellen bloedafnamesets, 

verspreiding prikinstructies binnen de 

bloedafnameorganisatie  

feb/mrt 2023    

Deelnemen aan Online 

informatiebijeenkomst voor 

bloedafnamemedewerkers  

Praktische Uitvoering Bloedafname 

NIPT. Zo neem je bloed af voor de NIPT 

vanaf 1 april 2023.  

7 mrt 2023  

15.00-16.30 uur  

Onderwerpen: praktische 

instructies afhandeling 

bloedafname NIPT en 

praktische zaken 

overgang van situatie 

TRIDENT naar screening.  

Transitiefase voor 

bloedafnameorganisaties met contract 

binnen TRIDENT studies  

mrt 2023  

Onder andere 

kortdurende landelijke 

stop bloedafname NIPT 

(1 week) en verwijderen 

oude bloedafnamesets.  

Start bloedafname NIPT binnen het 

reguliere screeningsprogramma. En 

overname contracten van RIVM naar 

Regionale Centra.  

1 apr 2023    

 

 

mailto:bloedafname.nipt@rivm.nl
mailto:trident-studie@vumc.nl
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Zie ook www.pns.nl  

De NIPT wordt momenteel landelijk aangeboden via de TRIDENT studies. 

Vanaf april 2023 wordt de NIPT onderdeel van het landelijke 

screeningsprogramma dat onder regie valt van het RIVM. Kijk voor meer 

informatie op www.pns.nl.  

http://www.pns.nl/
http://www.pns.nl/

