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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? 

 

Save the date  

In de volgende NIPT Update krijgt u een link om u in te schrijven voor de 

webinars over de bloedafname NIPT die begin 2023 plaatsvinden.  

 

Zet de data vast in uw agenda:  

• 17 januari 2023, 15.00-17.00 uur, Organisatie NIPT Bloedafname. 

Alles wat uw organisatie moet weten en regelen voor 1 april 2023.  

• 7 maart 2023,15.00-16.30 uur, Praktische Uitvoering Bloedafname 

NIPT. Zo neem je bloed af voor de NIPT vanaf 1 april 2023. 

 

Wat staat in deze NIPT Update?  

• Houd rekening met extra transitie-activiteiten in de week van 27 t/m 

31 maart 2023 

• Uitbetaling: inzage en controle in Peridos 

• Digitalisering: stappen rond retourbericht en registratie in Peridos 

• November: vragen over registratie in Peridos 

• Contact 

• Checklist: planning met belangrijke data 
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Houd rekening met extra transitie-activiteiten in de week van 27 

t/m 31 maart 2023 

Voert uw organisatie op dit moment al de NIPT bloedafname uit? Dan 

krijgt u eind maart 2023 te maken met de afbouw van de activiteiten voor 

de NIPT binnen de TRIDENT studies en de opbouw van de activiteiten voor 

de NIPT binnen de reguliere screening. 

 

We vragen u om er in uw personele bezetting alvast rekening mee te 

houden dat de activiteiten voor de transitie voor het merendeel 

plaatsvinden in de week van 27 t/m 31 maart. Begin 2023 hoort u precies 

welke acties er in maart van uw organisatie worden verwacht.  

 

Uitbetaling: inzage en controle in Peridos 

In verband met de betaling van de bloedafnames zal uw organisatie in 

2023 toegang krijgen tot Peridos, het landelijke informatiesysteem voor 

prenatale screening. In Peridos staan al uw betaalgegevens en kunt u 

declaraties inzien en controleren. Afhankelijk van uw organisatie krijgen 

een of meer mensen binnen uw organisatie een financiële rol, zodat zij 

tijdig aan de slag kunnen met het invoeren van de financiële 

stamgegevens. 

 

Er zijn twee financiële rollen in Peridos: 

• BAO contactpersoon financiën (verplichte rol): de persoon met 

deze rol is verantwoordelijk voor de volledige en correcte 

vastlegging van de financiële stamgegevens van de 

bloedafnameorganisatie in Peridos en heeft inzicht in de financiële 

afhandeling van de declaraties. Het is verplicht om namens uw 

organisatie in elk geval één persoon voor deze rol aan te melden. 

• BAO financiën inzage (indien gewenst): de persoon met deze rol 

heeft alleen inzage in de financiële stamgegevens van de 

bloedafnameorganisatie en de financiële afhandeling van de 

declaraties. Deze rol is bedoeld voor degene die verantwoordelijk is 

voor de controle op de vastlegging of wijziging van financiële 

stamgegevens. Het is niet verplicht om iemand voor deze rol aan 

te melden. Deze rol wordt aangeboden om, indien gewenst, het 

vierogenprincipe binnen uw organisatie te ondersteunen. 

Bij de NIPT Update van november ontvangt u het formulier waarmee u 

deze rollen voor uw organisatie kunt aanvragen en dus de personen voor 

deze rollen kunt doorgeven. U ontvangt dan ook gedetailleerde informatie 

over de financiële rollen in Peridos. 

 

Actie: Ga alvast na wie binnen uw organisatie betrokken is bij de 

financiële afwikkeling van de betalingen en bloedafnames en wie deze 

rollen vanuit uw organisatie straks invullen. 
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Digitalisering: stappen rond retourbericht en registratie in Peridos 

Format retourbericht naar Peridos 

 

Binnenkort zal de contactpersoon ICT van uw organisatie de definitieve 

specificaties voor de opties van het retourbericht ontvangen. Het is 

mogelijk om de informatie over de bloedafname terug te koppelen via een 

EDIFACT MEDLAB bericht of via een HL7 bericht (enkele types). 

 

1. EDIFACT-MEDLAB bericht 

Als uw organisatie kiest voor gebruik van het EDIFACT-bericht: het is van 

belang om de implementatie hiervan tijdig op de ICT-planning van uw 

organisatie te plaatsen. Bij voorkeur is het bericht eind 2022 gereed om 

te testen. Er zal een digitale omgeving (Interoplab) beschikbaar worden 

gesteld waarmee u de inhoud van het door uw systeem gegenereerde 

bericht kunt testen/valideren. Waarschijnlijk zal dit vanaf half november 

mogelijk zijn. Daarna volgen nog de verbindingtesten met de Peridos 

acceptatie-omgeving om de communicatielijn tussen uw applicatie en 

Peridos te testen. De planning hiervan volgt in een volgende NIPT Update. 

 

2. HL7 bericht 

De berichten zijn door ons afgestemd met uw LIMS. Zij zullen zorgen voor 

tijdige implementatie van het bericht. Als uw organisatie kiest voor 

gebruik van een HL7 bericht vragen we u contact op te nemen met de 

leverancier van uw LIMS, na ontvangst van de definitieve specificaties. 

Het bericht zal ook worden getest, daarover volgt nog verdere informatie.  

 

Let op: voor het verzenden van beide berichten dient u beveiligde e-mail 

te gebruiken, er zullen geen directe koppelingen worden aangelegd tussen 

uw LIMS en Peridos.  

 

November: vragen over registratie in Peridos  

Om het digitaliseringsproces goed te kunnen inrichten, hebben we een 

aantal gegevens van u nodig. In de NIPT Update van november krijgt u 

daarom een lijst met vragen over de volgende onderwerpen: 

• Welk berichttype uw organisatie gaat gebruiken.  

• Welk verwijsplatform, LIMS en welke beveiligde mailservice uw 

organisatie gebruikt.  

• Welke locatiecode uw organisatie per bloedafnamelocatie wil 

gebruiken.  

Deze gegevens worden in Peridos vastgelegd. 

 

Actie: Heeft u nog niet alle keuzes gemaakt die nodig zijn om de 

gegevens voor registratie in Peridos te kunnen aanleveren? Dan raden we 

u aan om hier vóór 1 november een besluit over te nemen. 
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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 

Implementatie ICT-aanpassingen 

voor digitalisering 

Q3-Q4 2022, 

deadline 31 

december 

Betreft keuze type retourbericht 

(HL7 of Edifact) en 

implementatie. 

Doorgeven keuze verzendmethode 

bloedmonsters en gegevens rondom 

uitbetaling en digitalisering. 

November 2022 

Op uiterlijk 1 december 2022 

moeten uw keuzes bekend zijn. 

T.z.t. volgt meer informatie. 

Webinar 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 screening, 

ICT, uitbetaling, rol van CLBPS 

en Regionale Centra. 

Testen digitaal berichtenverkeer VWP-

LIMS-Peridos. 
Q1 2023 

Doel: testen digitaal 

berichtenverkeer voor NIPT 

bloedafname. 

Aanvragen financiële rollen en invoeren 

financiële (bank)gegevens BAO in 

Peridos. 

Q1 2023  

Bestellen bloedafnamesets, 

verspreiding prikinstructies binnen de 

bloedafnameorganisatie. 

feb/mrt 2023  

Webinar 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  

 

 

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.  
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