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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? 

 

Vanaf nu: elke maand een NIPT Update  

In deze NIPT Update leest u welke zaken u of uw collega’s moeten regelen 

om de bloedafname vanaf het begin soepel te laten verlopen. Vanaf nu 

zullen we u elke maand op de hoogte brengen van de laatste acties, 

activiteiten en ontwikkelingen. Vast onderdeel van de informatiebrief is 

een planning met daarin de belangrijkste data en mijlpalen. Handig als 

checklist. 

 

Op 17 januari en 7 maart 2023 vinden webinars plaats. U krijgt dan 

praktische informatie én u kunt al uw vragen stellen. Noteer meteen de 

volgende data: 

 

17 Januari 2023 15.00-17.00 uur 

Webinar: Organisatie NIPT Bloedafname.  

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

Webinar voor medewerkers van bloedafnameorganisaties. Onderwerpen: 

algemene zaken zoals bestellen van bloedafnamesets, ICT-zaken, 

uitbetaling, rol van CLBPS en Regionale Centra. 

 

7 maart 2023 15.00-16.30 uur 

Webinar: Praktische Uitvoering Bloedafname NIPT.  

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

Webinar voor medewerkers bloedafname. Onderwerpen: praktische 

afhandeling van de bloedafname NIPT en praktische zaken overgang van 

situatie TRIDENT naar screening. 
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Wat staat in deze NIPT Update?  

• Eerste stappen nieuw betaalproces 

• Start gemaakt met digitalisering administratie bloedafnameproces 

• Contact  

• Checklist: planning met belangrijke data 

 

Eerste stappen gezet voor uitbetaling NIPT via Regionale Centra 

De acht Regionale Centra voor Prenatale Screening (zie www.pns.nl) 

hebben de opdracht gekregen om vanaf 1 april 2023 – namens de 

overheid – de uitbetaling van de NIPT aan de bloedafnameorganisaties en 

de NIPT-laboratoria te verzorgen. Uw organisatie is gekoppeld aan één 

Regionaal Centrum. Op 8 juli jongstleden heeft u daar een overzicht van 

gekregen.  

 

Heeft uw bloedafnameorganisatie op dit moment een contract binnen de 

TRIDENT studies? Dan verandert voor u de uitbetalende partij en dus het 

betaalproces. Alle details worden momenteel uitgewerkt, meer informatie 

volgt later dit jaar. 

 

Hier alvast de belangrijkste punten op een rij: 

• Op dit moment moeten zwangeren € 175 betalen voor de NIPT. Per 

1 april 2023 is de NIPT gratis voor alle zwangeren die onder 

behandeling zijn van een verloskundig zorgverlener in Nederland. 

• De uitbetaling verloopt via het ‘self-billing’ principe: uw organisatie 

dient zelf geen declaraties of facturen in.  

• De Regionale Centra maken namens uw organisatie een declaratie 

per bloedafname aan. Dit verloopt automatisch. 

• Maandelijks betaalt het Regionaal Centrum (achteraf) in een 

verzamelbetaling alle betaalbaar gestelde declaraties van de 

voorgaande maand uit. 

 

Tijdens het webinar op 17 januari 2023 krijgt u gedetailleerde informatie 

over de uitbetaling van de NIPT. Ook nemen we de schermen en 

functionaliteiten in Peridos met u door.  

 

Start gemaakt met digitalisering administratie bloedafnameproces 

De aanvraag van de NIPT zal per 1 april 2023 volledig digitaal verlopen. 

Het huidige papieren aanvraagformulier komt dus te vervallen. Waar 

staan we nu en wat moet er de komende tijd gebeuren? 
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De nieuwe procedure: 

• De verloskundig zorgverlener doet een aanvraag voor de NIPT in 

het eigen digitaal cliëntendossier, deze wordt verzonden naar 

Peridos.  

• Vanuit Peridos wordt de aanvraag digitaal doorgestuurd via een 

verwijsplatform. 

• Als het bloed is afgenomen sturen de bloedafnameorganisaties een 

retourbericht naar Peridos met gegevens over de bloedafname 

(onder andere tijd, datum, locatie en barcodes bloedbuizen). 

 

Gesprekken gaande met verwijsplatforms 

Bij de aanbesteding kreeg u de vraag met welk verwijsplatform u 

wenst te werken. Er kwamen toen twee partijen naar voren: LabOnline 

en ZorgDomein. We voeren momenteel met beide partijen gesprekken 

om de benodigde koppelingen te realiseren. Ook zijn we bezig om 

samen het bericht op te stellen dat van Peridos naar de 

verwijsplatforms wordt gestuurd. 

 

Actie: zet de invoering retourbericht nu in de ICT-planning  

Het opstellen van de EDIFACT en HL7 retourberichten is opgestart. Op 

dit moment leggen wij ze voor aan de leveranciers van de diverse 

LIMS-en. Binnenkort zullen we ze met u delen. We vragen u binnen uw 

organisatie de implementatie van het retourbericht op de ICT-planning 

te zetten of contact op te nemen met de leverancier van uw LIMS. 

Datum gereed: bij voorkeur eind 2022. Meer informatie hierover volgt 

in de volgende NIPT Update. 

 

Stappen voor 2022 op het gebied van digitalisering 

Eind dit jaar leggen we in Peridos vast welk verwijsplatform, LIMS en 

beveiligde mailservice uw organisatie eventueel gebruikt. Daarnaast 

wordt per bloedafnamelocatie een locatiecode vastgelegd die uw 

organisatie moet meesturen in elk retourbericht. 

 

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.  

  

mailto:bloedafname.nipt@rivm.nl
mailto:trident-studie@vumc.nl
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Checklist: planning met belangrijke data 

 

Actie bloedafnameorganisatie Wanneer Toelichting 

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. 

Implementatie ICT-aanpassingen 

voor digitalisering 

Q3-Q4 2022, 

deadline 31 

december 

Betreft keuze type 

retourbericht (HL7 of Edifact) 

en implementatie. 

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  

 

 

Meer weten over de NIPT? De NIPT is een test waarbij het bloed van 

de moeder wordt gebruikt om in het laboratorium te testen of het 

ongeboren kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. 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/



