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 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?  

• Nieuw: aanvraagformulier en afname-instructies NIPT 
• Document Werkafspraken NIPT Bloedafname 
• Online informatiebijeenkomsten 

o Programma bijeenkomst 17 januari 2023 
o Inschrijven bijeenkomst 7 maart 2023 

• Uitbetaling NIPT Bloedafname 
• Digitalisering: reminder stappenplan testen digitale berichten 

 
Nieuw: aanvraagformulier en afname-instructies NIPT 
Aanvraagformulier NIPT 

Zoals aangekondigd per e-mail en in de NIPT Update van december is 
helaas gebleken dat er voor de bloedafnameorganisaties die willen werken 
met ZorgDomein nog geen duurzame digitale oplossing is vóór 1 april 
2023. Om dit op te lossen zal in het proces van aanvraag tot bloedafname 
tijdelijk  deels nog gebruik worden gemaakt van papier. In de praktijk 
betekent dit dat de verloskundig zorgverlener voor elke zwangere een 
papieren aanvraagformulier zal printen. De zwangere neemt dit formulier 
mee naar de bloedafnamelocatie. Bij de bloedafnameorganisaties die 
werken met ZorgDomein worden de gegevens vervolgens handmatig op 
de locaties ingevoerd. Als er gewerkt wordt met LabOnline zijn de 
gegevens van de zwangere al vanuit Peridos doorgestuurd: ze hoeven 
alleen nog gecontroleerd te worden. De zwangere ontvangt overigens ook 
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een bevestigingsmail van de aanvraag, maar daar hoeft ze verder niets 
mee te doen. 
Het nieuwe aanvraagformulier en de bevestigingsmail zijn - ter informatie 
– meegestuurd als bijlage bij deze NIPT Update (zie Bijlage Papieren 
aanvraagformulier en Bevestigingsmail NIPT). 
 

Afname-instructie NIPT 

De nieuwe instructie voor de NIPT bloedafname is als bijlage bij deze NIPT 
Update meegestuurd (zie Bijlage Afname-instructie NIPT). Deze instructie 
is bedoeld voor bloedafnamemedewerkers en is vanaf 1 april 2023 bij elke 
bloedafnameset gevoegd. In de instructie is in beeld en tekst 
weergegeven welke stappen moeten worden doorlopen om op een juiste 
manier bloed af te nemen voor de NIPT, inclusief de administratieve 
(digitale) afhandeling. In de instructie is bij stap 1 (pre-afname) 
onderscheid gemaakt tussen het verwerken van het papieren 
aanvraagformulier (optie A)  en het digitaal ontvangen en afhandelen van 
de aanvraag via LabOnline (optie B). De afname-instructie is daardoor 
voor alle organisaties van toepassing. 
 
Actie: Zorg dat uw interne kwaliteitsdocumenten, werkafspraken en 
opleidingsmaterialen over de NIPT bloedafname tijdig geactualiseerd of 
opgesteld worden aan de hand van de nieuwe afname-instructies.  
 
Tijdens de online informatiebijeenkomst op 7 maart wordt de afname-
instructie stap voor stap doorgenomen en toegelicht.  
Actie: Zorg dat uw medewerkers zich inschrijven voor deze bijeenkomst, 
zodat zij tijdig en goed geïnformeerd zijn hoe de NIPT bloedafname uit te 
voeren. 
 

Document Werkafspraken NIPT Bloedafname  
Onderdeel van de aanbesteding was het Document Werkafspraken NIPT 
Bloedafname. Dit document is geüpdatet – waarbij ook wijzigingen zijn 
opgenomen in verband met het tijdelijke deels papieren proces – en als 
bijlage met deze NIPT Update meegestuurd (zie Bijlage Document 
Werkafspraken NIPT Bloedafname). Het document bevat alle praktische 
informatie en afspraken voor organisaties die de bloedafname voor de 
NIPT uitvoeren, waaronder uitgebreide werkinstructies, een antwoord op 
veelgestelde vragen, contactpunten en de gegevens van de helpdesk. 
 
Actie: Zorg dat uw interne kwaliteitsdocumenten, werkafspraken en 
opleidingsmaterialen over de NIPT bloedafname tijdig geactualiseerd of 
opgesteld worden aan de hand van het Document Werkafspraken. En zorg 
dat uw (kwaliteits)medewerkers tijdig op de hoogte zijn van de inhoud 
van het Document Werkafspraken. 

https://channel.royalcast.com/landingpage/clbps/20230307_1/
http://www.pns.nl/documenten/document-werkafspraken-nipt-bloedafname
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Overigens geldt dat voor het tijdelijke deels papieren proces ook een 
aanvulling van de overeenkomst nodig is. Het Programma van Eisen dat 
onderdeel is van de overeenkomst, ging nog uit van een volledig digitaal 
proces voor alle bloedafnameorganisaties per 1 april 2023. Wij bereiden 
een addendum voor waarin de deels papieren variant tijdelijk onderdeel 
van de overeenkomst wordt gemaakt. U krijgt het addendum later 
toegezonden ter ondertekening. Voor de inhoudelijke instructies kunt u 
uitgaan van de informatie in deze NIPT Update (afname-instructies en 
Document Werkafspraken NIPT Bloedafname). In zoverre is de 
ondertekening van het addendum een formaliteit. 
 
Online informatiebijeenkomsten 
Programma bijeenkomst 17 januari 2023 

Op 17 januari 2023 vindt van 15.00 tot 17.00 uur de online 
informatiebijeenkomst Organisatie NIPT Bloedafname plaats. Het 
programma van de bijeenkomst is als volgt: 
 
15.00-15.30: Algemene zaken door Mieke Wesdorp 

Informatie over de NIPT, wat er verandert per 1 april 2023, de 
nieuwe bloedafnamesets, de transitiefase en stopweek, en toegang 
tot Peridos en kwaliteitsrapportages. 

 
15.30-15.50: Regionale Centra en CLBPS door Jacqueline Reijerink 

Informatie over de organisatie van de prenatale screening, wie de 
Regionale Centra en CLBPS zijn en wat hun taken en 
verantwoordelijkheden zijn, en uitleg over de helpdesk van 
Peridos.  

 
15.50-15.55: Pauze 
 
15.55-16.25: ICT door Merel Oortveld 

Informatie over het aanvraagproces, de (digitale) afhandeling van 
de aanvraag op de bloedafnamelocatie, het retourbericht naar 
Peridos en het testen van de digitale berichten. 

 
16.25-16.55: Uitbetaling door Jesse Dijkman 

Informatie over voorwaarden voor uitbetaling, het invullen van 
financiële stamgegevens, het uitbetalingsproces en 
declaratieoverzichten. 

 
16.55-17.00: Afsluiting 
 
Nog niet aangemeld? Via deze link kunt u zich inschrijven voor de online 
informatiebijeenkomst op 17 januari.  
  

https://channel.royalcast.com/landingpage/clbps/20230117_1/
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Inschrijven bijeenkomst 7 maart 2023 

Op 7 maart 2023 vindt van 15.00 tot 16.30 uur de online 
informatiebijeenkomst Praktische Uitvoering Bloedafname NIPT plaats. 
Tijdens deze online bijeenkomst worden praktische instructies gegeven 
voor de afhandeling van de bloedafname en de overgang van de NIPT 
binnen TRIDENT naar de NIPT als reguliere screening. De bijeenkomst 
vindt plaats in samenwerking met Company Webcast. 
 
Deze informatiebijeenkomst is bedoeld voor bloedafnamemedewerkers en 
algemene contactpersonen. 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 op 7 maart. U vindt daar ook meer informatie over 
het programma.  

Beide informatiebijeenkomsten worden eenmalig gegeven. Een opname 
van de bijeenkomst komt direct na afloop in een on-demand versie 
beschikbaar. De link wordt in de NIPT Update van februari opgenomen en 
op www.pns.nl/nipt/bloedafnameorganisaties en www.clbps.nl geplaatst. 
 

Uitbetaling NIPT Bloedafname 
Bericht over doorgeven financiële stamgegevens 

In de NIPT-update van november werd u gevraagd om medewerkers 
namens uw organisatie aan te melden voor onder meer financiële rollen in 
Peridos. De Regionale Centra kennen die rollen momenteel in Peridos toe 
aan de door u opgegeven medewerkers. Zodra dit gereed is – naar 
verwachting in de tweede helft van januari – sturen wij de financiële 
contactpersonen van alle bloedafnameorganisaties een bericht per e-mail. 
Daarin staat een instructie om de financiële stamgegevens van de 
bloedafnameorganisatie in Peridos in te vullen. Wanneer deze gegevens in 
Peridos zijn ingevuld, is uw organisatie gereed voor het ontvangen van 
betalingen voor de NIPT Bloedafname. 
 

Herinnering: meesturen financieel kenmerk 

Het is mogelijk (dus niet verplicht) om per uitgevoerde bloedafname een 
eigen (financieel) kenmerk met het retourbericht naar Peridos mee te 
sturen. Dat kenmerk zal ook zichtbaar zijn bij de declaratie voor de 
bloedafname in het declaratieoverzicht in Peridos. Zo kunt u de 
declaraties in Peridos relateren aan uw eigen financiële administratie. 
 
Actie: wilt u gebruik maken van het financiële kenmerk? Stem dan met 
uw boekhouder af wat als kenmerk moet worden gebruikt. En zorg dat dit 
kenmerk in het retourbericht wordt meegestuurd. 

https://channel.royalcast.com/landingpage/clbps/20230307_1/
http://www.pns.nl/nipt/bloedafnameorganisaties
http://www.clbps.nl/


 

   
 

Datum 
9 januari 2023 
 
Ons kenmerk 
NIPT Update  

Pagina 5 van 7 

Digitalisering: reminder stappenplan testen digitale berichten 
De voorbereidingen voor het digitale proces zijn in volle gang. Hieronder 
vindt u nogmaals de testplanning, zoals deze ook in de NIPT Update van 
december stond. Het Zorgmail-adres van Peridos is 
500108639@lms.lifeline.nl 
  

Stappenplan testen digitale berichten   
Aanvraagbericht via LabOnline  

Als uw organisatie het aanvraagbericht via LabOnline gaat ontvangen zal 
dit bericht getest worden in overleg met LabOnline, na gereed brengen 
van de koppeling. Vanaf eind januari zal dit bericht getest gaan worden.   
  
Actie: neem eind januari contact op met LabOnline voor het testen van 
het aanvraagbericht.   
  
Retourbericht: EDIFACT  

Als uw organisatie gebruik gaat maken van het EDIFACT retourbericht 
kunt u zich melden bij CLBPS (de organisatie waar Peridos onder valt).   

• U krijgt dan meer informatie en toegang tot het testplatform van 
CLBPS: Interoplab. In Interoplab kunt u – via een validator – de 
door de applicatie van uw organisatie gegenereerde berichten 
testen. Ook moet het verplichte testscenario doorlopen worden.   

• Als het testscenario succesvol doorlopen is, moet een Zorgmail-
connectietest gedaan worden met Peridos om het verzenden van 
het bericht via Zorgmail te testen.  

• U dient voor 21 februari alle testen succesvol doorlopen te 
hebben.   

 
Actie: meldt u bij CLBPS via testen@clbps.nl   
 

HL7-retourbericht via LIMS  

Als uw organisatie gebruik gaat maken van een HL7 retourbericht via het 
LIMS dan zal dit vanaf januari getest gaan worden in afstemming met de 
leveranciers. Het testen van de connectie met Peridos via beveiligde e-
mail volgt daarna via testen@clbps.nl  
  
Actie: neem in januari contact op met de leverancier van uw LIMS voor 
het testen van het retourbericht.   
  

HL7-retourbericht via LabOnline   

Als uw organisatie gebruik gaat maken van het HL7 retourbericht via 
LabOnline dan kunt u zich vanaf eind januari melden bij CLBPS (de 
organisatie waar Peridos onder valt), voor het testen van de connectie 

mailto:500108639@lms.lifeline.nl
mailto:testen@clbps.nl
mailto:testen@clbps.nl
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met Peridos. De inhoud van de berichten hoeft niet getest te worden, dit 
wordt vooraf door LabOnline gedaan in samenwerking met CLBPS.  
  
Actie: meldt u zich vanaf eind januari bij CLBPS via testen@clbps.nl  
 
Contact 
Op www.pns.nl/nipt/bloedafnameorganisaties vindt u een overzicht van 
alle eerder verschenen NIPT Updates, handig als u iets wilt nalezen. Op 
onze webpagina staat ook meer informatie over de online 
informatiebijeenkomsten, en vindt u het Document Werkafspraken NIPT 
Bloedafname en de afname-instructies. 

• 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 

Januari 2023 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 screening, 
ICT, uitbetaling, rol van CLBPS en 
Regionale Centra. 

Testen digitaal 
berichtenverkeer  
LabOnline-LIMS-Peridos. 

Q1 2023 
Doel: testen digitaal 
berichtenverkeer voor NIPT 
bloedafname. 

Invoeren financiële 
(bank)gegevens in Peridos 

Vóór 15 feb 
2023 

 

mailto:testen@clbps.nl
http://www.pns.nl/nipt/bloedafnameorganisaties
mailto:bloedafname.nipt@rivm.nl
mailto:trident-studie@vumc.nl
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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-apr 2023 
Zie toelichting NIPT-update 
december 

Stopweek 
24 mrt 2023 
17.00 uur tot 1 
april 00.00 uur 

Geen bloedafname NIPT.  

Evt bijbestellen nieuwe 
bloedafnamesets 

Vanaf 27 mrt 
2023 

Via bestelportal DaklaPack: 
www.bestelnipt.nl/bestel  

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.  

http://www.bestelnipt.nl/bestel
http://www.pns.nl/
http://www.pns.nl/

	Wat staat in deze NIPT Update?
	Nieuw: aanvraagformulier en afname-instructies NIPT
	Aanvraagformulier NIPT
	Afname-instructie NIPT

	Document Werkafspraken NIPT Bloedafname
	Online informatiebijeenkomsten
	Programma bijeenkomst 17 januari 2023
	Inschrijven bijeenkomst 7 maart 2023

	Uitbetaling NIPT Bloedafname
	Bericht over doorgeven financiële stamgegevens
	Herinnering: meesturen financieel kenmerk
	Digitalisering: reminder stappenplan testen digitale berichten
	Stappenplan testen digitale berichten
	Aanvraagbericht via LabOnline
	Retourbericht: EDIFACT
	HL7-retourbericht via LIMS
	HL7-retourbericht via LabOnline

	Contact
	Checklist: planning met belangrijke data

