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DE ONDERGETEKENDEN: 
 
De Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, voor deze de directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM), de heer prof. dr. ir. J. Brug, gevestigd aan de Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 
te (3721 MA) Bilthoven, voor deze Joep Bartholomeus, Afdelingshoofd Centrum voor 
Bevolkingsonderzoek, krachtens volmacht en mandaat mede namens de volgende Regionale 
Centra voor Prenatale Screening: 
 

1. Stichting Prenatale Screening Noord-Holland, vertegenwoordigd door E. van Leeuwen en J.A.M. 
Laudy, gezamenlijk bevoegd bestuurders; 

2. Stichting Prenatale Screening Zuidoost Nederland, vertegenwoordigd door M.J. Pieters, 
zelfstandig bevoegd bestuurder; 

3. Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland, vertegenwoordigd door J.C.I.Y Reijerink – 
Verheij, zelfstandig bevoegd bestuurder; 

4. Stichting Prenatale Screening Randstad-Midden, vertegenwoordigd door S. Zum Vörde Sive 
Vörding, zelfstandig bevoegd bestuurder; 

5. Stichting Prenatale Screening Regio Noordoost Nederland, vertegenwoordigd door L.K. Duin en 
M.K. Bakker, gezamenlijk bevoegd bestuurders; 

6. Stichting Prenatale Screening Regio Nijmegen, vertegenwoordigd door A.M. Stolwijk, zelfstandig 
bevoegd bestuurder; 

7. Stichting Prenatale Screening Regio Utrecht, vertegenwoordigd door J. Toet, zelfstandig 
bevoegd bestuurder; 

  
hierna te noemen: Opdrachtgever, of RIVM respectievelijk de Regionale Centra, waarbij het 
RIVM praktisch als Opdrachtgever fungeert gedurende de Implementatiefase en de Regionale 
Centra gedurende de Uitvoeringsfase, en; 
 
de Opdrachtnemer of Bloedafnameorganisatie, identiteit en gegevens conform de Overeenkomst;  
 
waarbij Opdrachtnemer en Opdrachtgever gezamenlijk ook aangeduid worden als "Partijen, en; 
 
als gesproken wordt over ‘Bloedafnameorganisaties’ (meervoud) gedoeld wordt op alle door 
Opdrachtgever toegelaten Bloedafnameorganisaties;  
 
 
OVERWEGENDE DAT: 
 
- Partijen in het kader van een ‘open house’-inkoopprocedure eerder de Overeenkomst 

‘Bloedafnamediensten ten behoeve van de Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT)’ (verder te 
noemen: Overeenkomst) hebben gesloten; 

- op grond van de inkoopdocumenten van Opdrachtgever die onderdeel van de 
Overeenkomst zijn, in het bijzonder de eisen 32. tot en met 35. van het Programma van 
Eisen, oorspronkelijk overeengekomen is dat het gehele aanvraagproces per 1 april 2023 
voor alle Bloedafnameorganisaties digitaal zou verlopen, waarvoor Opdrachtnemer 
geparafraseerd alle noodzakelijke maatregelen diende te nemen en een Verwijsplatform of 
een ander voor deze functionaliteit geschikt routeringssysteem moest gebruiken; 

- het gedurende de Implementatiefase niet mogelijk is gebleken om voldoende zeker een 
werkende oplossing te realiseren en implementeren voor één van de aangedragen 
Verwijsplatformen voor 1 april 2023, de startdatum van de Uitvoeringsfase; 

- in verband hiermee door Opdrachtgever een gedeeltelijke papieren variant van het 
aanvraagproces is ontworpen en per december 2022 herhaaldelijk met alle 
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Bloedafnameorganisaties gecommuniceerd, om in ieder geval per 1 april 2023 de 
uitvoering van de Bloedafname zeker mogelijk te maken met een goede landelijke dekking; 

- de Overeenkomst op dit moment niet voorziet in de mogelijkheid van een papieren variant 
voor een deel van het aanvraagproces, waardoor dit addendum nodig is; 

- de Overeenkomst uberhaupt niet flexibel is als het gaat om het toelaten van andere 
varianten van de invulling van het (digitale) proces, terwijl het ook gezien de looptijd van 
de Overeenkomst wel goed denkbaar is dat hier op enig moment behoefte aan ontstaat; 

- het daarom in bredere zin dan alleen voor de noodzakelijke tijdelijke gedeeltelijk papieren 
variant nu wenselijk is dat Opdrachtgever in de toekomst aanvullende invullingen van het 
digitale proces mogelijk kan maken, zonder dat wijziging van de Overeenkomst nodig is; 

- de precieze opzet van een extra variant ter bepaling van Opdrachtgever moet blijven, die 
kan worden vastgelegd in het Document Werkafspraken - zoals inmiddels al is gebeurd 
voor de aanvullende, tijdelijke gedeeltelijk papieren variant;  

- specifiek de papieren variant die wordt toegestaan in beginsel tijdelijk is, ter overbrugging, 
omdat Opdrachtgever nog steeds streeft naar de digitalisering van het gehele proces; 

- toestemming voor een aanvullende variant door Opdrachtgever dan ook weer moet kunnen 
worden ingetrokken als het een tijdelijke oplossing betreft, met inachtneming van een 
redelijke termijn zodat Bloedafnameorganisaties voldoende tijd hebben voor de omzetting;  

- dit Addendum I weliswaar voor alle gecontracteerde Bloedafnameorganisatiers geldt, maar 
Bloedafnameorganisaties die gebruik kunnen maken van een werkende volledig digitale 
oplossing via een Verwijsplatform door Opdrachtgever aangemoedigd worden dit te doen;  

 
 
KOMEN NADER OVEREEN ALS VOLGT: 
 

A. Aan de Bijlage Programma van Eisen die onderdeel is van de Overeenkomst wordt door 
Partijen de volgende eis 32A toegevoegd in paragraaf 3.1: 

 
32A. In de eisen 33. tot en met 35 is beschreven op welke wijze de 
Bloedafnameorganisatie invulling moet geven aan het proces zoals bedoeld onder eis 
32., voor zover het het ontvangen en verwerken van het aanvraagbericht uit Peridos 
betreft. Bloedafnameorganisaties dienen aan deze eisen te kunnen voldoen.  
 
Echter, indien de situatie zich voordoet dat Opdrachtgever vaststelt dat een goede 
werkbare en zekere digitale oplossing conform de eisen 32. tot en met 35. niet tijdig 
gerealiseerd kan worden of niet langer gegarandeerd is, dan kan Opdrachtgever een 
aanvullende invulling toestaan om (duiding: zoals nu bijvoorbeeld een tijdelijke 
gedeeltelijk papieren variant en mogelijk in de toekomst een andersoortige digitale 
oplossing), met inachtneming van het gehele systeem, om de uitvoering van de 
bloedafname voor de NIPT met een goede landelijke dekking te kunnen garanderen.  
 
Daarbij wordt door Partijen onderkend dat Bloedafnameorganisaties door de eisen die 
Opdrachtgever gesteld heeft mede afhankelijk kunnen zijn van de leverancier van een 
zogenaamd Verwijsplatform en de technisch-operationele oplossing die in relatie tot 
Peridos gerealiseerd kan worden in samenspraak met Opdrachtgever.  
 
Indien een aanvullende variant door Opdrachtgever op enig moment gedurende de 
looptijd van de Overeenkomst wordt toegestaan, dan wordt deze door Opdrachtgever 
uitputtend beschreven in de laatste versie van het Document Werkafspraken dat aan 
Bloedafnameorganisaties beschikbaar wordt gesteld en via de reguliere kanalen 
gecommuniceerd.  
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Opdrachtgever geeft daarbij aan of de aanvullende variant een naar verwachting 
tijdelijk karakter heeft, of dat Bloedafnameorganisaties ervan uit kunnen gaan dat 
deze tot het einde van de looptijd van de Overeenkomst toegestaan zal blijven.  

Indien de variant een tijdelijk karakter heeft, dan zal Opdrachtgever via een wijziging 
in het Document Werkafspraken en communicatie via de reguliere kanalen kenbaar 
maken per wanneer deze (uiterlijk) komt te vervallen inclusief eventuele instructies 
die met de omzetting gepaard gaan. Opdrachtgever zal Bloedafnameorganisaties 
daarbij een termijn van minimaal zes (6) maanden bieden om de omzetting te 
realiseren.  

B. Ter invulling van onderdeel A. geldt ten tijde van de ondertekening van dit Addendum I dat
per 1 april 2023 door Opdrachtgever voor een gedeelte van het aanvraagproces een
‘papieren variant’ wordt toegestaan zoals reeds gecommuniceerd met Opdrachtnemer en al
nader vastgelegd in het Document Werkafspraken. Opdrachtnemer dient ervan uit te gaan
dat deze aanvullende variant tijdelijk is.

C. Bij toekomstige wijzigingen in toegestane varianten ten aanzien van het aanvraagproces
(par. 3.2 Programma van Eisen), geldt dat deze opnieuw door Opdrachtgever vastgelegd
worden in het Document Werkafspraken en via de reguliere communicatiemiddelen
gecommuniceerd met de Bloedafnameorganisaties. Opdrachtgever kan alleen wijzigingen
doorvoeren via het Document Werkafspraken voor zover het a) het toestaan van
aanvullende varianten of b) het intrekken van eerder toegestane aanvullende, tijdelijke
varianten betreft.

D. Met uitzondering van de inhoud die in dit Addendum I expliciet door Partijen
overeengekomen is, blijft de oorspronkelijke Overeenkomst ongewijzigd.

Bilthoven, op 1 februari 2023, ………………………………… op ……………………… 2023 
voor het RIVM,  voor Opdrachtnemer, 
namens de minister van VWS, 

Naam organisatie Opdrachtnemer: 
……………………………………………………….. 

Naam functionaris: Naam functionaris: 

Joep Bartholomeus ……………………………………………………….. 

Functie functionaris: Functie functionaris: 

Afdelingshoofd Prenatale Screening ……………………………………………………….. 
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