
 

  

  
Bijlage 1 
Horend bij Informatiepakket over de NIPT Bloedafname, vanaf 1 april 2023 

  

  
Per 1 april 2023 worden er nieuwe bloedafnamesets voor de NIPT gebruikt. De 
oude sets van de TRIDENT studies mogen vanaf dat moment niet meer gebruikt 
worden. DaklaPack verzorgt de samenstelling en uitlevering van de nieuwe 
bloedafnamesets. Ze doen dat nu ook al voor de TRIDENT studies. 

  

Wat verandert er? 

• De lay-out van de doos waar de bloedafnamesets in 

zitten is aangepast en het aantal sets per doos is 

voortaan 20 sets (in plaats van 10 sets per doos). 

• De kleur en lay-out van de bloedafnameset zijn 

vernieuwd, zodat de sets van de TRIDENT studie goed 

van de nieuwe sets te onderscheiden zijn. De kleur 

per laboratorium verandert niet: de sets voor locatie 

VUmc hebben een blauwe streep, voor locatie MUMC+ 

een groene, en voor locatie ErasmusMC een rode 

streep.  

• Er is een geheel nieuwe afname-instructie (zie 

bijlage).  

• De bloedbuizen zijn voorgestickerd met een nieuwe 

barcode. De nieuwe barcode is: SB – 5 cijfers – 2 

letters. SB staat voor StreckBuis. Voorbeeld: 

SB12345AB.  
• De retourenvelop is kleiner omdat er geen papieren 

aanvraagformulier meer met de bloedbuizen naar het 

laboratorium gaat. 

Inhoud doos 

Eén doos bevat 20 gesealde bloedafnamesets.  

In de set zit een stappenetui met daarin:  
• afname-instructie 
• 2 glazen STRECK bloedbuizen met voorgestickerde 

barcode  
• rigid safetybag en retourenvelop om de bloedbuizen 

naar het laboratorium te verzenden.  

   
 

  

Nieuwe bloedafnamesets per april 2023 



Eerste batch bloedafnamesets NIPT: automatisch geleverd 

In de week van 20 maart 2023 ontvangt u automatisch de eerste batch nieuwe 

bloedafnamesets op uw centrale afleverlocatie. Deze batch bevat een voorraad voor 

(minimaal) 6 weken voor al uw bloedafnamelocaties. Uw organisatie is zelf 

verantwoordelijk om de sets naar uw bloedafnamelocaties te distribueren. 

 

Het aantal dozen dat u ontvangt is gebaseerd op uw historie aan bestellingen in 2022 en 

vermenigvuldigd met 1,5 in verband met een mogelijke piek aan bloedafnames in april 

2023.  

 

Heeft u vanaf april 2023 meer bloedafnamelocaties voor de NIPT dan voorheen?  

Dan ontvangt u per extra locatie 2 dozen (40 sets). U hoeft daar niets voor te doen, dit 

gaat ook automatisch. 

 

Neemt uw organisatie vanaf april 2023 voor het eerst bloed af voor de NIPT?  

Dan is het aantal dozen gebaseerd op het gemiddeld verbruik van andere 

bloedafnameorganisaties. 

 

Bloedafnamesets bestellen: vanaf 27 maart 2023  

Vanaf maandag 27 maart 2023 kunt u de nieuwe bloedafnamesets voor de NIPT ook zelf 

bestellen bij de leverancier DaklaPack. Hierbij ontvangt u instructies voor het plaatsen 

van een bestelling: 

• Ga naar de online NIPT bestelportal via www.bestelnipt.nl/bestel en log hier in. Op 27 

maart ontvangt u van DaklaPack een e-mail met uw inloggegevens. Inloggen is alleen 

mogelijk voor aangewezen administrators of medewerkers waarvoor de administrator 

een account heeft aangemaakt. 

• Na het inloggen is er de mogelijkheid om een product te selecteren. Automatisch is 

het juiste product geselecteerd (bloedafnameset NIPT) voor uw regio (het NIPT-

laboratorium waar u aan verbonden bent).  

• Vul in hoeveel dozen u wenst te bestellen en of het afleveradres nog correct is. Eén 

doos bevat 20 bloedafnamesets.  

• Ter controle wordt nog éénmaal een overzicht gegeven van de bestelling.  

• Na het bevestigen van de gegevens wordt de bestelling ingeboekt en verzonden. 

• De levertijd van de bestelling is binnen 24 uur. 

 

 

 

http://www.bestelnipt.nl/bestel

