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afname-instructie bloedafnameset 

1
Stap 

Pre-afname 

Doorloop stap 1 volgens de werkwijze van uw organisatie: 
Optie A: Papieren aanvraagformulier (of bevestigingsmail zwangere). 
Optie B: Digitale aanvraag via LabOnline. 

Optie Optie Papieren aanvraagformulier A (of bevestigingsmail zwangere) B Digitale aanvraag via LabOnline 

- -

Vraag de zwangere om het papieren Peridos 
aanvraagformulier. Controleer of de Haal het digitale aanvraagformulier met 
zwangere al bloed mag laten afnemen behulp van het BSN op via LabOnline in het 
(datum staat halverwege het formulier). LIMS. Het is niet nodig om te controleren of 

de zwangere al bloed mag laten afnemen. Heeft de zwangere geen papieren 
aanvraagformulier? Vraag haar dan om de 
bevestigingsmail van de aanvraag. 

Controleer aan de hand van het legitimatie-
bewijs het BSN op het papieren aanvraag-
formulier. Controleer aan de hand van het 

legitimatiebewijs het BSN op het digitale Heeft de zwangere geen papieren 
aanvraagformulier? Controleer dan de naam aanvraagformulier. 
en geboortedatum in de bevestigingsmail 
(die bevat geen BSN). 

1 

Gegevens aanvrager 
P. van der Veen 
De Nieuwe Spruyt 
Dorpsstraat 2 
1234 AB Dinkel 
Telefoon: 06-12345678 
E-mailadres: info@denieuwespruyt.nl 

Geboortedatum: 01 01 1991 

Peridoscode: 

Bloedafnameorganisatie: Ziekenhuis Holland 

Bloedafname mogelijk vanaf: 01 04 2023 

1 

22 

Maak een dossier aan voor de zwangere in 
het LIMS. Voer minimaal BSN en 
geboortedatum in (handmatig), en de 
Peridoscode (door de barcode te scannen 
van het aanvraagformulier of de 
bevestigingsmail). 

2
Stap 

Afname 

Neem één afnameset uit de doos. 
Controleer de houdbaarheid van de 
bloedafnameset bovenop de doos of in het 
venster van de bloedafnameset. 

3 
Heeft de zwangere geen BSN? 
Controleer dan bij zowel optie A als B: achternaam, voornamen, 
geboortedatum, postcode, huisnummer en woonplaats. Voer 
bij optie A in het LIMS deze gegevens in (in plaats van het BSN). 

31 

Neem bloed af door middel van een directe 
venapunctie en vacutainer systeem. Zie 
kader op achterzijde voor toelichting. 

2 4 

Scheur de bloedafnameset open op de Vul beide STRECK bloedbuizen maximaal (10 ml). 
stippellijn. 



 
 
 

10x 

5 

6 

9 

8 

7 

Zwenk direct na afname 10 keer 180 graden. 

Scan de barcodes van beide gevulde 
bloedbuizen en koppel deze aan het 
dossier/de aanvraaggegevens in het LIMS. 

Let op: Door te scannen koppel je de 
bloedbuizen aan een aanvraag. Dit is een 
belangrijke stap. Het NIPT-laboratorium kan 
niet controleren of de bloedbuizen 
gekoppeld zijn aan de juiste aanvraag, 
omdat de gegevens van de zwangere niet 
op papier met de bloedbuizen worden 
meegestuurd. Voer het scannen daarom 
zorgvuldig uit. 

Toelichting venapunctie 

Vul in het LIMS de datum, tijd en locatie van 
bloedafname in (of deze gegevens worden 
automatisch door het systeem ingevuld). 

Controleer en accordeer de ingevulde 
gegevens in het LIMS en sluit de aanvraag af. 

Verstuur de digitale gegevens over de 
bloedafname middels het retourbericht naar 
Peridos. 

Let op: Verstuur het bericht uiterlijk binnen 
één uur na het verzenden van de 
bloedbuizen naar het NIPT-laboratorium. 

• Gebruik een standaard naaldhouder voor 16 mm. Alternatief is ‘butter˜y’ collectieset; gebruik dan altijd een voorloopbuis  om lucht uit de 
leidingen te halen. 

• STRECK bloedbuizen kunnen na een EDTA buis en voor de Glycolytic inhibitor buis afgenomen worden. Bij afname na een buis met additief 
(Heparine) altijd een voorloopbuis zonder additief of EDTA buis afnemen voordat de STRECK bloedbuizen worden afgenomen. 

• Is een bloedbuis kapot? Pak dan een nieuwe bloedbuis uit een andere bloedafnameset. Stuur geen alternatieve buis op. 
• De vloeistof in de buis houdt het bloed langer bruikbaar voor de test. Verwijder dit niet. De vloeistof is niet schadelijk mocht deze gemorst worden. 

3
Stap 

Verpakken en 
verzenden 

1 

2 

Meer informatie 
en helpdesk 

Plaats de gevulde bloedbuizen in de rigid 
safetybag en sluit deze met de plakstrook. 

Plaats de rigid safetybag in de 
retourenvelop en plak deze dicht. Is er een 
papieren aanvraagformulier gebruikt? Stuur 
dit dan nooit mee in de envelop. 

3 Bewaar de bloedbuizen voor en na afname 
bij kamertemperatuur. Verzending bij 
voorkeur binnen 24 uur met koerier of 
haalservice PostNL. De bloedbuizen moeten 
uiterlijk binnen vier dagen (4 keer 24 uur) na 
bloedafname zijn ontvangen door het 
NIPT-laboratorium. 

• Uitgebreide werkinstructies, veelgestelde vragen, contactpunten en helpdesk zijn te vinden in het Document Werkafspraken NIPT Bloedafname, 
via http://www.pns.nl/nipt/bloedafnameorganisaties. 

• Vragen over of problemen met de bloedafname? Neem contact op met de Peridos helpdesk, op werkdagen bereikbaar van 8.00 uur tot 17.00 
uur via www.peridos.nl/helpdesk of helpdesk@peridos.nl. 

• Laboratorium-gerelateerde vragen? Neem contact op met de helpdesk van het NIPT-laboratorium via: 
◦ NIPT-laboratorium Amsterdam, locatie VUmc: NIPT_KlinGen@amsterdamumc.nl 
◦ NIPT-laboratorium Maastricht, locatie MUMC+: NIPT@mumc.nl 
◦ NIPT-laboratorium Rotterdam, locatie Erasmus MC: loket.klinischegenetica@erasmusmc.nl 
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