
  Aanvraagformulier bloedafname NIPT 
 
 

Geprint op 10-12-2022     

Dit formulier bevat de aanvraaggegevens voor bloedafname voor de NIPT (niet-invasieve 
prenatale test). Neem dit formulier en je identificatiebewijs mee naar de 
bloedafnamelocatie. 

Informatie voor de bloedafnameorganisatie 

Gekozen test: NIPT zonder nevenbevindingen 

Naam: A.J. de Jong 

BSN 012345678 

Geboortedatum: 01-01-1991 

Peridoscode 

 

Bloedafnameorganisatie: Saltro (www.saltro.nl) 

Bloedafname mogelijk vanaf: 01-04-2023 

 
Gegevens aanvrager 
P. van der Veen (AGB-code: 08002550) 
De Nieuwe Spruyt (AGB-code: 08004500) 
Dorpsstraat 2 
1234 AB Dinkel 
Telefoon: 06-12345678 
E-mailadres: info@denieuwespruyt.nl 
 

Vernietig dit formulier na gebruik. 

 
Informatie voor de zwangere 
Meer informatie over de NIPT en een overzicht van bloedafnamelocaties vind je op 
www.pns.nl/nipt. Vaak is het nodig om bij de gekozen locatie vooraf een afspraak te maken 
voor bloedafname. 

Heb je vragen over de bloedafname? Of kloppen jouw gegevens niet? Laat dit dan weten aan 
je verloskundig zorgverlener.  

An English version of the blood draw information is available in print from your obstetric care 
provider. 

https://www.saltro.nl/
mailto:info@denieuwespruyt.nl
http://www.pns.nl/nipt


  Bevestiging bloedafname NIPT 
 

 

     

Beste A.J de Jong, 

Hierbij bevestigen wij jouw aanvraag voor de NIPT (niet-invasieve prenatale test). Deze 

aanvraag is gedaan op 23-03-2023 door D. van der Laan van De Nieuwe Spruyt. In deze e-

mail vind je de details van de aanvraag. 

 

Gekozen test: NIPT zonder nevenbevindingen 

Naam: A.J. de Jong 

Geboortedatum: 01-01-1991 

Peridoscode 

 

Bloedafnameorganisatie: Ziekenhuis Holland (www.ziekenhuisholland.nl) 

Bloedafname is mogelijk vanaf: 01-04-2023 

 

Bloedafname 

Je hebt Ziekenhuis Holland gekozen als bloedafnameorganisatie. De locaties voor 

bloedafname vind je op www.pns.nl/nipt. Vaak is het nodig om bij de gekozen locatie vooraf 

een afspraak te maken voor bloedafname.  

Neem bij de bloedafname mee: 

• Je legitimatiebewijs. 

• Het papieren aanvraagformulier (die krijg je van je verloskundig zorgverlener). 

Heb je vragen over de bloedafname? Of kloppen jouw gegevens niet? Laat dit dan weten aan 

je verloskundig zorgverlener.  

Over deze e-mail 

Je ontvangt dit bericht namens jouw verloskundig zorgverlener. Deze e-mail is automatisch 

naar jou verzonden vanuit Peridos (de landelijke database voor de NIPT, de 13 wekenecho 

en de 20 wekenecho). Deze e-mail is vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de persoon aan 

wie deze e-mail is gericht. 

Jouw verloskundig zorgverlener heeft jouw e-mailadres en 06-nummer meegestuurd bij de 

aanvraag voor de NIPT. Dit is noodzakelijk om deze e-mail te kunnen versturen.  

Is dit bericht niet voor jou bedoeld? Dan vragen wij je vriendelijk om Peridos daar een e-mail 

over te sturen (helpdesk@peridos.nl) en dit bericht te verwijderen. 

http://www.ziekenhuisholland.nl/
https://www.pns.nl/nipt
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