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> Retouradres Postbus 1 3720 BA Bilthoven 

  
Datum 10 februari 2023 
Betreft Informatiepakket over de NIPT Bloedafname, 

vanaf 1 april 2023 

  

 
Geachte, 

 

In verband met de invoering van de NIPT als onderdeel van het reguliere 

programma voor prenatale screening zal de bloedafnameorganisatie waar 

u werkt vanaf 1 april - opnieuw of voor het eerst - de NIPT bloedafname 

uitvoeren. Met dit Informatiepakket over de NIPT Bloedafname, vanaf 1 

april 2023 geven wij u een praktisch overzicht van wat er voor u en uw 

medewerkers zal veranderen.   

  

De inhoud van dit informatiepakket sluit aan op:  

• De online informatiebijeenkomst Organisatie NIPT Bloedafname die 

op 17 januari jongstleden heeft plaatsgevonden en nog on-demand 

is terug te kijken via www.pns.nl/nipt/bloedafnameorganisaties.   

• De NIPT Update, een nieuwsbrief die u sinds september 

maandelijks ontvangt. De reeds verschenen nieuwsbrieven zijn 

terug te lezen op www.pns.nl/nipt/bloedafnameorganisaties.  
 

Dit informatiepakket bevat:  

1. Informatie over de nieuwe bloedafnamesets per 1 april 2023: 

met de veranderingen op een rij, details over de automatische 

levering van de eerste batch en de nieuwe bestelinstructies.  

2. Een overzicht van de nieuwe bloedafnamelocaties en een 

overzicht van alle bloedafnameorganisaties (in de lijst staat 

ook aan welk NIPT-laboratorium en Regionaal Centrum uw 

bloedafnameorganisatie gekoppeld is). 

  

Ter informatie ontvangt u eveneens:   

3. Een print van de nieuwe afname-instructies zoals deze vanaf 1 

april 2023 gelden (de afname-instructie wordt meegeleverd in 

elke bloedafnameset).  

4. Een voorbeeld van het Aanvraagformulier bloedafname NIPT 

dat zwangeren moeten tonen als ze zich bij de 

bloedafnamelocatie melden. Er is ook een aanvraagformulier 

voor zwangeren zonder BSN (niet bijgevoegd), deze bevat 
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meer persoonsgegevens die nodig zijn om de zwangere te 

identificeren.   

5. Een voorbeeld van de Bevestiging bloedafname NIPT die 

zwangeren van hun verloskundig zorgverlener per e-mail 

ontvangen zodra de aanvraag gedaan is.  

  

Deel de informatie met uw medewerkers  

Het informatiepakket is bedoeld om uw medewerkers intern te kunnen 

informeren en op te leiden voor de NIPT bloedafname per april 2023, en 

om uw eigen interne kwaliteitsdocumenten en werkinstructies op te 

stellen of te updaten. We willen u dan ook vragen de informatie te delen 

met kwaliteitsmedewerkers, opleiders en/of andere medewerkers voor wie 

de informatie relevant is.  

  

Online informatiebijeenkomst Praktische uitvoering bloedafname 

NIPT  

De medewerkers van bloedafnameorganisaties zullen stap voor stap door 

de nieuwe afname-instructies worden meegenomen op 7 maart 2023 van 

15.00 – 16.30 uur via een tweede online informatiebijeenkomst. Ze 

kunnen zich voor deze bijeenkomst aanmelden via de link op 

www.pns.nl/nipt/bloedafnameorganisaties. De bijeenkomst is ook relevant 

voor kwaliteitsmedewerkers en opleiders.  

  

Vragen 

Heeft u vragen over zaken die verband houden met de NIPT bloedafname 

per april 2023? Kijk eerst bij de rubriek veelgestelde vragen op 

www.pns.nl/nipt/bloedafnameorganisaties of stuur een e-mail naar 

bloedafname.nipt@rivm.nl.  

  

 

 
Met vriendelijke groet, 
  
  
  
  

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de  

Regionale Centra 
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