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 NIPT Update  

De bloedafnameorganisatie waar u werkt, zal vanaf 1 april 2023, opnieuw 
of voor het eerst, de bloedafname uitvoeren voor de NIPT (niet-invasieve 
prenatale test). Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de invoering 
van de NIPT als vast onderdeel van de prenatale screening in volle gang. 
Wat betekent dat voor u en uw organisatie? 
 

Wat staat in deze NIPT Update?  
• Online informatiebijeenkomsten 

o Terugblik bijeenkomst 17 januari 2023 
o Programma en inschrijven bijeenkomst 7 maart 2023 

• Addendum contract in verband met tijdelijke werkwijze papieren 
aanvraagformulier 

• Tijdelijke wijziging tarief vanwege toename administratietijd 
• Rectificatie Document Werkafspraken NIPT Bloedafname - 

bezorgsnelheid PostNL 
• Verzendinstructies Paasweekend 
• Update digitalisering NIPT en testplanning 
• Doorgeven financiële stamgegevens 
• Informatiepakket  

 

Online informatiebijeenkomsten 
Terugblik bijeenkomst 17 januari 2023 

Op 17 januari vond de eerste online informatiebijeenkomst plaats. De 
bijeenkomst was een groot succes! Van iedere bloedafnameorganisatie 
waren één of meerdere medewerker(s) aanwezig.  
Tijdens de bijeenkomst was er de mogelijkheid om vragen te stellen. Op 
basis van alle gestelde vragen is een Q&A opgesteld. Deze kunt u vinden 
op: www.pns.nl/nipt/bloedafnameorganisaties/veelgesteldevragen. Staat 
uw vraag er niet bij, of is er toch nog iets niet duidelijk? Dan kunt u 
mailen naar bloedafname.nipt@rivm.nl. 

http://www.pns.nl/nipt/bloedafnameorganisaties
mailto:bloedafname.nipt@rivm.nl
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Een opname van de bijeenkomst is in een on-demand versie beschikbaar 
via deze link. De link is ook op www.pns.nl/nipt/bloedafnameorganisaties 
geplaatst. In de bijlage ontvangt u daarnaast een pdf van de presentatie 
die tijdens de webinar is gebruikt; deze wordt niet online geplaatst. 
 

Programma en inschrijven bijeenkomst 7 maart 2023 

Op 7 maart 2023 vindt van 15.00 tot 16.30 uur de online 
informatiebijeenkomst Praktische Uitvoering Bloedafname NIPT plaats. De 
bijeenkomst is bedoeld voor bloedafnamemedewerkers en algemene 
contactpersonen, en is ook voor opleiders en kwaliteitsmedewerkers zeer 
relevant. Het programma van de bijeenkomst is als volgt: 
 

• 15.00-15.10: Welkom en inleiding door Sjaak Toet, Directeur-
bestuurder SPSRU 

 
• 15.10-15.55: Praktische uitvoering NIPT bloedafname door 

Brenda Leferink, sr. programmamedewerker RIVM 
U wordt stap voor stap door de bestelinstructies van de 
bloedafnamesets en door de afname-instructies meegenomen. 
Merel Oortveld, projectleider digitalisering NIPT RIVM, is tijdens dit 
onderdeel aanwezig voor het beantwoorden van vragen. 
 

• 15.55-16.00: Pauze 
 

• 16.00-16.25: Transitie van TRIDENT naar reguliere 
screening en stopweek door Marit Hitzert, projectleider 
implementatie NIPT RIVM 
Informatie over en een toelichting op de activiteiten die plaats 
moeten vinden eind maart in verband met de overgang van de 
TRIDENT studie naar de NIPT binnen reguliere screening, inclusief 
de stopweek. Tijdens de bijeenkomst krijgt u een uitgebreide 
checklist. 
 

• 16.25-16.30: Afsluiting 
 

Nog niet aangemeld? Via deze link kunt u zich inschrijven voor de online 
informatiebijeenkomst.  

De informatiebijeenkomst wordt eenmalig gegeven. Een opname van de 
bijeenkomst komt direct na afloop in een on-demand versie beschikbaar. 
De link naar de opname is dezelfde als de aanmeldlink in het blauwe 
kader hierboven. 
  

https://channel.royalcast.com/clbps/#!/clbps/20230117_1
http://www.pns.nl/nipt/bloedafnameorganisaties
https://channel.royalcast.com/landingpage/clbps/20230307_1/
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Addendum contract in verband met tijdelijke werkwijze papieren 
aanvraagformulier 
Zoals aangekondigd in de NIPT Update van januari geldt dat voor het 
tijdelijke deels papieren proces een aanvulling van de overeenkomst nodig 
is. Dit geldt voor alle bloedafnameorganisaties, ook als uw organisatie het 
proces voor 1 april 2023 wel volledig digitaal heeft ingericht. In de bijlage 
bij deze NIPT Update ontvangt u het addendum ter ondertekening.  
  
Actie: We verzoeken de eindverantwoordelijke van uw organisatie, of een 
andere persoon binnen uw organisatie die hiertoe bevoegd is, om het 
addendum uiterlijk 3 maart 2023 ondertekend op te sturen naar 
bloedafname.nipt@rivm.nl. Het addendum is als bijlage bij deze NIPT 
Update toegevoegd. 
 
Tijdelijke wijziging tarief vanwege toename administratietijd  
Vanwege de wijzigingen in het aanvraagproces door het werken met het 
papieren aanvraagformulier, zijn de bloedafnameorganisaties meer tijd 
kwijt met het invoeren van gegevens. Daarom is besloten dat het tarief 
per NIPT tijdelijk verhoogd zal worden. Hierbij wordt uitgegaan van 2 
minuten extra tijd voor administratieve handelingen per afname.   
  
Er komt daarom € 1,62 boven op het eerder gecommuniceerde tarief. In 
totaal komt dit uit op een nieuw tijdelijk tarief van € 17,49 voor 
organisaties die gebruik maken van een haalservice en een tijdelijk tarief 
van € 20,28 voor organisaties die een koerier gebruiken. 
 
Rectificatie Document Werkafspraken NIPT Bloedafname - 
bezorgsnelheid PostNL 
Bij de NIPT Update van januari heeft u het Document Werkafspraken NIPT 
Bloedafname ontvangen. In het document stond: Houd er rekening mee 
dat PostNL de bloedbuizen de volgende werkdag aflevert bij het NIPT-
laboratorium. Dit is onjuist: PostNL levert de bloedbuizen binnen 
maximaal 48 uur af bij het NIPT-laboratorium. Dit is aangepast in het 
Document Werkafspraken, dit is gepubliceerd op 
www.pns.nl/nipt/bloedafnameorganisaties.  

 
Daarnaast geeft PostNL aan dat bloedbuizen die op vrijdag worden 
opgehaald in principe op maandag bezorgd worden op het NIPT-
laboratorium. Als de bloedbuizen laat op vrijdag worden opgehaald, kan 
het echter zo zijn dat bezorging op maandag niet altijd mogelijk is. Het 
advies van PostNL is daarom om individueel contact met hen te zoeken 
om duidelijkheid/zekerheid te krijgen over bezorging op maandag. 
Hiervoor kunt u terecht bij de bij u bekende contactpersoon of 
accountmanager.   
 

mailto:bloedafname.nipt@rivm.nl
http://www.pns.nl/nipt/bloedafnameorganisaties
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Verzendinstructies Paasweekend 
De NIPT-laboratoria zijn gesloten op Tweede Paasdag, maandag 10 april 
2023. Om de bloedbuizen die ontvangen worden voor het paasweekend 
nog te kunnen verwerken moeten bloedbuizen bij voorkeur op donderdag 
6 april, maar uiterlijk vrijdag 7 april vóór 12.00 uur zijn ontvangen op de 
monsterontvangst van het NIPT-laboratorium. Bloedbuizen die na dit 
tijdstip worden ontvangen worden afgekeurd.  
Op vrijdag 7 april is bloedafname voor de NIPT dus niet mogelijk, omdat 
deze bloedbuizen niet op tijd verwerkt kunnen worden. 
 
Actie: zorg dat uw logistiek zo is ingericht dat bloedafnames voor het 
Paasweekend uiterlijk op vrijdag 7 april voor 12.00 uur zijn ontvangen op 
de monsterontvangst van het NIPT-laboratorium. Zorg dat uw 
afsprakensysteem zo is ingericht dat er geen bloed wordt afgenomen op 
vrijdag 7 april. 
 
Binnenkort ontvangt u verzendinstructies voor overige feestdagen in het 
voorjaar van 2023. 
 
Update digitalisering NIPT en testplanning 
Informatie over de testplanning staat in de NIPT Update van januari. 
Vanaf nu zullen wij voornamelijk per e-mail gericht contact opnemen met 
de contactpersonen ICT om informatie te geven over de stand van zaken 
bij leveranciers van de verschillende LIMS’en. Daarnaast zullen wij 
telefonisch contact opnemen om de stand van zaken bij het testen en de 
planning hiervan door te spreken.  
De deadline van 1 maart nadert, dus wij willen u dringend adviseren om 
zo snel mogelijk met testen te beginnen. Bij problemen, vragen of 
knelpunten, neem contact op via bloedafname.nipt@rivm.nl. 
 
Actie: zorg dat u zo snel mogelijk met testen aan de slag kunt gaan. 
Neem hiervoor contact op met CLBPS via testen@clbps.nl. 
 
Doorgeven financiële stamgegevens 
In de NIPT Update van november werd u gevraagd om medewerkers 
namens uw organisatie aan te melden voor rollen in Peridos. De Regionale 
Centra kennen die rollen momenteel in Peridos toe aan de door u 
opgegeven medewerkers. Zodra dit gereed is – naar verwachting begin 
februari – zal er contact worden opgenomen met de contactpersoon 
financiën. Het Regionaal Centrum van de regio waar u toe behoort stuurt 
de contactpersoon financiën van uw organisatie een bericht per e-mail. 
Daarin staat een instructie om de financiële stamgegevens van de 
bloedafnameorganisatie in Peridos in te vullen. Wanneer deze gegevens in 
Peridos zijn ingevuld, is uw organisatie gereed voor het ontvangen van 
betalingen voor de NIPT Bloedafname. 

mailto:bloedafname.nipt@rivm.nl
mailto:testen@clbps.nl
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Informatiepakket  
Zoals eerder aangekondigd ontvangt u medio februari per post van ons 
een informatiepakket op het centrale adres van uw 
bloedafnameorganisatie. In de tweede helft van februari ontvangt u het 
informatiepakket ook per e-mail. 
Het informatiepakket is bedoeld om uw medewerkers intern te kunnen 
informeren en op te leiden voor de NIPT bloedafname per april 2023, en 
om interne kwaliteitsdocumenten en werkinstructies op te stellen of te 
updaten. U ontvangt dit informatiepakket automatisch, hier hoeft u zich 
niet voor op te geven. 
 
Contact 
Op www.pns.nl/nipt/bloedafnameorganisaties vindt u een overzicht van 
alle eerder verschenen NIPT Updates, handig als u iets wilt nalezen. Op 
onze webpagina staat ook meer informatie over de online 
informatiebijeenkomsten, antwoorden op veelgestelde vragen, en vindt u 
het Document Werkafspraken NIPT Bloedafname en de afname-
instructies. 

• Voor vragen en opmerkingen over alle zaken die verband houden 
met de NIPT bloedafname per april 2023: 
bloedafname.nipt@rivm.nl. 

• Voert u op dit moment de NIPT bloedafname uit binnen de 
TRIDENT studies en heeft u een vraag of opmerking over de 
huidige situatie? Mail dan naar: trident-studie@vumc.nl.   

http://www.pns.nl/nipt/bloedafnameorganisaties
mailto:bloedafname.nipt@rivm.nl
mailto:trident-studie@vumc.nl
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Checklist: planning met belangrijke data 

Actie 
bloedafnameorganisatie 

Wanneer Toelichting 

Implementatie ICT-
aanpassingen voor digitalisering 

Februari 2023 Implementatie retourbericht 

Testen digitaal berichtenverkeer  
LabOnline-LIMS-Peridos. 

Vóór 1 mrt 
2023 

Doel: testen digitaal 
berichtenverkeer voor NIPT 
bloedafname. 

Invoeren financiële (bank)gegevens 
in Peridos 

Vóór 1 mrt 
2023 

 

Deelnemen aan online 
informatiebijeenkomst voor 
bloedafnamemedewerkers 
Praktische Uitvoering Bloedafname 
NIPT. Zo neem je bloed af voor de 
NIPT vanaf 1 april 2023. 

7 mrt 2023 
15.00-16.30 
uur 

Onderwerpen: praktische 
instructies afhandeling 
bloedafname NIPT en praktische 
zaken overgang van situatie 
TRIDENT naar screening. 

Transitiefase voor 
bloedafnameorganisaties met 
contract binnen TRIDENT studies. 

mrt-apr 2023 
Zie toelichting NIPT-update 
december 

Ontvangst nieuwe bloedafnamesets 
en distribueren naar eigen 
bloedafnamelocaties. 

Week van 20 
mrt 2023 

 

Stopweek 
24 mrt 2023 
17.00 uur tot 1 
april 00.00 uur 

Geen bloedafname NIPT.  

(bij)bestellen nieuwe 
bloedafnamesets 

Vanaf 27 mrt 
2023 

Via bestelportal DaklaPack: 
https://www.bestelnipt.nl/bestel   

Start bloedafname NIPT binnen het 
reguliere screeningsprogramma. En 
overname contracten van RIVM 
naar Regionale Centra. 

1 apr 2023  

 
 
Zie ook www.pns.nl  
De NIPT wordt momenteel landelijk aangeboden via de TRIDENT studies. 
Vanaf april 2023 wordt de NIPT onderdeel van het landelijke 
screeningsprogramma dat onder regie valt van het RIVM. Kijk voor meer 
informatie op www.pns.nl.  

https://www.bestelnipt.nl/bestel
http://www.pns.nl/
http://www.pns.nl/
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