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1. NIPT Update Transitie Special 

De invoering van de NIPT als vast onderdeel van de prenatale screening 

komt snel dichterbij. Een belangrijk moment is 24 maart 17.00 uur: vanaf 

dan wordt een week lang in heel Nederland geen bloed afgenomen voor 

de NIPT en heeft u tijd voor de laatste voorbereidingen. Is de 

bloedafnameorganisatie waar u werkt er klaar voor om vanaf 1 april 

opnieuw of voor het eerst, de bloedafname uit te voeren voor de NIPT? In 

deze Transitie Special van de NIPT Update zetten we nog even alle 

belangrijke informatie op een rij. Succes met alle laatste puntjes op de i! 

 

Wat staat in deze NIPT Update?  

• Checklist stopweek bloedafname 

• Checklist digitalisering 

• Bestellen nieuwe bloedafnamesets  

• Nieuw aanvraagformulier 

• Reminder afleveradres koerier  

• Reminder verzendinstructies Paasweekend  

• Waar kan ik vanaf 1 april terecht met vragen?  

• Terugblik bijeenkomst 7 maart 

• Waar vind ik alle informatie terug?  

 

Checklist stopweek bloedafname 

Van vrijdag 24 maart 17.00 uur tot zaterdag 1 april 00.00 uur wordt 

er in heel Nederland geen bloed afgenomen voor de NIPT. Ook uw 

organisatie mag in die week geen bloed afnemen. De partijen die bij de 

invoering van de NIPT betrokken zijn hebben dan de tijd om te wisselen 

van apparatuur en bloedafnamesets, en over te gaan op de nieuwe 

werkprocessen. In deze checklist staat wat uw bloedafnameorganisatie in 

deze week moet regelen:  
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❑ Laatste bloedbuizen TRIDENT versturen voor analyse  

Zorg dat de bloedbuizen die tot en met vrijdag 24 maart 

afgenomen zijn uiterlijk maandag 27 maart om 12 uur binnen zijn 

op het NIPT-laboratorium. Bloedbuizen die later binnenkomen 

worden afgekeurd. 

 

❑ Oude bloedafnamesets terugsturen 

Zorg dat alle oude, niet gebruikte bloedafnamesets van de 

TRIDENT studies worden teruggestuurd aan TRIDENT conform de 

instructies die u daarvoor per e-mail (afzender: TRIDENT-

studie@vumc.nl) hebt gekregen. Gebruikt uw organisatie toch een 

oude set na 1 april 2023? Dan kan het NIPT-laboratorium deze 

buizen niet analyseren en worden de bloedbuizen afgekeurd. Er 

moet dan opnieuw bloed worden afgenomen bij de zwangere. 

❑ Facturen indienen TRIDENT 

Dien zo snel mogelijk de facturen in van de bloedafnames tot en 

met 24 maart en het transport. Doe dit conform de instructies die 

u daarvoor per e-mail (afzender: TRIDENT-studie@vumc.nl) heeft 

gekregen.   

 

❑ Nieuwe bloedafnamesets verspreiden 

Zorg dat op alle bloedafnamelocaties voor de NIPT de nieuwe 

bloedafnamesets klaarliggen. In de week van 20 maart 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. Zorg dat deze 

sets naar al uw bloedafnamelocaties doorgestuurd worden zodat ze 

klaarliggen voor gebruik vanaf 1 april.  

Wilt u nieuwe bloedafnamesets bestellen? Dat kan vanaf 27 maart 

via https://www.bestelnipt.nl/bestel. Voor meer informatie: zie 

verder in deze NIPT Update onder het kopje Bestellen nieuwe 

bloedafnamesets. 

  

❑ Check kwaliteitsdocumenten en afname-instructies 

Controleer of uw interne kwaliteitsdocumenten en afname-

instructies gereed en up-to-date zijn. Uitgebreide werkinstructies 

staan beschreven in het Document Werkafspraken NIPT 

Bloedafname. Dit document is te downloaden via 

www.pns.nl/nipt/bloedafnameorganisaties. De afname-instructies, 

die in elke bloedafnameset zitten, zijn daar ook te downloaden. 

  

mailto:TRIDENT-studie@vumc.nl
mailto:TRIDENT-studie@vumc.nl
mailto:TRIDENT-studie@vumc.nl
https://www.bestelnipt.nl/bestel
http://www.pns.nl/nipt/bloedafnameorganisaties
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❑ Check of alle medewerkers (ook op nieuwe locaties!) zijn opgeleid 

Controleer of al uw medewerkers die de NIPT bloedafname gaan 

uitvoeren op de hoogte zijn van de nieuwe afname-instructies. 

Tijdens de online informatiebijeenkomst van 7 maart zijn de 

instructies stap voor stap toegelicht. Een opname van deze 

bijeenkomst kunnen uw medewerkers terugkijken via deze link.  

 

❑ Check inrichting logistieke stromen 

Controleer of de logistieke stromen, de verzending van de 

bloedbuizen via koerier of PostNL, goed zijn ingericht. Let erop dat 

de bloedbuizen naar het juiste NIPT-laboratorium worden 

verstuurd. Op www.pns.nl/nipt/bloedafnameorganisaties staat een 

overzicht welke bloedafnameorganisatie aan welk laboratorium is 

gekoppeld. 

❑ Informatie website aanpassen 

Zorg dat de informatie op uw website over de NIPT bloedafname 

up-to-date is. 

 

Checklist digitalisering 

❑ Check of uw LIMS gereed is voor het nieuwe digitale proces 

Zorg ervoor dat uw LIMS helemaal gereed is voor de nieuwe NIPT 

en dat alle velden aanwezig zijn waar gegevens moeten worden 

ingevoerd.  

 

❑ Testen aanvraag- en retourbericht 

Zorg ervoor dat de berichten getest zijn in de acceptatieomgeving 

met Peridos via helpdesk@peridos.nl  

 

❑ Berichten omzetten naar productie 

Zorg ervoor dat u vanaf 1 april het retourbericht niet meer vanuit 

de acceptatie-omgeving verzendt, maar vanuit een productie-

omgeving. De berichten moeten dan verzonden worden naar het 

productie-adres van Peridos: 500109387@lms.lifeline.nl. 

 

❑ Check locatiecodes 

Zorg ervoor dat de locatiecodes bij de ICT-contactpersonen bekend 

zijn, maar ook bij de medewerkers, zodat zij dezelfde codes in het 

LIMS invoeren. Wanneer de locatiecode in het bericht niet 

overeenkomt met de locatiecode die in Peridos is vastgelegd, dan 

wordt het bericht afgekeurd en komen de gegevens niet in Peridos.  

 

  

https://channel.royalcast.com/landingpage/clbps/20230307_1/
http://www.pns.nl/nipt/bloedafnameorganisaties
mailto:helpdesk@peridos.nl
mailto:500109387@lms.lifeline.nl
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Bestellen nieuwe bloedafnamesets 

Vanaf maandag 27 maart 2023 kunt u de nieuwe bloedafnamesets voor 

de NIPT bestellen bij de leverancier DaklaPack via 

https://www.bestelnipt.nl/bestel. Zie voor de bestelinstructies het 

Document Werkafspraken NIPT Bloedafname, Bijlage 1, op 

www.pns.nl/nipt/bloedafnameorgansiaties. Om in te loggen krijgt u een 

nieuw bestelaccount. De inloggegevens hiervoor krijgt u op 27 maart van 

DaklaPack per mail toegestuurd op het e-mailadres van de persoon die als 

administrator is opgegeven. 

 

Alleen administrators kunnen inloggen en bestellen. De naam en het e-

mailadres van de administrator heeft u eind 2022 aan ons doorgegeven 

via de online vragenlijst die met de NIPT Update was verstuurd. De 

administrator kan eventueel andere medewerkers toegang geven. 

 

Let op: u ontvangt op 27 maart een e-mail van DaklaPack met uw 

inloggegevens voor de bestelportal. Deze mail kan in uw spamfolder 

terechtkomen. Heeft u op 29 maart nog geen inloggegevens ontvangen? 

Naam dan direct contact op met de helpdesk van DaklaPack via 

info@bestelnipt.nl.  

 

Nieuw aanvraagformulier 

Vanaf 1 april 2023 heeft de zwangere een nieuw papieren 

aanvraagformulier bij zich. Het oude TRIDENT-formulier kan dan niet 

meer worden gebruikt. Als een zwangere zich meldt met een oud 

formulier verwijs haar dan naar haar verloskundig zorgverlener voor een 

nieuw formulier. Hieronder ziet u een afbeelding van zowel het oude als 

het nieuwe formulier: 

 
 

  

https://www.bestelnipt.nl/bestel
http://www.pns.nl/nipt/bloedafnameorgansiaties
mailto:info@bestelnipt.nl
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Reminder afleveradres koerier 

LET OP: als uw organisatie gebruik maakt van een koerier: attendeer 

deze er dan op dat de bloedbuizen moeten worden afgeleverd op de 

monsterontvangst van het NIPT-laboratorium. Ze moeten niet naar 

de postcode en plaats die op de retourenvelop staan. Zoals u op de 

afbeelding hieronder kunt zien (dit is - puur ter illustratie - de 

verzendenvelop aan het Erasmus MC) zijn de postcode en plaats namelijk 

van het distributiecentrum van PostNL in Nieuwegein.  

 

Als u de koerier naar Nieuwegein stuurt, komen de bloedbuizen 24-48 uur 

later aan op het NIPT laboratorium. Hierdoor komen de bloedbuizen 

mogelijk te laat binnen. Geef de koerier dus de adressen van de 

monsterontvangst van de NIPT-laboratoria door:  

 

De adressen staan ook vermeld in het Document Werkafspraken NIPT 

Bloedafname, op www.pns.nl/nipt/bloedafnameorganisaties. 

 

  

http://www.pns.nl/nipt/bloedafnameorganisaties
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Reminder verzendinstructies Paasweekend 

De NIPT-laboratoria zijn op Tweede Paasdag dicht. Daarom is 

bloedafname voor de NIPT op vrijdag 7 april niet mogelijk: deze 

bloedbuizen kunnen namelijk niet op tijd verwerkt worden. 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.  

Voor meer informatie over bloedafname en het verzenden van de 

bloedbuizen tijdens feestdagen zie NIPT verzendinstructies feestdagen 

voorjaar 2023 | Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl). 

 

Waar kan ik vanaf 1 april terecht met vragen?  

Vanaf 1 april zijn de zeven Regionale Centra voor prenatale screening 

contracthouder. De Regionale Centra worden bij de uitvoering van hun 

taken ondersteund door de Coöperatie Landelijk Bureau Prenatale 

Screening (CLBPS). CLBPS is ook het eerste aanspreekpunt bij vragen 

vanaf 1 april. Zij zijn bereikbaar via de helpdesk: helpdesk@peridos.nl.  

 

Terugblik bijeenkomst 7 maart 

Op 7 maart vond de tweede online informatiebijeenkomst plaats over de 

praktische zaken rondom de NIPT bloedafname. De bijeenkomst was een 

groot succes!  

Een Q&A met veelgestelde vragen 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. 

 

Een opname van de bijeenkomst is in een on-demand versie beschikbaar 

via deze link. In de bijlage ontvangt u daarnaast een pdf van de 

presentatie die tijdens de webinar is gebruikt; deze wordt niet online 

geplaatst. 

 

Waar vind ik alle informatie terug?  

U heeft de afgelopen maanden veel informatie van ons ontvangen. Wilt u 

informatie terugvinden? Kijk dan op 

www.pns.nl/nipt/bloedafnameorganisaties. Op deze webpagina vindt u: 

- een overzicht van alle eerder verschenen NIPT Updates; 

- de links naar opnames van de online informatiebijeenkomsten; 

- antwoorden op veelgestelde vragen; 

- het Document Werkafspraken NIPT Bloedafname met onder andere 

uitgebreide werkinstructies, bestelinstructies en contactgegevens 

van de diverse helpdesks; 

- de afname-instructies. 

https://www.pns.nl/nipt-verzendinstructies-feestdagen-voorjaar-2023
https://www.pns.nl/nipt-verzendinstructies-feestdagen-voorjaar-2023
mailto:helpdesk@peridos.nl
http://www.pns.nl/nipt/bloedafnameorganisaties
mailto:bloedafname.nipt@rivm.nl
https://channel.royalcast.com/landingpage/clbps/20230307_1/
http://www.pns.nl/nipt/bloedafnameorganisaties
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Bij Tarieven en declaraties screening NIPT en SEO | Prenatale en 

neonatale screeningen (pns.nl) vindt u alle informatie over tarieven, 

afhandeling van declaraties en voorwaarden voor uitbetaling. 

 

Contact 

• Voor vragen en opmerkingen over alle zaken die verband houden 

met de NIPT bloedafname per april 2023: 

o Tot 1 april kunt u mailen aan: bloedafname.nipt@rivm.nl   

o Vanaf 1 april kunt u mailen aan: helpdesk@peridos.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? Op www.niptconsortium.nl/bloedafnameNIPT/  

vindt u meer informatie of mail naar: trident-studie@vumc.nl.  

 

Checklist: planning met belangrijke data 

 

Actie bloedafnameorganisatie Wanneer Toelichting 

Transitiefase voor 

bloedafnameorganisaties met contract 

binnen TRIDENT studies. 

mrt-apr 2023  

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. Zie 

voor details en acties de 

paragraaf in deze NIPT Update 

(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.pns.nl/documenten/tarieven-en-declaraties-NIPT-SEO
https://www.pns.nl/documenten/tarieven-en-declaraties-NIPT-SEO
mailto:bloedafname.nipt@rivm.nl
mailto:helpdesk@peridos.nl
http://www.niptconsortium.nl/bloedafnameNIPT/
mailto:trident-studie@vumc.nl
https://www.bestelnipt.nl/bestel
http://www.pns.nl/
http://www.pns.nl/

