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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?  

• Reminder: inschrijven online bijeenkomst 7 maart 
• Check gegevens Peridos en locatiezoeker  
• Informatiepakket – wijziging aanvraagformulier 
• Planning feestdagen 
• Transitiefase: stopweek en piek in april 
• Vergunning NIPT afgegeven 
• Overname contracten door Regionale Centra per 1 april 

 

Reminder: inschrijven online bijeenkomst 7 maart 
Op 7 maart 2023 vindt van 15.00 tot 16.00 uur (in plaats van 16.30 uur 
zoals eerder gecommuniceerd) de online informatiebijeenkomst Praktische 
Uitvoering Bloedafname NIPT plaats. De bijeenkomst is bedoeld voor 
bloedafnamemedewerkers en algemene contactpersonen, en is ook voor 
opleiders en kwaliteitsmedewerkers relevant. Een opname van de 
bijeenkomst komt na afloop in een on-demand versie beschikbaar.  
 
Nog niet aangemeld? Via deze link kunt u zich inschrijven voor de online 
informatiebijeenkomst. U vindt daar ook een korte beschrijving van het 
programma. 

  
 
 

https://channel.royalcast.com/landingpage/clbps/20230307_1/
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Check gegevens Peridos en locatiezoeker  
Inmiddels zijn alle gegevens van uw organisatie geregistreerd in Peridos. 
Daarnaast is de locatiezoeker voor bloedafnameorganisaties vanaf 1 
maart beschikbaar: Zoek Bloedafnameorganisatie – Peridos. Wij 
verzoeken u alle gegevens en opgegeven locaties te controleren in Peridos 
en in de locatiezoeker. Klopt er iets niet? Geef dit dan door via 
bloedafname.nipt@rivm.nl.   
 
Let op: u kunt in Peridos ook de locatiecodes controleren. Zorg ervoor dat 
deze codes ook bij uw ICT-contactpersonen bekend zijn, zodat zij dezelfde 
codes in het LIMS invoeren. Wanneer de locatiecode in het retourbericht 
vanuit het LIMS naar Peridos andere codes bevat geeft Peridos 
foutmeldingen. In de tabel hieronder staat de plek in het bericht waar de 
locatiecode wordt verwacht.  
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Informatiepakket – wijziging aanvraagformulier 
In februari heeft u een papieren informatiepakket ontvangen. Dit pakket 
is ook per e-mail aan de contactpersoon algemeen gestuurd. In het 
papieren informatiepakket zit een voorbeeld ‘Aanvraagformulier 
bloedafname NIPT’. Op dit formulier mist het BSN van de zwangere. 
Het BSN van de zwangere wordt wel opgenomen in het definitieve 
aanvraagformulier. Ook de AGB-code van de aanvrager zal worden 
vermeld. Het pakket dat per e-mail is verstuurd bevat het juiste formulier. 
Het juiste aanvraagformulier is ook te vinden op Documenten voor 
bloedafnameorganisaties | Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl). 
 
Planning feestdagen  
In de NIPT Update van februari bent u al geïnformeerd over de planning 
rondom Pasen. Hieronder treft u ook de verzendinstructies aan voor de 
overige feestdagen in het voorjaar van 2023 (ook te vinden op 
www.pns.nl/nipt/bloedafnameorganisaties) 
 
De NIPT-laboratoria  zijn gesloten op de volgende dagen:   

• Tweede Paasdag - maandag 10 april (daarom geen bloedafname 
mogelijk op vrijdag 7 april, Goede vrijdag)  

• Koningsdag - donderdag 27 april  
• Hemelvaartsdag - donderdag 18 mei  
• Tweede Pinksterdag - maandag 29 mei (daarom geen 

bloedafname mogelijk op vrijdag 26 mei)  
 

https://www.peridos.nl/zoek-bloedafnameorganisatie/
mailto:bloedafname.nipt@rivm.nl
https://www.pns.nl/professionals/nipt/praktisch/bloedafname/documenten
https://www.pns.nl/professionals/nipt/praktisch/bloedafname/documenten
https://www.pns.nl/professionals/nipt/praktisch/bloedafname/documenten
http://www.pns.nl/nipt/bloedafnameorganisaties
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Bloedafname NIPT: Uiterlijk binnen op lab alle regio's: 

Rondom Pasen  

t/m donderdag 6 april Vrijdag 7 april voor 12 uur (!) 

Vrijdag 7 april kunt u geen bloed 
afnemen voor de NIPT 

 

Rondom Koningsdag:   

t/m dinsdag 25 april Woensdag 26 april 

Woensdag 26 april Vrijdag 28 april voor 12 uur (!)  

Rondom Hemelvaart:   

t/m dinsdag 16 mei Woensdag 17 mei 

Woensdag 17 mei Vrijdag 19 mei voor 12 uur (!) 

Rondom Pinksteren:   

t/m woensdag 24 mei Donderdag 25 mei 

Donderdag 25 mei Vrijdag 26 mei voor 12 uur (!) 

Vrijdag 26 mei kunt u geen bloed 
afnemen voor de NIPT 

  

 

Transitiefase: stopweek en piek in april 
In maart 2023 worden de activiteiten voor de NIPT binnen de TRIDENT 
studies afgebouwd en activiteiten voor de NIPT binnen reguliere screening 
opgebouwd, dit noemen we de transitiefase.  
 
Stopweek vanaf 24 maart 17.00 uur 
Om te zorgen dat de transitie soepel verloopt wordt er in de laatste 
week van maart geen bloed afgenomen voor de NIPT in heel 
Nederland. Ook uw organisatie mag in die week geen bloed afnemen 
voor de NIPT. Alle partijen hebben daardoor de tijd om te wisselen van 
apparatuur, bloedafnamesets en om over te gaan op de nieuwe 
werkprocessen. De stopweek is van vrijdag 24 maart 17.00 uur tot 
zaterdag 1 april 00.00 uur. Indien zich in deze week een zwangere 
meldt voor bloedafname kunt u geen bloed afnemen en dient de zwangere 
een nieuwe afspraak te maken voor bloedafname vanaf 1 april 2023. 
 
Tijdens de stopweek moet u een aantal zaken regelen, zoals het wisselen 
van de bloedafnamesets. Daarnaast moet u ervoor zorgen dat alle zaken 
op het gebied van ICT, kwaliteitsdocumenten en de website op orde zijn.  
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Meer informatie over de nieuwe bloedafnamesets en de levering daarvan 
vindt u in het informatiepakket. 
Tijdens de online bijeenkomst op 7 maart krijgt u een uitgebreide 
checklist waarin staat welke zaken u moet regelen in de stopweek. 
Inschrijven kan via deze link. Deze uitgebreide checklist zal ook worden 
gepubliceerd in de NIPT Update die u in de derde week van maart 
ontvangt. 

 
Piek in april 
Het kan zijn dat er in april extra NIPT-aanvragen zijn, onder andere 
omdat de NIPT vanaf 1 april kosteloos wordt voor de zwangere. Om een 
eventuele piekbelasting van de NIPT-laboratoria te voorkomen zijn in 
overleg met alle betrokken partijen - landelijk - tijdelijke richtlijnen 
opgesteld. Hierin staat dat het moment van meedoen aan de NIPT tijdelijk 
gebaseerd wordt op de à terme datum van de zwangere. Daarnaast is de 
uitslagtermijn verruimd tot maximaal 21 kalenderdagen. Uiteraard wordt 
er alles aan gedaan om de zwangere de uitslag zo snel mogelijk te geven. 
Hoe lang deze verruimde uitslagtermijn geldt, wordt tijdens de 
transitiefase bepaald. De verloskundig zorgverleners zijn uitgebreid 
geïnformeerd over deze richtlijn en informeren de zwangeren hierover. 
 
Tijdens de online bijeenkomst op 7 maart krijgt u meer informatie over 
de transitiefase en de piek in april. Meer informatie over de tijdelijke 
richtlijnen tijdens de transitiefase vindt u in de Factsheet Transitiefase 
NIPT. Deze factsheet is bedoeld voor verloskundig zorgverleners. 

Vergunning NIPT afgegeven 
Minister Kuipers van VWS heeft op 21 februari jongstleden een 
vergunning afgegeven voor de uitvoering van de NIPT als regulier 
onderdeel van het programma voor prenatale screening. Dat gebeurde 
naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad van 20 februari 
2023 over de vergunningaanvraag voor NIPT. 
 
Om de continuïteit van de NIPT na 1 april te waarborgen, is de vergunning 
vooralsnog verleend op basis van een eerder advies van de 
Gezondheidsraad (2020). Voor de uitvoering van de NIPT per 1 april heeft 
het advies van 20 februari 2023 dus vooralsnog geen gevolgen. Hierover 
moet nog besluitvorming plaatsvinden door de minister van VWS. 
 
Kijk voor meer informatie op: https://www.pns.nl/nieuws/vergunning-
nipt-afgegeven.  

 
  

https://www.pns.nl/professionals/nipt/praktisch/bloedafname/documenten
https://channel.royalcast.com/landingpage/clbps/20230307_1/
https://channel.royalcast.com/landingpage/clbps/20230307_1/
https://www.pns.nl/documenten/factsheet-nipt-transitiefase
https://www.pns.nl/documenten/factsheet-nipt-transitiefase
https://www.pns.nl/nieuws/vergunning-nipt-afgegeven
https://www.pns.nl/nieuws/vergunning-nipt-afgegeven
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Overname contracten door Regionale Centra per 1 april 2023 
Vanaf 1 april 2023 zijn de Regionale Centra uw opdrachtgever 
De afgelopen maanden heeft u – voor het voorbereiden van de uitvoering 
van de bloedafname van de NIPT per 1 april 2023 - contact gehad met het 
RIVM als oorspronkelijke opdrachtgever. Zoals vastgelegd in de 
overeenkomst worden de contracten vanaf 1 april 2023 overgedragen aan 
de zeven Regionale Centra voor Prenatale Screening. Deze centra zijn 
aangewezen als vergunninghouders op grond van de Wet op het 
Bevolkingsonderzoek en hebben de rol als regionale coördinator.  
 
Elke bloedafnameorganisatie gekoppeld aan één Regionaal Centrum 
Uw organisatie is gekoppeld aan één Regionaal Centrum (zie 
www.pns.nl/nipt/bloedafnameorganisaties voor een overzicht waarin staat 
aan welk Regionaal Centrum uw organisatie is gekoppeld). Dit centrum 
ziet toe op de naleving van het contract, het monitort de kwaliteit van uw 
diensten en zorgt voor alle uitbetalingen.  
 
Contact via Coöperatie Landelijk Bureau Prenatale Screening (CLBPS) 
De Regionale Centra worden bij de uitvoering van hun taken ondersteund 
door de Coöperatie Landelijk Bureau Prenatale Screening (CLBPS). CLBPS 
ondersteunt in het contractbeheer van de bloedafnameorganisatie en 
beheert en ontwikkelt het landelijke informatiesysteem voor prenatale 
screening (Peridos). CLBPS is dan ook het eerste aanspreekpunt bij 
vragen. Zij zijn bereikbaar via de helpdesk: helpdesk@peridos.nl  
 

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 kunt u tot 1 april mailen 
naar: 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:helpdesk@peridos.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 

Testen digitaal berichtenverkeer  
LabOnline-LIMS-Peridos. 

Zo snel 
mogelijk, 1 
april gereed 

Doel: testen digitaal 
berichtenverkeer voor NIPT 
bloedafname. 

Invoeren financiële (bank)gegevens 
in Peridos 

Vóór 1 mrt 
2023 

Heeft u de financiële gegevens 
nog niet doorgegeven doe dit 
dan alsnog zo snel mogelijk 

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 
15.00-16.00 
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  

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 
U (administrator) ontvangt in 
deze week een e-mail van 
Daklapack met inloggegevens 

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 1 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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