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SPSZN, 21 april 2017
Met deze nieuwsbrief informeren wij u over ontwikkelingen rondom de start van de NIPT op 1 april a.s.
Heeft u vragen naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief, dan horen wij dat graag op
prenatalescreening@erasmusmc.nl.

Bloedafnamelocaties
Het aantal locaties ten behoeve van bloedafname voor de NIPT voor de TRIDENT-2 studie wordt op
dit moment beperkt uitgebreid. De komende weken worden extra locaties toegevoegd in regio’s
waar nog onvoldoende locaties zijn. In de regio Zeeuws-Vlaanderen wordt Axel toegevoegd. Het
aantal afnamelocaties blijft in de opstartfase relatief beperkt om de controle op kwaliteit en
uitvoering te kunnen blijven bewaken en zo nodig kinderziekten op te lossen. De namen en adressen
van alle bloedafnamelocaties in onze regio staan gepubliceerd op de website
http://meerovernipt.nl/. Eind mei vindt een evaluatie plaats van het logistieke proces rondom de
bloedafname. Op basis daarvan wordt besloten waar extra bloedafnamelocaties zullen worden
gerealiseerd.
Informatiematerialen
Wellicht ten overvloede vermelden we nogmaals het adres voor het bestellen van alle
informatiematerialen: http://rivmshop.pondres.nl/Pages/Bestellen.aspx.
NIPT opnieuw aanvragen
Als om wat voor reden dan ook de NIPT niet gelukt is, dan kan een nieuwe NIPT verricht worden.
Deze moet in Peridos opnieuw worden aangevraagd, waarna de zwangere opnieuw bloed kan laten
afnemen. Zij hoeft hier niet opnieuw voor te betalen. In Peridos is een nieuw aanvraagformulier
beschikbaar gekomen voor de tweede NIPT aanvraag. Op dit formulier staat aangegeven dat het een
nieuwe NIPT is en dat deze eerder al betaald is. De zwangere hoeft dus geen e-ticket meer in te
leveren bij de bloedafname.
Hoe werkt het? U zoekt de zwangere op in Peridos met behulp van het BSN en de geboortedatum.
Daarna selecteert u de actuele zwangerschap. Vervolgens klikt u in het menu “Labaanvraag NIPT”
aan. U kunt nu een tweede aanvraag doen via de knop “Labaanvraag NIPT toevoegen”. Het formulier
is dan al gevuld met de gegevens van de voorafgaande aanvraag. U kunt deze informatie zonodig
aanpassen. Het formulier voor de nieuwe NIPT geeft u mee aan de zwangere. Voor een uitgebreide
handleiding kunt u www.peridos.nl raadplegen.
Meivakantie
Van 24 april t/m 5 mei is de SPSZN in verband met de meivakantie minder goed bereikbaar. Op
Koningsdag en de volgende dag, vrijdag 28 april, is er niemand op kantoor. U kunt natuurlijk altijd
mailen of een voicemailbericht inspreken.
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