Nieuwsbrief NIPT – nr. 12
SPSZN, 4 juli 2017
Met deze nieuwsbrief informeren wij u over ontwikkelingen rondom de start van de NIPT op 1 april 2017.
Heeft u vragen naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief, dan horen wij dat graag op
prenatalescreening@erasmusmc.nl.

Nieuwe release Peridos
Op 3 juli jl. is een nieuwe release van Peridos in gebruik genomen, met daarin de volgende
wijzigingen voor de labworkflow NIPT:



Overzicht openstaande labaanvragen NIPT
Om de status van openstaande labaanvragen NIPT te kunnen controleren en waar nodig actie te
nemen kan in Peridos het overzicht “labaanvragen NIPT” opgevraagd worden. Standaard worden
de aanvragen getoond die nog niet zijn ontvangen bij het laboratorium, maar met de
filtermogelijkheden kan het overzicht ook labaanvragen in concept, bij laboratorium of
ingetrokken tonen.
Per eind deze week zal een notificatiemail verstuurd gaan worden om de zorgverlener erop te
attenderen dat één of meerdere labaanvragen langer dan 14 dagen open staan. In het
bovengenoemde overzicht is te zien om welke aanvragen het dan gaat.
Een handleiding hierover is het vinden op het Peridos portaal:
http://www.peridos.nl/wp-content/uploads/2017/07/20170703_Handleiding-overzichtlabaanvragen-NIPT-v1.0.pdf
Opgelet: De aanvragende praktijk is verantwoordelijk voor het bewaken van de uitslag van de
NIPT. In het bovengenoemde overzicht zijn de openstaande aanvragen vinden. Er zijn vier
mogelijkheden (zie ook handleiding):
1) Concept aanvragen
2) Aangevraagd (bijvoorbeeld: zwangere heeft zich (nog) niet laten prikken, bloed is nog niet bij
laboratorium)
3) Bij laboratorium (in behandeling)
4) Ingetrokken aanvragen ( zwangere heeft zich bedacht, en dit is bekend)



Nieuwe labaanvraag na intrekken labaanvraag NIPT
Het kan zijn dat na het printen van de labaanvraag de cliënt besluit om toch geen NIPT te doen.
De aangemaakte (en afgedrukte) labaanvraag kan dan in Peridos worden ingetrokken. Dit kan
tot het moment dat het laboratorium het bloed heeft ontvangen. Als de cliënt later alsnog
gebruik wenst te maken van de NIPT, dan kan een nieuwe aanvraag toegevoegd worden. Deze
krijgt een nieuwe Peridoscode die de cliënt nodig heeft om (alsnog) te betalen.
Let op: Gebruik “labaanvraag intrekken” niet voor de correctie van foutief ingevoerde gegevens.
De meeste velden zijn te wijzigen in de bestaande labaanvraag.
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Uitslag naar de verkeerde zorginstelling
Enkele weken geleden is een NIPT uitslag naar een zorginstelling gestuurd waar de cliënt niet
bekend was. Dit was het gevolg van het feit dat de aanvrager bij de verkeerde zorginstelling had
ingelogd bij een aanvraag van een cliënt. Dit incident geeft nog eens het belang aan dat mutaties
in het personeelsbestand van zorginstellingen tijdig verwerkt worden in Peridos. Daarnaast
verdient het de aandacht van de zorgverleners om de gegevens op het geprinte
aanvraagformulier te controleren zodat dit soort fouten tijdig worden gesignaleerd en
gecorrigeerd kunnen worden.
Zorgverleners die bij meerdere zorginstellingen werken, moeten bij inloggen in Peridos erop
letten dat ze de juiste zorginstelling selecteren bij inloggen!

Vragen over de NIPT
Bent u verloskundig zorgverlener en heeft u een vraag over de NIPT? Kijk dan eerst of u het
antwoord vindt bij de veel gestelde vragen. Staat het antwoord er niet bij? Kijk dan hier waar u met
uw vraag terecht kunt:
Organisatie en logistiek van de Prenatale Screening: prenatalescreening@erasmusmc.nl.
Peridos: de antwoorden op veel gestelde vragen staan op www.peridos.nl. U vindt daar ook
handleidingen en contactgegevens voor uw overige vragen over Peridos.
Medisch-inhoudelijk: uw vragen kunt u stellen aan de medisch directeur van de SPSZN (dr.
M.F.C.M. Knapen, m.knapen@erasmusmc.nl). Daarnaast kunt terecht bij de afdeling klinische
genetica (ervo@erasmusmc.nl) of de afdeling prenatale geneeskunde van het Erasmus MC
(prenat.diagnostiek@erasmusmc.nl) .
De uitslag van de NIPT: voor de SPSZN bij het NIPT-laboratorium Rotterdam, Telefoon: 010-70
36 915 (menu keuze 2 – 1), E-mail: ervo@erasmusmc.nl - Graag onder vermelding van NIPT.
De betaling van de NIPT: de antwoorden op veel gestelde vragen staan op www.NIPTbetalen.nl.
U vindt daar ook contactgegevens voor uw overige vragen over de betaling.
De bloedafnamelocaties: op www.meerovernipt.nl vindt u antwoorden op veel gestelde
vragen. Op deze site staat ook een contactformulier. U kunt dit gebruiken voor uw overige
vragen over de bloedafnamelocaties.
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