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1. Inleiding
Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de NIPT.
Het overzicht openstaande labaanvragen geeft u de mogelijkheid de status van de labaanvraag te
volgen tot de uitslag in Peridos bekend is.
Deze handleiding beschrijft hoe u in het overzicht kunt selecteren en welke informatie getoond
wordt. In de handleiding komen de volgende onderdelen terug:


Aangevraagde labaanvragen die nog niet zijn ontvangen bij het laboratorium (paragraaf 2.1).

 Concept labaanvragen (paragraaf 2.2).
 Labaanvragen bij het laboratorium (paragraaf 2.3)
 Ingetrokken labaanvragen (paragraaf 2.4)
Overige filtermogelijkheden, waaronder zoeken op BSN en/of geboortedatum (hoofdstuk 3).


De getoonde gegevens in de schermprints zijn testdata. Dit geldt zowel voor de zorginstelling,
zorgverlener, cliënt en uitslag gegevens. Gegevens die naar personen of instellingen
herleidbaar zijn, zijn onleesbaar gemaakt.
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2. 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. Dit beschrijft hoe u
labaanvragen NIPT van uw zorginstelling met diverse statussen kunt opvragen.

1. Log in in Peridos via https://applicatie.peridos.nl. Peridos opent de startpagina. Klik op het
tabblad “Zorgverlening”.
Let op: indien u werkzaam bent bij verschillende zorginstellingen, kies dan bij het inloggen
voor die zorginstelling waarvan u de openstaande labaanvragen wilt inzien.
2. Kies voor de optie “Labaanvragen” in de linker navigatie van Peridos.
3. De openstaande labaanvragen, waarvoor nog geen bloedmonster bij het laboratorium is
ontvangen worden nu getoond.

2.1 Aangevraagde labaanvragen NIPT
Het overzicht toont standaard alle openstaande labaanvragen NIPT, die definitief aangevraagd
zijn en waarvoor nog geen bloedmonster is ontvangen bij het laboratorium, van de laatste drie
maanden.
Indien er meerdere uitslagen beschikbaar zijn zal Peridos onder het overzicht de beschikbare
pagina’s tonen, u kunt eenvoudig een andere pagina selecteren door deze aan te klikken.
Voor iedere labaanvraag NIPT met status aangevraagd, wordt een regel getoond met een aantal
gegevens.
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1. De Peridoscode behorende bij de labaanvraag NIPT.
2. De identificerende gegevens voor de cliënt, BSN en geboortedatum.
3. De aanmaakdatum en de status van de labaanvraag NIPT. De aanmaakdatum is de datum dat
de labaanvraag NIPT, als concept of definitief is aangemaakt.
4. Het aantal dagen dat de labaanvraag NIPT openstaat, gerekend vanaf de datum dat de
labaanvraag NIPT voor het laatst is geprint.
Door op een regel te klikken kunt u naar de betreffende aanvraag gaan. Bepaalde gegevens zijn
hier nog te wijzigen tot het bloedmonster bij het laboratorium is ontvangen.

2.2 Concept labaanvragen NIPT
Als er labaanvragen NIPT in concept zijn aangemaakt zijn deze eenvoudig op te vragen in de
“labaanvragen NIPT” om te voltooien of te verwijderen.
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1. Standaard worden de labaanvragen NIPT met status “Aangevraagd” getoond, haal hier het
vinkje weg door op het vakje ervoor te klikken en vink het vakje voor status “Concept” aan.
2. Klik vervolgens op de button filteren om de gewijzigde selectie op te vragen. Het overzicht zal
daarna regels tonen voor de labaanvragen NIPT die status “Concept” hebben van de
afgelopen drie maanden.
3. Een regel toont voor de concept labaanvragen NIPT de identificerende gegevens van de
cliënt, BSN en geboortedatum.
4. De aanmaakdatum en de status van de labaanvraag NIPT. De aanmaakdatum is de datum dat
de labaanvraag NIPT als concept is aangemaakt.
Door op een regel te klikken opent de bijbehorende labaanvraag NIPT en kan deze voltooid of,
indien de labaanvraag NIPT geen voortgang zal krijgen, verwijderd worden.

2.3 Labaanvragen NIPT bij laboratorium
Een overzicht van de labaanvragen NIPT, waarvoor het bloedmonster is ontvangen bij het
laboratorium, maar nog geen uitslag in Peridos bekend is, is op te vragen binnen het overzicht
“labaanvragen NIPT”.
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1. Standaard worden de labaanvragen NIPT met status “Aangevraagd” getoond, haal hier het
vinkje weg door op het vakje ervoor te klikken en vink het vakje voor status “Bij
laboratorium” aan.
2. Klik vervolgens op de button filteren om de gewijzigde selectie op te vragen. Het overzicht zal
daarna regels tonen voor de labaanvragen NIPT die status “Bij laboratorium” hebben van de
afgelopen drie maanden.
3. Een regel toont voor de labaanvragen bij het laboratorium de Peridoscode behorende bij de
labaanvraag NIPT.
4. De identificerende gegevens van de cliënt, BSN en geboortedatum.
5. De aanmaakdatum en de status van de labaanvraag NIPT. De aanmaakdatum is de datum dat
de labaanvraag NIPT, als concept of definitief is aangemaakt.
Door op een regel te klikken opent de bijbehorende labaanvraag NIPT. Een labaanvraag NIPT
waarvoor het bloedmonster is ontvangen bij het laboratorium is niet meer te wijzigen.

2.4 Ingetrokken labaanvragen NIPT
Binnen “labaanvragen NIPT” zijn ook de labaanvragen NIPT te selecteren die ingetrokken zijn.
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1. Standaard worden de labaanvragen NIPT met status “Aangevraagd” getoond, haal hier het
vinkje weg door op het vakje ervoor te klikken en vink het vakje voor status “Ingetrokken”
aan.
2. Klik vervolgens op de button filteren om de gewijzigde selectie op te vragen. Het overzicht zal
daarna een regel tonen voor de labaanvragen NIPT, die status “Ingetrokken” hebben, van de
afgelopen drie maanden.
3. Een regel toont de Peridoscode behorende bij de ingetrokken labaanvraag NIPT.
4. De identificerende gegevens van de cliënt, BSN en geboortedatum.
5. De aanmaakdatum en de status van de labaanvraag NIPT. De aanmaakdatum is de datum dat
de labaanvraag NIPT, als concept of definitief is aangemaakt.
Door op een regel te klikken opent de bijbehorende labaanvraag NIPT. Een labaanvraag met
status ingetrokken is niet meer te wijzigen. Mocht het toch nodig zijn alsnog een labaanvraag
NIPT te doen voor de betreffende cliënt, dan kan een nieuwe labaanvraag toegevoegd worden.
Zie hiervoor de “Invulinstructie labaanvraag formulier NIPT”.
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3. Filteren overzicht labaanvragen NIPT
In voorgaand hoofdstuk is beschreven hoe een overzicht van de labaanvragen NIPT, met een
bepaalde status, kan worden opgevraagd. Dit hoofdstuk beschrijft de overige filteropties.

Het overzicht is op een aantal verschillende manieren te filteren. Standaard worden de
labaanvragen NIPT met de status “Aangevraagd” en een aanmaakdatum die maximaal drie
maanden in het verleden ligt getoond. De beschikbare filteropties kunnen met elkaar worden
gecombineerd. De volgende opties zijn beschikbaar:
1. Aanmaakdatum. Hier kan een begin en einddatum worden ingevuld voor de filtering op de
aanmaakdatum. De aanmaakdatum is de datum dat de labaanvraag NIPT, als concept of
definitief is aangemaakt. Indien geen einddatum (“t/m”) wordt ingevuld dan gebruikt Peridos
de huidige datum als einddatum.
2. Status. Hiermee is aan te geven welke statussen in de filtering gewenst zijn, er kunnen
meerdere statussen aangevinkt worden. Door op “Alle / Geen” te klikken, worden alle
statussen aan /uitgevinkt.
3. BSN, Geboortedatum. De status van de labaanvraag NIPT van een specifieke cliënt kan
worden opgezocht door te filteren op het BSN en/of geboortedatum. Het is niet verplicht om
beide gegevens in te voeren, één van beide is meestal voldoende om de labaanvraag te
vinden. Het is aan te bevelen om deze filter te combineren met alle statussen.
Let op: indien na invoeren van het BSN en/of de geboortedatum geen gegevens worden
getoond, kan het zijn dat één van de andere filteropties (bijvoorbeeld de aanmaakdatum)
hiervan de oorzaak is. Een andere mogelijkheid is dat er reeds een uitslag bekend is, dan is
deze labaanvraag terug te vinden bij uitslagen.
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4. Nadat de filteropties naar wens zijn ingesteld, kan het overzicht opnieuw worden opgehaald
door op de knop “Filteren” te klikken.
5. Door te klikken op de knop “Reset filters” gaan de filters en het overzicht terug naar de
standaard instellingen.
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