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Het kan zijn dat na het aanmaken 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. 

Aandachtspunten bij het intrekken van de aanvraag: 

• Het intrekken van de aanvraag is mogelijk tot het moment dat het NIPT-laboratorium het bloed 

heeft ontvangen ofwel tot en met de status ‘Bloed afgenomen’. Als er bij de status van de 

aanvraag staat ‘Bij laboratorium’ kan het dus niet meer. Een voorbeeld: wilde de zwangere 

nevenbevindingen weten, maar is dat per ongeluk verkeerd aangekruist? Dan is het mogelijk de 

aanvraag aan te passen van ‘geen nevenbevindingen’ naar ‘wel nevenbevindingen’. 

Let op: als de status staat op ‘Bij laboratorium’ dan kan de keuze niet meer worden aangepast! Er 

moet dan een hertest worden gedaan, waarvoor een nieuwe bloedafname nodig is. 

• De contactgegevens van het NIPT-laboratorium staan op het aanvraagscherm in Peridos. Vraag 

na overleg met het NIPT-laboratorium een hertest aan met nevenbevindingen: dat kan op 

dezelfde manier als bij de eerste aanvraag. 

Let op: Gebruik “Labaanvraag intrekken” niet voor de correctie van foutief ingevoerde gegevens. De 

meeste velden zijn te wijzigen in de bestaande labaanvraag. Voor de velden die niet zelf te wijzigen 

zijn kunt u een melding maken bij: helpdesk@peridos.nl 

Voor onderstaande beschrijving wordt uitgegaan dat de gebruiker met de juiste rol is ingelogd in 

Peridos. 

1. Ga naar het tabblad “Zorgverlening” en zoek de cliënt op door het invullen van het BSN of 

Peridoscode (voor cliënt zonder BSN) en de geboortedatum 

 

2. U komt in het zwangerschappen overzicht, klik op de regel van de betreffende zwangerschap om 

deze te openen. 
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3. Klik op “Labaanvraag NIPT” in de linkernavigatie en klik op de regel van de labaanvraag NIPT om 

de aanvraag te openen. 

 

4. Onderaan het scherm ziet u onderstaande knoppen, klik op “Intrekken labaanvraag“. Deze knop 

is zichtbaar, tot het moment dat het NIPT laboratorium de aanvraag heeft ontvangen.   

 

5. Er verschijnt een pop-up scherm, om het intrekken definitief te maken klik op “Intrekken 

labaanvraag”

 


