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Als uw bronsysteem de mogelijkheid biedt om de gegevens voor de labaanvraag NIPT via ZorgMail te 

versturen, dan ontvangt Peridos deze gegevens en maakt een labaanvraag NIPT aan. Deze instructie 

beschrijft waar u deze labaanvraag kan inzien en hoe kunt aanvullen. 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de statussen en hun betekenis. 

Status Omschrijving 

Aangevraagd De aanvraag is bekend en foutloos in Peridos 

Aanvraag verstuurd De aanvraag is verstuurd naar het verwijsplatform. Een verwijsplatform 
verzamelt de digitale aanvragen van Peridos en stuurt ze door naar de 
aangesloten bloedafnameorganisaties 

Bij verwijsplatform Deze status is alleen van toepassing voor bloedafnameorganisaties die 
werken met digitale aanvragen: digitale aanvraag is bekend bij het 
verwijsplatform 

Bloed afgenomen De bloedafnamegegevens zijn bekend in Peridos 

Bij laboratorium Het NIPT-laboratorium heeft een bloedbuis gescand 

Analyse De gegevens van de aanvraag zijn verstuurd naar het NIPT-laboratorium 

Uitslag De uitslag van het NIPT-laboratorium is bekend in Peridos 

Afgerond Peridos heeft de uitslagbrieven gegenereerd 

Ingetrokken De aanvrager heeft de aanvraag ingetrokken, dit kan tot de status ‘Bij 
laboratorium’ 

Overschreven Bij een tweede of volgende aanvraagbericht krijgt de eerste aanvraag de 
status ‘Overschreven’ 

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

Peridos. 

Een labaanvraag inzien en wijzigen 

1. Ga naar het tabblad ‘Zorgverlening’ 

2. Kies in de linkernavigatie de menu-optie ‘Aanvragen’ 

3. Kies voor de menu-optie ‘NIPT’. In dit scherm kunt u zoeken naar labaanvragen NIPT 

4. Door op een regel te klikken opent u de labaanvraag om deze aanvullen 
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Let op: het aanpassen van de aanvraag is mogelijk tot het moment dat het NIPT-laboratorium de 

bloedafname heeft ontvangen. Als de status van de aanvraag ‘Bij laboratorium’ is kan de 

labaanvraag niet meer gewijzigd worden. 

NIPT afgekeurde berichten 

Indien binnen een aanlevering niet genoeg gegevens zijn meegestuurd of de gegevens niet voldoen 

om een labaanvraag NIPT aan te kunnen maken, dan wordt er een foutmelding getoond. Bij een fout 

kan alsnog de labaanvraag NIPT in Peridos worden ingevoerd (tenzij er al een labaanvraag aanwezig 

is voor de betreffende zwangerschap) of u kunt de fout proberen op te lossen en de gegevens 

opnieuw vanuit het bronsysteem naar Peridos sturen. 

1. Ga naar het tabblad ‘Zorgverlening’ 

2. Kies in de linkernavigatie de menu-optie ‘Aanvragen’ 

3. Kies voor de menu-optie ‘NIPT – afgekeurde berichten’ 

 

• Een afgekeurd bericht betekent dat Peridos het bericht niet aan een zwangerschap heeft 

kunnen koppelen. 

• Concept berichten zijn onvolledig berichten. Hier kan op een regel geklikt worden om de 

labaanvraag te openen om in te zien en te corrigeren 


