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Praktische zaken
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Volledig scherm of Ctrl +

Vraag indienen
Via de oranje knop.

Terugkijken
Het webinar is achteraf terug te kijken. 

Enquete
Graag invullen wanneer je het webinar verlaat.



Inhoud
Pauze

1 Algemene zaken 

4 Uitbetaling 

2 Regionale Centra en CLBPS
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3 ICT

15.02-15.30

15.30-15.50

15.50-15.55

15.55-16.25

16.25-16.55



Algemene zaken

Mieke Wesdorp

De NIPT 

Wat verandert er?

Bloedafnamelocaties

Bloedafnameset en transport

Transitiefase
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20 min. presentatie
8 min. vragen



De NIPT: onderdeel reguliere prenatale screening

Algemene zaken 
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Tot april 2023

Onderzoekssetting

TRIDENT-studies

Vanaf april 2023

Reguliere prenatale 
screeningsprogramma



Wat is de NIPT en hoe werkt het?

Algemene zaken 
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Wat verandert er? 

Algemene zaken
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› 3 laboratoria: 
MUMC+, EMC, VUMC

› Keuze: met of zonder 
nevenbevindingen

› Uitslagtermijn 10 
kalenderdagen

Ongewijzigd
Gratis deelname

Vanaf 10 weken 

Nieuwe bloedafnameset

(Gedeeltelijk) digitale afhandeling bloedafname

Geautomatiseerde uitbetaling

Meer bloedafnamelocaties 



Bloedafnamelocaties

› Alleen op toegelaten
bloedafnamelocaties mag de NIPT 
worden afgenomen

› Wijzigingen via helpdesk Peridos –
eens per kwartaal

› Gemiddeld minimaal 5 
afnamen/week, evaluatie na 6 
maanden en daarna jaarlijks

Algemene zaken

9Van 165 naar ±400 locaties



Bloedafnameset

Per 1 april nieuwe bloedafnamesets; oude sets niet meer bruikbaar

Wat verandert er? 

› kleur en lay-out van de set

› afname-instructie

› barcodesticker op de bloedbuizen

› retourenvelop kleiner

› aantal sets per doos (20 i.p.v. 10)

NB: niet teveel oude sets bestellen om spillage te beperken!

Algemene zaken
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Bloedafnameset

Inhoud:

› Afname-instructie

› 2 glazen STRECK bloedbuizen met 
voorgestickerde barcode

› Rigid safetybag met 
absorptiemateriaal en retourenvelop

Bestellen:

› nieuw bestelaccount

› website (URL) blijft hetzelfde

Algemene zaken
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Oude sets TRIDENT 
studie bestellen

Tot 20 maart

Automatische
levering eerste batch 

nieuwe sets

Bestelsite nieuwe
sets open

Week van 20 maart Vanaf 27 maart

Toelichting bestellen: 
informatiepakket half februari
en online informatie-
bijeenkomst 7 maart



Transport bloedbuizen

› Via koerier of haalservice PostNL (zelf organiseren!)

– Keuze verzendmethode vastgelegd in Peridos

– Niet in (medische) brievenbus i.v.m. temperatuur!

– LET OP bij gebruik koerier: gebruik afleveradres monsterontvangst NIPT-

laboratorium, niet adres op retourenvelop (distributiecentrum PostNL 

Nieuwegein)

Algemene zaken

12

Toelichting afname-instructie: 
online informatie-bijeenkomst
7 maart



Transport bloedbuizen

Algemene zaken
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Nieuwe regio-indeling, zie 
NIPT Update november



Transport bloedbuizen

Bloedbuizen binnen uiterlijk 4 dagen (4x24 uur) ontvangen door NIPT-

laboratorium.

› Let op: bloedafname op vrijdag moet maandag ontvangen zijn door 

laboratorium

– Bij gebruik koerier: maandag bezorgen

– Bij gebruik haalservice PostNL: vrijdag laten ophalen

› Bloed te lang onderweg? 

Peridos geeft melding aan lab, lab vernietigt buizen.

Algemene zaken
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Transitiefase: stopweek

› Laatste week maart: afbouwen TRIDENT, opbouwen reguliere screening

› Stopweek: vrij 24 maart 17.00u t/m za 1 april 00.00u geen bloedafname

› Activiteiten stopweek

– Bloedafnamesets wisselen

– Kwaliteitsdocumenten en afnameinstructies actualiseren of opstellen

– LIMS gereed voor nieuw digitaal proces

– Logistieke stromen inrichten

– Informatie website aanpassen

› Tip: zorg dat personele bezetting laatste week maart voldoende is.

Algemene zaken
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Toelichting en checklist 
stopweek: online informatie-
bijeenkomst op 7 maart.



Transitiefase: piek april

› Vervallen eigen betaling zwangeren → mogelijk tijdelijke piek april, dip maart

– Zwangere moet tijdig terecht kunnen

› Capaciteitsproblemen? Mail naar bloedafname.nipt@rivm.nl

› Tips:

– Personele bezetting bloedafnamelocatie en contactcentrum

– Voldoende afspraakmogelijkheden

– Op website/in afsprakenmodule bericht met gegevens contactcentrum

Algemene zaken
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mailto:bloedafname.nipt@rivm.nl


Toegang tot Peridos en rapportages

› Persoon met rol BAO contactpersoon algemeen krijgt Peridos-account:

– Inzicht gegevens van de organisatie die in Peridos zijn vastgelegd en kan
wijzigingen doorgeven:

▪ Wijziging bloedafnamelocaties – ieder kwartaal

▪ Wijziging verzendmethode – jaarlijks

▪ Wijziging verwijsplatform – jaarlijks

– Financiele rollen aanvragen of wijzigen

– Toegang kwaliteitsrapportages

Algemene zaken
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Algemene zaken
Meer informatie

› Document Werkafspraken NIPT 
Bloedafname: alle praktische afspraken

– Bloedafnamesets

– Werkinstructies bloedafname

– Antwoorden veelgestelde vragen

– Informatie over uitbetaling

– Contactgegevens helpdesk

– Werkwijze melden klachten, incidenten
calamiteiten
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Algemene zaken
Meer informatie

› Maandelijks NIPT Update –
informatiebrief RIVM

› Online informatiebijeenkomst 7 maart
Praktische Uitvoering Bloedafname NIPT -
Zo neem je bloed af voor de NIPT vanaf 1 
april 2023

› www.pns.nl/nipt/bloedafnameorganisaties

› Informatiepakket (ontvangt iedere
organisatie half februari), o.a.:

– Kaart bloedafnamelocaties en vervallen
locaties

– Illustraties en bestelinstructies nieuwe
bloedafnameset

– Afname-instructie
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http://www.pns.nl/nipt/bloedafnameorganisaties


Algemene zaken
Checklist

Nieuwsbrief en
informatiebijeenkomst

❑ Aanmelden medewerkers NIPT 
Update: bloedafname.nipt@rivm.nl

❑ Inschrijven online bijeenkomst 7 
maart via link NIPT Update januari
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mailto:bloedafname.nipt@rivm.nl


Algemene zaken
Checklist

Bloedafnamesets

❑ Tot 20 maart oude sets bestellen

❑ Week van 20 maart eerste batch 
nieuwe sets ontvangen en
distribueren bloedafnamelocaties

❑ Vanaf 27 maart (bij)bestellen

❑ Beperken bestellen oude set; 
restant in stopweek opsturen
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Algemene zaken
Checklist

Transitiefase

❑ Personele bezetting laatste week 
maart en april

❑ Activiteiten stopweek en i.v.m. piek
april agenderen
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Vragen
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Regionale Centra en
CLBPS

Jacqueline Reijerink
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Organisatie prenatale 
screening

Taken en 
verantwoordelijkheden

Helpdesk

15 min. presentatie
5 min. vragen



Organisatie prenatale screening 

› Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO)

› Regionale Centra vergunninghouders 

› Relatie VWS - RIVM – RC’s

Regionale Centra en CLBPS
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Taken Regionale Centra

› Afsluiten contracten en overeenkomsten

› Toezicht naleving afspraken

› Kwaliteitsborging screening: audits of kwaliteitstoetsen

› Landelijke gegevens prenatale screening (Peridos)

› Deskundigheidsbevordering: bijscholing

› Toetsen opleidingsinstituten

› Uitbetalen eerste trimester SEO (vanaf 1 september 2021) en NIPT (vanaf 1 april 
2023)

Regionale Centra en CLBPS
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Regionale Centra en CLBPS
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Organisatie prenatale screening 

Ministerie
van VWS

RIVM-CvB

Programma-
commissie

Werkgroepen

Platform 
Regionale
Centra

Regionale
Centra

Uitvoerders
screening



Regionale Centra en CLBPS
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CLBPS (Coöperatie Landelijk Bureau Prenatale Screening, opgericht in 2018)

› Het ondersteunen van de RC's bij de uitvoering van hun taken.

› Het bevorderen van de uniformiteit van de werkwijze van de RC’s.

Activiteiten

› Functioneel beheer Peridos

› Beleidsondersteuning

› Informatiebeveiliging

Voor meer informatie zie: www.clbps.nl

Regionale Centra en CLBPS
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http://www.clbps.nl


30
SPSZN, SPSRM SPSRU, SPN, SPSZON SPSNH, SPSNN

Regionale Centra en CLBPS



Verdeling Regionale Centra 
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SPSZN SPSRM SPSRU SPN

Accureon Eurofins salux Diakonessenhuis Elkerliek
Streek zkh 
koningin Beatrix

ADRZ Groene Hart zkh Meander MC Maas zkh Pantein Gelderse Vallei

Diagnovum/
Tweesteden zkh

Haaglanden MC St. Antonius zkh Unilabs (3x) Rijnstate

LUMC UMCU Jeroen Bosch zkh Radboud zkh

Maasstad zkh RHMDC Rivierenland zkh Slingeland zkh Bernhoven zkh

Star-SHL LabWest Result

Erasmus MC Gelre zkh

Weel Bethesda 



SPSZON SPSNN SPSNH

MUMC Deventer zkh OLVG Diagnost-IQ

Diagnostiek voor U Antonius zorggroep Rode Kruis zkh Stadskliniek SALT

Elkerliek zkh Certe Noordwest zkhgroep Startlet DC

Laurentius zkh Isala klinieken Flevozkh Atalmedical

Maxima MC Treant zorggroep Tergooi zkh BovenIJ zkh

St. Anna zkh UMCG Amsterdam UMC

Catharina zkh Zkh Nij Smellinghe

VieCuri MC St. Jansdal zkh

St. Jans Gasthuis

Zuyderland MC
32

Verdeling Regionale Centra 



Taken en verantwoordelijkheden 

Contractbeheer

› Tijdens implementatiefase is RIVM-CvB contracthouder.

› Vanaf 1 april 2023 zijn de Regionale Centra contracthouder.

› Contractbeheer ondersteuning CLBPS:

– Mutaties verzendmethode

– Mutaties priklocaties

– Monitoren contractafspraken

Regionale Centra en CLBPS
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Taken en verantwoordelijkheden

Contractbeheer

› Eisen uit contracten

› Document Werkafspraken

› Nieuwsbrieven

Regionale Centra en CLBPS
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Taken en verantwoordelijkheden 

Kwaliteitseisen

› Uitwerking van de contracten

› Voorwaarden voor uitvoering

› Informatie op website

Vaststellen kwaliteitseisen

› Advies Programmacommissie. Vastgesteld door RIVM-CvB.

Regionale Centra en CLBPS
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Taken en verantwoordelijkheden

Kwaliteitsborging

› Verantwoordelijkheid Regionale Centra

› Indicatoren uit de landelijke kwaliteitseisen

– Doorlooptijd

– Aantal bloedafnames

– Aantal correct aangeleverde bloedbuizen

– Aantal aangeleverde bloedbuizen

Regionale Centra en CLBPS
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Taken en verantwoordelijkheden

Document werkafspraken NIPT bloedafname

› Alle praktische werkafspraken voor de BAO en LAB.

› Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor goede kwaliteit.

Gewenste wijzigingen doorgeven aan helpdesk@peridos.nl

Regionale Centra en CLBPS
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mailto:helpdesk@peridos.nl


› Alle vragen en problemen melden bij de helpdesk van 
Peridos: helpdesk@peridos.nl

› Let op: gebruik zoveel mogelijk het formulier via www.peridos.nl/helpdesk

› Voorbeelden:

– Problemen met berichten

– Afhandeling bloedafname

– Kwaliteitsproblemen

– Incidenten en calamiteiten

Helpdesk

38

Meer informatie op  
www.pns.nl

mailto:Helpdesk@peridos.nl
http://www.peridos.nl/helpdesk
https://www.pns.nl/professionals/nipt-seo/nipt/bloedafnameorganisaties-vanaf-1-april-2023


Vragen
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PAUZE



20 min. presentatie
10 min. vragen Aanleiding 

Aanvraagproces

Proces bij 
bloedafnameorganisatie

Retourbericht 

Testplanning

ICT

Merel Oortveld



Aanleiding

ICT
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Counselor BAOZwangere

Huidige situatie TRIDENT-2



Aanleiding

Waarom digitalisering?

› Sluit beter aan bij huidige werkwijze Bloedafnameorganisaties

› Minder foutgevoelig

› Minder administratieve last

› Hele proces inzichtelijk in Peridos

› Dataminimalisatie

ICT
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Aanvraagproces

Route A:

Gedeeltelijk digitaal

Aanvraag op papier

Na bloedafname digitaal 
retourbericht naar Peridos

Route B:

Volledig digitaal

Aanvraag via Verwijsplatform 

(Lab Online)

Na bloedafname digitaal 
retourbericht naar Peridos

ICT
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ICT

LIMS NIPT-Laboratoria
Bronsysteem

counselor

LIMS bloedafnameorganisatie

1

5
8

4

6

Gevulde bloedbuizen

2

7

Zwangere

Aanvraagproces
Route A: 
proces gedeeltelijk digitaal

Papieren bericht

Digitaal bericht

3

Voor ZorgDomein- gebruikers:
1 april 2023: start met aanvraag op papier
Later moment: volledig digitaal



ICT

LIMS NIPT-Laboratoria
Bronsysteem

counselor

LIMS bloedafnameorganisatie

1

5
8

4

6

Gevulde bloedbuizen

2

7

Zwangere

Aanvraagproces
Route B: 
proces volledig digitaal

Papieren bericht

Digitaal bericht

3

Verwijsplatform

Voor Lab Online- gebruikers:
1 april 2023: aanvraag digitaal



Aanvraagproces

Aanvraag NIPT door counselor

› Aanvraag bevat gegevens
zwangere en zwangerschap

› Keuze bloedafnameorganisatie

Aanvraagformulier als PDF

› Wordt geprint door counselor 
vanuit Peridos.

› Zwangere neemt dit altijd mee 
naar BAO

ICT 



Aanvraagproces

Bevestigingsmail van Peridos naar zwangere:

▪ Keuze organisatie

▪ Type test (met of zonder nevenbevindingen) 

▪ Eerste datum dat ze bloed mag prikken (10+0)

▪ Peridoscode als barcode (te scannen bij BAO)

▪ Bevat niet het BSN van de zwangere

ICT 



Proces bij Bloedafname organisatie

‘route A’, papieren aanvraagformulier

› Zwangere meldt zich bij BAO met 
aanvraagformulier NIPT en een geldig
legitimatiebewijs

› Medewerker controleert op aanvraag of 
de zwangere al bloed mag laten prikken

› Medewerker controleert BSN van de 
zwangere

› Medewerker maakt in het LIMS een
dossier aan voor de zwangere en voert
gegevens van de zwangere in.

ICT
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Proces bij Bloedafname
organisatie

‘route B’ volledig digitaal

› Zwangere meldt zich bij BAO met 
aanvraagformulier NIPT en een
geldig legitimatiebewijs

› Medewerker haalt digitale
aanvraag op met behulp van 
BSN/Peridoscode via LabOnline in 
het LIMS

› Medewerker controleert BSN van 
de zwangere

ICT
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Proces bij Bloedafname organisatie

Bloedafname

› Bloed wordt afgenomen in 2 voorgestickerde NIPT-buizen

› Medewerker scant barcodes van beide bloedbuizen, barcodes worden ter
plekke gekoppeld aan gegevens zwangere in het LIMS

› Medewerker vult in LIMS datum, tijd en bloedafnamelocatie in. 

› Medewerker controleert gegevens en verzendt digitaal retourbericht. 

ICT
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Barcode bloedbuizen:
SB – 5 cijfers – 2 letters
Voorbeeld: SB12345AB



Retourbericht 

Volledig digitaal: geen papieren en stickers! 

› EDIFACT-MEDLAB bericht of HL7 retourbericht

– HL7 2.4 OUL^R21

– HL7 2.5 OML^O21

– HL7 2.5 ORU^R01

› Te verzenden via beveiligde mailservice (voldoet aan NTA 7516-Norm) 

› Verzenden retourbericht maximaal 1 uur na het afronden van het gehele 
bloedafnameproces (verzenden van de bloedbuizen)

› Registratie retourbericht in Peridos → trigger voor uitbetaling door Regionale 
Centra

ICT
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Retourbericht

ICT
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Gegevens Verplicht item? Validatie door Peridos

Geslachtsnaam Ja Nee

Geboortedatum Ja Ja

Peridoscode Ja Ja

BSN Ja Ja

Datum en tijd bloedafname Ja Nee

Locatiecode Ja Ja

Barcodes bloedbuizen Ja Nee

Financieel kenmerk Nee Nee



Retourbericht

Foutmeldingen

› Wanneer velden leeg blijven

› Wanneer invoer niet overeenkomt met wat Peridos verwacht
(peridoscode/locatiecode) 

Bericht kan niet verwerkt worden → medewerker helpdesk Peridos neemt
contact op.

ICT

54



Testplanning

› Aanvraagbericht via LabOnline:

– Testen in overleg met LabOnline na gereed brengen van de koppeling.

– Vanaf eind januari. 

ICT
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Testplanning

› EDIFACT-MEDLAB retourbericht

– Nu mogelijk: testen bericht in testplatform van CLBPS > Interoplab, via 
validator

– Vervolgens: connectie-test met Peridos via testen@clbps.nl

› HL7 – LIMS

– Vanaf januari, testen bericht in afstemming met leveranciers van de 
LIMSen. 

– Vervolgens: connectie-test met Peridos via testen@clbps.nl

ICT

mailto:testen@clbps.nl
mailto:testen@clbps.nl


Testplanning

› HL7 – Labonline

– Inhoud bericht wordt getest door Lab Online met CLBPS

– Vanaf eind januari: connectie-test met Peridos via testen@clbps.nl

Belangrijk: 

› Zorg dat uw ICT-afdeling tijd inplant voor implementatie NIPT

› Let op met:

– Eventuele aanpassingen die nodig zijn in message broker

– Begin op tijd met connectie-testen, kan ook met leeg bericht

ICT

mailto:testen@clbps.nl


Checklist
ICT

 Zorg voor handscanner of scannen 
via mobile device

 Computer of app van LIMS 
beschikbaar bij afname-locatie

 Zorg dat uw ICT-afdeling tijd
reserveert voor aanpassingen die 
nodig zijn voor implementatie
NIPT en voor het testen

 Testen in overleg met leveranciers
LIMS’en en CLBPS via 
testen@clbps.nl

 Streefdatum: 1 maart 2023 
gereed met testen

 Controleer of de locatiecodes in 
het LIMS overeenkomen met wat 
in Peridos geregistreerd staat

 E-mailadres in Peridos moet
bereikbaar zijn. 58
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Vragen
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60

20 min. presentatie
10 min. vragen

Financiering NIPT 

Voorwaarden voor 
uitbetaling

Stamgegevens invullen

Uitbetalingsproces

Samenvatting

Uitbetaling

Jesse Dijkman



Financiering NIPT 

Besluit VWS o.b.v. advies Zorginstituut Nederland: 

financiering prenatale screening vanuit Rijksbegroting (niet zorgverzekering)

Uitbetaling

61

Zorginstituut Nederland (2017). Prenatale screening en de Zorgverzekeringswet (Zvw)

VWS Regionale Centra
Bloedafname-
organisaties 

https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/adviezen/2017/08/02/pakketadvies-%E2%80%98prenatale-screening-en-de-zorgverzekeringswet%E2%80%99-nipt


Financiering NIPT - Veranderingen per 1 april 2023 

Uitbetaling
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Tot 1 april 2023 Vanaf 1 april 2023

NIPT op medische indicatie, 
valt buiten screening 
(TRIDENT-1)

vergoed vanuit 
zorgverzekering

vergoed vanuit 
zorgverzekering (gaat niet 
ten koste van eigen risico)

NIPT zonder medische 
indicatie (TRIDENT-2)

betaling vanuit VWS, via 
de UMC’s aan de 
bloedafnameorganisaties 
(BAO's)

betaling vanuit VWS, via 
de Regionale Centra aan 
de BAO's (self-billing)

Eigen betaling zwangere
à € 175 per NIPT 
(TRIDENT-2)

vervalt *

* Zie kamerbrief ‘Structurele 
implementatie NIPT’ van de 
Minister van VWS (14-4-2022)

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/04/14/kamerbrief-over-structurele-implementatie-nipt


Voorwaarden voor uitbetaling (1)

› De bloedafnameorganisatie heeft een actief contract NIPT met het 
Regionaal Centrum op het moment van de verrichting

› De betaalgegevens van de bloedafnameorganisatie staan in Peridos

› De AGB-code van de bloedafnameorganisatie staat in Peridos

› De verzendmethode van de bloedafnameorganisatie staat in Peridos

Uitbetaling

63

Voorwaarden voor uitbetaling 
(incl. vervaltermijnen) worden 
gepubliceerd op pns.nl 



Voorwaarden voor uitbetaling (2)

› Er is bij de aanvraag niet eerder een bloedafname NIPT gedeclareerd (de 
eerste, correct ingediende bloedafname NIPT wordt uitbetaald)

› Alle voor uitbetaling verplichte gegevens over de uitgevoerde bloedafname 
NIPT staan in Peridos:

– De aanvraag: deze is ook noodzakelijk om de bloedafname NIPT te 
mogen uitvoeren én om de bloedafnamegegevens in Peridos in te dienen

– De bloedafname(gegevens) NIPT.

Uitbetaling
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Voorwaarden voor uitbetaling 
(incl. vervaltermijnen) worden 
gepubliceerd op pns.nl 



Stamgegevens invullen (1)

Uitbetaling
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Stamgegevens invullen (2)

Uitbetaling
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Uitbetaling 
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Stamgegevens invullen (3)



Uitbetaling
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Stamgegevens invullen (4)



Uitbetaling

69

Voorafgaand aan uitbetalingsproces

Peridos

Bloedafnameorganisatie

Afnemen bloed en vastleggen 
bloedafnamegegevens

Aanvraaggegevens NIPT

Counselor

Aanvragen 
NIPT

1

2

3



70

bloedafnameorganisatie

Indienen 
retourbericht 
bloedafname

4

Peridos

Indien geen fouten in ingediende 
retourbericht: Aanmaken declaratie 
bloedafnameorganisatie in Peridos

5

Controle of aan alle voorwaarden 
voor uitbetaling is voldaan6

Niet voldaan: betaling 
aanhouden of afwijzen

Voldaan: betalen 
declaratie

Notificatie naar 
financiële 
contactpersoon. 
Eventueel herstel 
problemen 
(voorwaarden 
uitbetaling 
waaraan niet is 
voldaan)

Regionaal 
CentrumRC betaalt maandelijks de aan 

het RC toegewezen 
bloedafnameorganisaties uit

7

Bloedafnameorganisatie

Indienen 
retourbericht 
bloedafname

4

Peridos

Indien geen fouten in ingediende 
retourbericht: Aanmaken declaratie 
bloedafnameorganisatie in Peridos

5

Controle of aan alle voorwaarden 
voor uitbetaling is voldaan

6

Niet voldaan: betaling 
aanhouden of afwijzen

Voldaan: betalen 
declaratie

Notificatie naar 
financiële 
contactpersoon. 
Eventueel herstel 
problemen 
(voorwaarden 
uitbetaling waaraan 
niet is voldaan)

Regionaal 
CentrumRC betaalt maandelijks de aan 

het RC toegewezen 
bloedafnameorganisaties uit

7
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Bloedafnameorganisatie

Indienen 
retourbericht 
bloedafname

4

Peridos

Indien geen fouten in ingediende 
retourbericht: Aanmaken declaratie 
bloedafnameorganisatie in Peridos

5

Controle of aan alle voorwaarden 
voor uitbetaling is voldaan

6

Niet voldaan: betaling 
aanhouden of afwijzen

Voldaan: betalen 
declaratie

Notificatie naar 
financiële 
contactpersoon. 
Eventueel herstel 
problemen 
(voorwaarden 
uitbetaling waaraan 
niet is voldaan)

Regionaal 
CentrumRC betaalt maandelijks de aan 

het RC toegewezen 
bloedafnameorganisaties uit

7



Stap 5: Aanmaken declaratie

Fouten in retourbericht

 Bijv. verplichte velden zijn niet of 
niet juist ingevuld (bijv. datum en 
tijdstip bloedafname of 
bloedbuisnummers ontbreken)

✓ Uitslag corrigeren en opnieuw 
indienen door BAO

Retourbericht correct

✓ Peridos maakt automatisch 
declaratie aan voor de 
bloedafname

Uitbetaling

72

Let op: het declaratietarief is 
afhankelijk van de verzendmethode: 
(1) PostNL of (2) overige 
verzendmethode (koerier).
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Bloedafnameorganisatie

Indienen 
retourbericht 
bloedafname

4

Peridos

Indien geen fouten in ingediende 
retourbericht: Aanmaken declaratie 
bloedafnameorganisatie in Peridos

5

Controle of aan alle voorwaarden 
voor uitbetaling is voldaan

6

Niet voldaan: betaling 
aanhouden of afwijzen

Voldaan: betalen 
declaratie

Notificatie naar 
financiële 
contactpersoon. 
Eventueel herstel 
problemen 
(voorwaarden 
uitbetaling waaraan 
niet is voldaan)

Regionaal 
CentrumRC betaalt maandelijks de aan 

het RC toegewezen 
bloedafnameorganisaties uit

7



Stap 6: Controle voorwaarden voor uitbetaling

Uitbetaling
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Declaratie afgewezen Declaratie niet-betaalbaar Declaratie betaalbaar

• Dubbele declaraties
• >6 maanden status niet-

betaalbaar

→ Declaratie kan niet
meer betaalbaar worden
gesteld

• Contactgegevens BAO (voor
declareren) zijn niet bekend

• Betaalgegevens BAO zijn niet
bekend

→ Declaratie kan nog
betaalbaar worden gesteld

Actie vereist!

• Geen foutmeldingen

→ Declaratie wordt
uitbetaald
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Bloedafnameorganisatie

Indienen 
retourbericht 
bloedafname

4

Peridos

Indien geen fouten in ingediende 
retourbericht: Aanmaken declaratie 
bloedafnameorganisatie in Peridos

5

Controle of aan alle voorwaarden 
voor uitbetaling is voldaan

6

Niet voldaan: betaling 
aanhouden of afwijzen

Voldaan: betalen 
declaratie

Notificatie naar 
financiële 
contactpersoon. 
Eventueel herstel 
problemen 
(voorwaarden 
uitbetaling waaraan 
niet is voldaan)

Regionaal 
CentrumRC betaalt maandelijks de aan 

het RC toegewezen 
bloedafnameorganisaties uit

7



Meldingenoverzicht

Uitbetaling
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Declaratieoverzicht

Uitbetaling
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Let op: getoonde tarieven
zijn nog niet definitief



Niet-betaalbare declaraties

Uitbetaling
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Let op: getoonde tarieven
zijn nog niet definitief



Wie kan het declaratieoverzicht inzien?

✓ BAO contactpersoon financiën (operationeel uitvoerend)

✓ BAO financiën inzage (verantwoordelijk / inzage)

Let op: informatie over het doorgeven van de financiële gegevens ontvangt de 
contactpersoon financiën ca. begin februari

Uitbetaling
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Bloedafnameorganisatie

Indienen 
retourbericht 
bloedafname

4

Peridos

Indien geen fouten in ingediende 
retourbericht: Aanmaken declaratie 
bloedafnameorganisatie in Peridos

5

Controle of aan alle voorwaarden 
voor uitbetaling is voldaan

6

Niet voldaan: betaling 
aanhouden of afwijzen

Voldaan: betalen 
declaratie

Notificatie naar 
financiële 
contactpersoon. 
Eventueel herstel 
problemen 
(voorwaarden 
uitbetaling waaraan 
niet is voldaan)

Regionaal 
CentrumRC betaalt maandelijks de aan 

het RC toegewezen 
bloedafnameorganisaties uit

7



Uitbetaling
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Samenvatting
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Bloedafnameorganisatie

Indienen 
retourbericht 
bloedafname

4

Peridos

Indien geen fouten in ingediende 
retourbericht: Aanmaken declaratie 
bloedafnameorganisatie in Peridos

5

Controle of aan alle voorwaarden 
voor uitbetaling is voldaan

6

Niet voldaan: betaling 
aanhouden of afwijzen

Voldaan: betalen 
declaratie

Notificatie naar 
financiële 
contactpersoon. 
Eventueel herstel 
problemen 
(voorwaarden 
uitbetaling waaraan 
niet is voldaan)

Regionaal 
CentrumRC betaalt maandelijks de aan 

het RC toegewezen 
bloedafnameorganisaties uit

7

Uitbetaling



Uitbetaling
Checklist

❑ Ter herinnering: geef de personen 
voor de financiële rollen door als u 
dat nog niet gedaan hebt 
(zie NIPT-update november)

❑ Vul tijdig de financiële 
stamgegevens in Peridos in: de 
BAO contactpersoon financiën 
ontvangt hier rond begin februari 
per e-mail een instructie voor

❑ Wilt u per bloedafname een eigen, 
financieel kenmerk meesturen? 
Stem dit dan af met uw 
boekhouder (zie NIPT-update 
december)
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Vragen
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Afsluiting

85

Terugkijken

Invullen enquête

Hartelijk dank! 

7 maart volgende bijeenkomst


