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Nieuwsbericht 24 mei 2017 SPSRU over NIPT

Geachte contractanten & belangstellenden van de SPSRU,
Hierbij ontvangt u een kort nieuwsbericht met zeer recente informatie over de NIPT.
In Peridos is het vanaf 23 mei mogelijk om:
1. het lab aanvraagformulier NIPT te printen bij een zwangerschapsduur van 10 weken;
2. een concept aanvraag NIPT te verwijderen. Na klikken op de knop ‘Concept opslaan’ wordt de rode
knop ‘Concept verwijderen’ toegevoegd aan het scherm.

Na klikken op de knop ‘Concept verwijderen’ verschijnt een pop-up met de vraag ‘Weet u zeker dat
u dit concept van de labaanvraag NIPT wilt verwijderen?’ en de knoppen ‘Nee’ en ‘Ja’. Na klikken op
‘Nee’ verdwijnt de pop-up en gebeurt er niets met de in concept opgeslagen labaanvraag NIPT. Na
klikken op de knop ‘Ja’, verdwijnt de pop-up en verschijnt het cliëntzoekscherm.
3. een labaanvraag NIPT in te trekken nadat er geklikt is op de knop ‘Valideer en print’. Intrekken kan
totdat het laboratorium het bloed heeft ontvangen. Na klikken op de rode knop ‘Intrekken
labaanvraag’ verschijnt een pop-up met o.a. de volgende toelichtende tekst: U heeft op de knop
‘Intrekken labaanvraag’ geklikt. Als u doorgaat met intrekken kan de zwangere voor deze
zwangerschap geen nieuwe NIPT-aanvraag doen; Weet u zeker dat u wilt doorgaan”. Bij klikken op
de knop ‘Intrekken labaanvraag’ sluit de pop-up en de labaanvraag wordt ingetrokken.
Het aanvraagformulier NIPT bevat sinds kort:
• de datum vanaf wanneer de cliënt bloed af kan laten nemen (bij afdrukken na 11 weken is deze
tekst niet te zien);
• de tekst: Let op: bloedafname is alleen mogelijk als uw zorgverlener uiterlijk 7 dagen geleden
heeft bevestigd dat er sprake is van een vitale zwangerschap.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende informatie te hebben verstrekt.
Met vriendelijke groet,
Els Kruiver
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Volg ons op Twitter!
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