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   P39 - Instructies voor cliënten Trident 2 NIPT afname  
 

 

U heeft besloten bloed te laten afnemen voor de NIPT test in het kader van het Trident 2 onderzoek. Ons laboratorium is 
aangewezen als afnamelocatie voor dit onderzoek voor de regio Delft en Den Haag. In deze brochure staan enkele instructies, 
zodat wij u optimaal van dienst kunnen zijn. Lees deze instructies goed door. 

 

Voorbereidingen 
U dient in het bezit te zijn van een Peridos formulier en een bewijs van betaling. Neem ook uw legitimatiebewijs en patiëntenpas 
mee. Heeft u geen patiëntenpas en vindt de afname plaats in het Reinier de Graaf Gasthuis? Laat dan van tevoren een pas aanmaken 
bij de aanmeldzuil of balie van de patiëntenregistratie. 
Voor verdere instructies en informatie over de documenten voor aanmelding verwijzen wij u naar uw verloskundige, gynaecoloog of 
de website www.meerovernipt.nl. 

Waar en wanneer kunt u terecht? 
Wij bieden onze afnameservice aan op de volgende bloedafnamelocaties: 

 

 

Reinier de Graaf 
Gasthuis 

Reinier de Graafweg 5, Delft Maandag - vrijdag 
Zaterdag 

07.00 - 17.30 uur 
08.30 - 10.30 uur 

Diaconessenhuis Fonteynenburghlaan 5, Voorburg Maandag - vrijdag 07.30 - 16.00 uur 

Voorhof 
 

Aart vd Leeuwlaan 10g , Delft Maandag - vrijdag  07.00 - 12.30 uur 

Behandelcentrum Westland Middelbroekweg 2A, Naaldwijk Maandag - donderdag 
Vrijdag   
Zaterdag 

07.30 - 16.00 uur 
07.30 - 12.00 uur 
08.00 - 11.00 uur 

De Reef Kiekendiefstraat 17, Den Haag Ypenburg Maandag - donderdag 
Vrijdag   
Zaterdag 

07.00 - 16.00 uur  
07.00 - 12.00 uur 
08.00 - 11.00 uur 

Keijzershof Floralaan 110, Pijnacker Maandag - vrijdag 07.00 - 12.00 uur 

 
 
 

Wanneer kunt u bij ons terecht? 
U hoeft vooraf geen afspraak te maken. 

 

De uitslag 
Uw materiaal gaat naar het laboratorium van Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (RHMDC). Zij sturen uw uitslag naar uw 
behandelend (huis)arts/verloskundige. Uw (huis)arts/verloskundige bespreekt de resultaten met u. RHMDC geeft geen uitslagen door 
aan patiënten. 

 

Contactinformatie 
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van RHMDC op 
telefoonnummer: 088 260 4000. Zij zijn op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur bereikbaar. Alle bloedafnamelocaties van RHMDC 
vindt u op www.RHMDC.nl. 
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