
Informatie m.b.t. de sluitingsdagen van de NIPT laboratoria rondom 
de feestdagen in het voorjaar van 2021. 

  

 
 
De NIPT laboratoria in de twee regio's Amsterdam en Rotterdam zijn gesloten op de volgende dagen:  

• 2de Paasdag - maandag 5 april 
• Koningsdag - dinsdag 27 april 
• Hemelvaartsdag - donderdag 13 mei 

• 2de Pinksterdag - maandag 24 mei 
 

  

Voor alléén de regio Maastricht geldt dat het NIPT laboratorium open is tijdens de feestdagen in het 
voorjaar.  
 
  

Let op: Tussen afname en verwerking van het bloed mag maximaal 4 dagen zitten.  
Let u rond onderstaande dagen dus op de duur van het transport van de bloedbuizen, want bloed dat 
te laat binnenkomt wordt afgekeurd!  
De laboratoria hebben tijd nodig om het ontvangen materiaal direct te verwerken, d.w.z. dat bloed, 
daar waar in schema aangegeven, ná 12.00 uur NIET meer in ontvangst genomen wordt. 
 
  

Wij adviseren ook om gebruik te maken van verzending per koerier in plaats van medische post 
rondom de feestdagen, met name rond Koningsdag. Voor samples voor het VUmc is dit de enige optie 

op Goede vrijdag, omdat de algemene VUmc postkamer die dag gesloten is (NIPT monsterontvangst 
en lab zijn wel open). 
De bezorgadressen van de 3 NIPT laboratoria zijn bijgevoegd en te vinden in de DVO TRIDENT-2.  
 

  
De koerierskosten kunt u declareren zoals vermeld in de dienstverleningsovereenkomst (DVO).  
 
  

Bloedafname NIPT: Uiterlijk binnen op NIPT lab voor regio: Uiterlijk binnen op NIPT lab 
voor regio: 

  Amsterdam (VUmc) Rotterdam (Erasmus MC) 

Rondom Pasen:     

t/m woensdag 31 
maart 

Donderdag 1 april 
Alleen per koerier verzenden naar NIPT 
monsterontvangst, want de algemene 
VUmc postkamer is Goede Vrijdag dicht! 

Donderdag 1 april 

Donderdag 1 april  Vrijdag 2 april vóór 12 uur (!) 
Alleen per koerier verzenden naar NIPT 
monsterontvangst, want de algemene 
VUmc postkamer is Goede Vrijdag 
dicht!  

Vrijdag 2 april vóór 12 uur (!) 

Vrijdag 2 april 
(Goede vrijdag)  

Dinsdag 6 april vóór 12 uur (!) Dinsdag 6 april vóór 12 uur (!) 



Rondom 
Koningsdag: 

    

t/m vrijdag 23 april  Maandag 26 april vóór 12 uur (!) 
Bij voorkeur per koerier i.v.m. 
Koningsdag. 

Maandag 26 april vóór 12 uur (!) 
Bij voorkeur per koerier ivm 
Koningsdag. 

Maandag 26 april Donderdag 29 april 
Bij voorkeur per koerier i.v.m. 
Koningsdag. 

Donderdag 29 april 
Bij voorkeur per koerier ivm 
Koningsdag. 

Rondom 
Hemelvaart: 

    

t/m dinsdag 11 mei Woensdag 12 mei Woensdag 12 mei 

Woensdag 12 mei Vrijdag 14 mei vóór 12 uur (!) Vrijdag 14 mei vóór 12 uur (!) 

Rondom 
Pinksteren: 

    

t/m woensdag 19 
mei 

Donderdag 20 mei Donderdag 20 mei 

Donderdag 20 mei Vrijdag 21 mei vóór 12 uur (!) Vrijdag 21 mei vóór 12 uur (!) 

Vrijdag 21 mei Dinsdag 25 mei vóór 12 uur (!) Dinsdag 25 mei vóór 12 uur (!) 

  
Alleen voor het NIPT laboratorium in regio Maastricht (MUMC) gelden geen restricties en kunnen 
samples op reguliere wijze en tijden verzonden worden.  

   
Mocht er zich onverwachts problemen tijdens het transport voordoen rondom de feestdagen dan kunt 

ook direct contact op nemen met de NIPT monsterontvangsten (VUmc 020 444 84 33, MUMC 043 387 13 

45 of Erasmus MC 010 704 31 29). De andere dagen kunt u voor vragen en/of overleg contact opnemen 

met Sandra van ’t Padje 020-4448273. 

 


