Stichting Prenatale screening regio Nijmegen - SPN
Nieuwsbrief - februari 2007, nummer 3
Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale
coördinatiecentrum voor prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen
op het gebied van de regionale en landelijke organisatie van prenatale screening.

Organisatie regionaal coördinatiecentrum
De Stichting Prenatale screening regio Nijmegen heeft per 1 januari 2007 een voorlopige
vergunning ontvangen in het kader van de Wet op bevolkingsonderzoek (Wbo). Deze voorlopige vergunning is verstrekt tot 1 januari 2008. De Gezondheidsraad zal op basis van de
situatie op 1 juli 2007 opnieuw het ministerie van VWS adviseren over de vergunningen aan de
regionale centra.
Samenwerkingscontracten
De voorbereidingen voor het afsluiten van de samenwerkingscontracten zijn in volle gang.
Landelijk is er nog discussie over enkele artikelen in de overeenkomsten. Zodra hierover
duidelijkheid is, kunnen de SPN-standaardcontracten aangepast worden. De stand van zaken
ten aanzien van de drie typen contracten is:
praktijken voor counseling:
Alle verloskundige zorgverleners die zwangere vrouwen willen counselen over prenatale
screening zijn verplicht om een samenwerkingscontract af te sluiten met een Wbo-vergunninghouder. In februari 2007 zal de SPN per e-mail standaardsamenwerkingscontracten voor
counseling versturen naar de ziekenhuizen en naar verloskundige praktijken en huisartsenpraktijken die in aanmerking willen komen voor een contract.
Verloskundige praktijken en huisartspraktijken die een contract wensen en zich nog niet
hiervoor hebben aangemeld, vragen wij zich te melden bij A.Stolwijk@medzaken.umcn.nl.
echoscopische centra:
Eind december zijn SPN-standaardsamenwerkingscontracten voor echoscopische centra
verstuurd naar de ziekenhuizen en de bij ons bekende eerstelijns echocentra. Voor centra die een
contract hebben aangevraagd is de SPN bezig om het samenwerkingscontract op te stellen
waarbij de centrum-specifieke afspraken opgenomen worden. Als uit landelijk overleg blijkt dat
er wijzigingen in de standaardovereeenkomst nodig zijn, zullen we deze centra hierover
berichten. Vervolgens zullen wij de contracten versturen voor ondertekening.
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laboratoria:
De SPN heeft alle klinisch chemische laboratoria in de ziekenhuizen in de regio en de Stichting
Huisartsenlaboratorium Oost gevraagd of het laboratorium in aanmerking wil komen als
screeningslaboratorium voor onze regio. Zes laboratoria hebben daarop positief gereageerd.
Voor een goede kwaliteit van de analyses van de combinatietest moet een laboratorium
minimaal 5.000 analyses per jaar uitvoeren. Daarom kunnen er waarschijnlijk niet meer dan
twee screeningslaboratoria in onze regio zijn. De zes laboratoria zijn gevraagd om nadere
informatie te verstrekken, zodat op basis van de landelijke kwaliteitscriteria een verdere selectie
kan plaatsvinden.
Afspraken op landelijk niveau
Op landelijk niveau is een nieuw stuk vastgesteld. Het betreft “Beleid rondom toevalsbevindingen”. U kunt dit stuk vinden bij de kwaliteitseisen.
Dit stuk en andere landelijk vastgestelde stukken zijn te downloaden van www.rivm.nl/pre-enneonatale-screening.
Voorlichtingsmateriaal
Het voorlichtingsmateriaal over prenatale screening is gereed. De folders worden gedrukt en
zullen waarschijnlijk eind maart verkrijgbaar zijn bij de entadministratie. Deze folders zijn te
downloaden van www.prenatalescreening.nl. Het voorlichtingsmateriaal zal binnenkort ook
voor publiek beschikbaar komen via www.rivm.nl/zwangerschapsscreening.
Opleiding counseling
Het UMC St Radboud en het kenniscentrum van de Academie Verloskunde Maastricht hebben
hun counselingcursussen samengevoegd tot één nieuwe cursus. Deze cursus is toegankelijk
voor alle zorgverleners die hun cliënten counselen over prenatale screening: verloskundigen,
huisartsen en gynaecologen. De cursussen worden gegeven in Maastricht; voor een actueel
cursusaanbod, zie: www.av-m.nl. Overwogen wordt om een cursus in Nijmegen te organiseren.
Indien u hierin geïnteresseerd bent, wilt u dit dan kenbaar maken bij het secretariaat van het
kenniscentrum: kenniscentrum@av-m.nl, tel. 043 3885411/400.
Deze nieuwsbrief wordt digitaal verspreid onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige
geïnteresseerden. Indien u de nieuwsbrief niet op uw e-mailadres hebt ontvangen, maar dat wel wenst,
kunt u zich aanmelden via SPN@medzaken.umcn.nl. Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te
ontvangen, dan kunt u dat ook daar melden.
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Stichting Prenatale screening regio Nijmegen - SPN
Nieuwsbrief - april 2007, nummer 4
Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale
coördinatiecentrum voor prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen
op het gebied van de regionale en landelijke organisatie van prenatale screening.

Samenwerkingscontracten
De voorbereidingen voor het afsluiten van de samenwerkingscontracten zijn in volle gang. De
standaardcontracten van de SPN zijn aangepast conform de landelijk vastgestelde modelovereenkomsten. Het streven is om voor 1 juli alle contracten afgesloten te hebben. De stand van
zaken ten aanzien van de drie typen contracten is:
praktijken voor counseling:
Alle verloskundige zorgverleners (gynaecologen, verloskundigen en huisartsen) die zwangere
vrouwen willen counselen over prenatale screening zijn verplicht om een samenwerkingscontract af te sluiten met een Wbo-vergunninghouder. Inmiddels zijn er ruim veertig contracten
aangevraagd; we verwachten er nog meer. In mei en juni zullen de aanvragers per e-mail de
contracten met praktijk-specifieke afspraken toegestuurd krijgen.
Ziekenhuizen, verloskundige praktijken en huisartspraktijken die een contract wensen en zich
nog niet hiervoor hebben aangemeld, kunnen bij A.Stolwijk@medzaken.umcn.nl een contract
aanvragen.
echoscopische centra:
De eerste tien samenwerkingscontracten met centrum-specifieke afspraken zijn verstuurd naar
de echocentra. In mei zullen de eerste contracten ondertekend worden.
Ziekenhuizen en andere echocentra die een contract wensen en zich nog niet hiervoor hebben
aangemeld, vragen wij zich te melden bij A.Stolwijk@medzaken.umcn.nl.
laboratoria:
Voor een goede kwaliteit van de analyses van de combinatietest moet een laboratorium
minimaal 5.000 analyses per jaar uitvoeren. Daarom kunnen er waarschijnlijk niet meer dan
twee screeningslaboratoria in onze regio zijn. Zes laboratoria die screeningscentrum zouden
willen worden in onze regio zijn gevraagd om nadere informatie te verstrekken; vijf hebben
deze informatie verstrekt. Op basis van de landelijke kwaliteitscriteria kan daarmee een verdere
selectie plaatsvinden. Landelijk is er echter nog discussie over juridische aspecten bij het
contracteren van laboratoria. Helaas kan er dan ook nog geen besluit genomen worden over het
contracteren van één of meer screeningslaboratoria in onze regio.
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Landelijke ontwikkelingen
Op landelijk niveau zijn werkgroepen opgericht om de kwaliteitsborging en de registratie nader
vorm te geven. De registratie is nodig voor de regionale en landelijke monitoring van de
prenatale screening. In de tweede helft van dit jaar zal de SPN met de contractanten hierover
nadere afspraken maken.
Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek organiseert op dinsdag 22 mei 2007 de “Eerste
Landelijke Conferentie Pre- en Neonatale Screeningen”. Deze vindt plaats in Utrecht. Voor meer
informatie: www.rivm.nl/pre_neonatalescreening/conferentie
Voorlichtingsmateriaal
Het voorlichtingsmateriaal over prenatale screening is gereed. Eenmalig worden binnenkort de
folders verstuurd naar de verschillende praktijken. In het vervolg zijn de folders verkrijgbaar via
de entadministratie. Ook zijn de folders zijn te downloaden van www.prenatalescreening.nl. Via
www.rivm.nl/zwangerschapsscreening zijn de folders voor iedereen toegankelijk.
Counselingscursus
Op 14 en 21 juni 2007 organiseert het Kenniscentrum van de Academie Verloskunde Maastricht
een tweedaagse cursus counseling prenatale screening in Nijmegen. Tijdens deze cursus worden
zowel theoretische kennis als vaardigheden behandeld. Aan het eind van de cursus is de
deelnemer in staat om met de zwangere op een adequate manier het gesprek over prenatale
screening te voeren en haar te counselen bij de keuzes en de gevolgen van prenatale screening.
De cursus is bedoeld voor verloskundigen, huisartsen en gynaecologen (in opleiding) betrokken
bij de counseling prenatale screening. Kosten: €395 voor beide cursusdagen.
Voor meer informatie of inschrijving: www.av-m.nl of mw. J. Dolhain, managementassistente
Kenniscentrum, tel. 043 3885411.
Financiering regionale coördinatiecentra
Het ministerie van VWS heeft het beleid dat de kwaliteitsborging van de prenatale screening tot
uiting moet komen in de tarieven. De financiering van de regionale coördinatiecentra zal dan
ook als opslag in de tarieven voor prenatale screening opgenomen moeten worden. Om
administratieve handelingen te beperken is er nu het voorstel dat er alleen een opslag komt op
het tarief voor SEO, bovenop het reeds vastgestelde maximum tarief voor SEO. Het ministerie
van VWS moet dit nog goedkeuren.
Deze nieuwsbrief wordt digitaal verspreid onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige
geïnteresseerden. Indien u de nieuwsbrief niet op uw e-mailadres hebt ontvangen, maar dat wel wenst,
kunt u zich aanmelden via SPN@medzaken.umcn.nl. Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te
ontvangen, dan kunt u dat ook daar melden.
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Stichting Prenatale screening regio Nijmegen - SPN
Nieuwsbrief - mei 2007, nummer 5
Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale
coördinatiecentrum voor prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen
op het gebied van de regionale en landelijke organisatie van prenatale screening.

Regionale bijeenkomst
De SPN nodigt u uit voor een regionale bijeenkomst over prenatale screening op dinsdag 18
september 2007. Vanaf 17.30 bent u van harte welkom in het UMC St Radboud te Nijmegen. Het
officiële programma start om 18.00 en eindigt om 20.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst komen de
stand van zaken op regionaal en landelijk niveau en toekomstige ontwikkelingen aan bod.
Tevens is er de gelegenheid om vragen te stellen aan een forum. Nadere informatie over deze
bijeenkomst wordt in een volgende nieuwsbrief bekend gemaakt.
Samenwerkingscontracten
De voorbereidingen voor het afsluiten van de samenwerkingscontracten zijn in volle gang. Het
streven is om voor 1 juli 2007 alle contracten afgesloten te hebben. De stand van zaken ten
aanzien van de drie typen contracten is:
praktijken voor counseling:
Alle verloskundige zorgverleners (gynaecologen, verloskundigen en huisartsen) die zwangere
vrouwen willen counselen over prenatale screening zijn verplicht om een samenwerkingscontract af te sluiten met een Wbo-vergunninghouder. Inmiddels zijn er bij de SPN ruim vijftig
contracten aangevraagd; we verwachten er nog meer. In juni zullen de aanvragers per e-mail de
contracten met praktijkspecifieke afspraken toegestuurd krijgen.
Ziekenhuizen, verloskundige praktijken en huisartspraktijken die een contract wensen en zich
nog niet hiervoor hebben aangemeld, kunnen bij A.Stolwijk@medzaken.umcn.nl een contract
aanvragen.
echoscopische centra:
De eerste samenwerkingscontracten met centrumspecifieke afspraken zijn gereed voor ondertekening.
Ziekenhuizen en andere echocentra die een contract wensen en zich nog niet hiervoor hebben
aangemeld, vragen wij zich te melden bij A.Stolwijk@medzaken.umcn.nl.
laboratoria:
Helaas is er nog geen besluit genomen over welke laboratoria in onze regio als screeningslaboratoria gaan werken.
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Voorlichtingsmateriaal
De brochure “Prenatale screening op Down syndroom en lichamelijke afwijkingen” is gereed.
Landelijk is afgesproken dat alle zorgverleners deze brochure gebruiken. Het RIVM heeft
eenmalig een aantal exemplaren gestuurd naar verloskundig actieve huisartsen, gynaecologen
en verloskundigen. De SPN heeft alle echocentra een aantal gestuurd. De brochure is als pdfbestand te downloaden van www.rivm.nl/zwangerschapsscreening. Meer exemplaren van de
brochure kunnen besteld worden bij de entadministratie via www.entadministraties.nl. Via
www.rivm.nl/zwangerschapsscreening zijn de folders voor iedereen toegankelijk, in het
Nederlands, Turks en Arabisch.
Het is mogelijk om de folder zelf te drukken en er eigen praktijkgegevens in op te nemen. U
kunt hiertoe een word-bestand van de folder aanvragen door een e-mail te sturen naar
cvb@rivm.nl.
Keuzehulp
Landelijke organisaties hebben een keuzehulp (decision aid) gemaakt waar zwangeren tijdens
de counseling op gewezen kunnen worden. Deze keuzehulp is bedoeld om de zwangere te
helpen bij het maken van een keuze over prenatale screening op Down syndroom. Er is
informatie over Down syndroom, de kans op een kind met Down syndroom en over prenatale
onderzoeken. De keuzehulp is beschikbaar via www.kiesbeter.nl.
Op deze website is ook een tv-uitzending van Kies Beter over prenataal onderzoek te zien. Dit
programma is eerder dit jaar reeds uitgezonden op RTL4.
Overige landelijke ontwikkelingen
Op landelijk niveau zijn werkgroepen opgericht om de kwaliteitsborging en de registratie nader
vorm te geven. Bij de kwaliteitsborging wordt onder andere gedacht aan visiteren van centra.
Tevens is daarbij aandacht voor hetgeen minimaal geregistreerd moet worden. De registratie is
nodig voor de regionale en de landelijke monitoring van de prenatale screening. In de tweede
helft van dit jaar zal de SPN met de contractanten hierover nadere afspraken maken.
Counselingscursussen
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de tweedaagse cursus counseling prenatale
screening in Nijmegen op 14 en 21 juni 2007. Deze cursus wordt georganiseerd door het Kenniscentrum van de Academie Verloskunde Maastricht. Tijdens de cursus worden zowel
theoretische kennis als vaardigheden behandeld. Aan het eind van de cursus is de deelnemer in
staat om met de zwangere op een adequate manier het gesprek over prenatale screening te
voeren en haar te counselen bij de keuzes en de gevolgen van prenatale screening. De cursus is
bedoeld voor verloskundigen, huisartsen en gynaecologen (in opleiding) betrokken bij de
counseling prenatale screening. Kosten: €395 voor beide cursusdagen.
Voor meer informatie of inschrijving: www.av-m.nl of mw. J. Dolhain, managementassistente
Kenniscentrum, tel. 043 3885411.
In 2005 en 2006 heeft het UMC St Radboud counselingscursussen gegeven. Het bestuur van de
SPN heeft besloten dat cursisten van deze counselingscursussen voldoen aan de landelijke
opleidingseisen voor counseling, mits men kennis neemt van de ontwikkelingen ten aanzien
van:
- afkapwaarde verhoogde kans op Down syndroom 1:200 ten tijde van test
- beleid bij NT-meting bij 3,5 mm
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- beleid bij Trisomie 13 (Patau syndroom) en Trisomie 18 (Edwards syndroom)
- ontwikkelingen ten aanzien van het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO)
- voorlichtingsmateriaal
- keuzehulp
- Programma Individuele Nascholing prenatale screening (PIN)
Wij zullen betreffende personen hierover nader informeren voorafgaand aan het afsluiten van
het counselingscontract.
Financiering regionale coördinatiecentra
Het ministerie van VWS heeft het beleid dat de kwaliteitsborging van de prenatale screening tot
uiting moet komen in de tarieven. De financiering van de regionale coördinatiecentra zal dan
ook als opslag in de tarieven voor prenatale screening opgenomen moeten worden. Om
administratieve handelingen te beperken is nu voorgesteld dat er alleen een opslag komt op het
tarief voor SEO, bovenop het reeds vastgestelde maximumtarief voor SEO. Dit tarief is
aangevraagd bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Het ministerie van VWS moet dit nog goedkeuren.
Deze nieuwsbrief wordt digitaal verspreid onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige
geïnteresseerden. Indien u de nieuwsbrief niet op uw e-mailadres hebt ontvangen, maar dat wel wenst,
kunt u zich aanmelden via SPN@medzaken.umcn.nl. Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te
ontvangen, dan kunt u dat ook daar melden.
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Stichting Prenatale screening regio Nijmegen - SPN
Nieuwsbrief - juli 2007, nummer 6
Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale
coördinatiecentrum voor prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen
op het gebied van de regionale en landelijke organisatie van prenatale screening.

Wbo-vergunning
De Stichting Prenatale screening regio Nijmegen heeft per 1 januari 2007 een voorlopige
vergunning ontvangen in het kader van de Wet op bevolkingsonderzoek (Wbo). Deze voorlopige vergunning is verstrekt tot 1 januari 2008. De Gezondheidsraad zal op basis van de
situatie op 1 juli 2007 opnieuw het ministerie van VWS adviseren over de vergunningen aan de
regionale centra. De SPN heeft hiertoe de vergunningaanvraag aangevuld met onder andere
informatie over de actuele situatie in de regio.
Samenwerkingscontracten
De eerste contracten zijn ondertekend. De voorbereidingen voor het afsluiten van vele andere
samenwerkingscontracten zijn in volle gang. De stand van zaken ten aanzien van de drie typen
contracten is:
praktijken voor counseling: De SPN zal circa 75 contracten met een praktijk voor counseling
afsluiten. Dertig contracten zijn inmiddels aangeboden ter goedkeuring van de tekst.
echoscopische centra: De SPN zal met circa 30 echocentra een contract afsluiten. Vier
contracten zijn inmiddels ondertekend, zes contracten zijn aangeboden voor ondertekening
en tien contracten zijn aangeboden aan het echocentrum ter goedkeuring van de tekst.
laboratoria: Er zijn drie laboratoria die in aanmerking komen om screeningslaboratorium te
worden in onze regio. Met ten hoogste twee laboratoria kan een contract afgesloten worden,
omdat per laboratorium jaarlijks ten minste 5000 analyses voor de combinatietest uitgevoerd
moeten worden. Helaas kan er nog geen besluit genomen worden over welke laboratoria in
onze regio als screeningslaboratorium gaan werken.
Vanwege de vakantieperiode ligt het afsluiten van de contracten enige weken stil. Half augustus
hopen we per e-mail de contracttekst ter goedkeuring aangeboden te hebben aan ieder die een
contract heeft aangevraagd en daarvoor de vragenlijst om nadere werkafspraken te maken heeft
ingevuld.
Ziekenhuizen, verloskundige praktijken, echocentra en huisartspraktijken die een contract
wensen, maar nog geen contract hebben aangevraagd of nog geen vragenlijst hebben ingevuld
om nadere werkafspraken te maken, kunnen zich melden bij SPN@medzaken.umcn.nl.
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Kwaliteitsborging en registratie
Op landelijk niveau is een werkgroep bezig om de kwaliteitsborging door regionale centra vorm
te geven. Ook wordt daarbij nagegaan wat minimaal geregistreerd moet worden om de
kwaliteit van de prenatale screening te borgen. De SPN is gestart met het werven van een
deskundige prenatale screening en een beleidsmedewerker voor de kwaliteitsborging en de
monitoring.
Regionale bijeenkomst
De SPN nodigt u uit voor een regionale bijeenkomst over prenatale screening op dinsdag 18
september 2007. Het voorlopige programma is als volgt:
17.30 Ontvangst met koffie, thee en broodjes
18.00 Opening door de voorzitter van deze bijeenkomst Prof. dr. Ben Hamel, klinisch
geneticus UMC St Radboud en voorzitter SPN
18.10 Organisatie prenatale screening: stand van zaken
Spreker: Dr. ir. Annette Stolwijk, directeur SPN
18.30 Kwaliteitsborging: plan van aanpak
Spreker: Drs. Johan Creemers, gynaecoloog UMC St Radboud en lid bestuur SPN
18.50 In de praktijk
Spreker: Jolande IJsseldijk, projectmanager STBN
19.10 Nieuwe ontwikkelingen bij prenatale screening
Spreker: Dr. Brigitte Faas, klinisch cytogeneticus UMC St Radboud
19.30 Forum o.l.v. Prof. dr. Ben Hamel
met Drs. Esther de Louwere, zorginkoper verloskunde 1e lijn VGZ/IZA,
Angela Verbeeten, verloskundige en lid bestuur SPN en bovengenoemde sprekers
19.55 Afsluiting
20.00 Informele afsluiting met borrel
De bijeenkomst vindt plaats in de Hippocrateszaal van het Studiecentrum van UMC St
Radboud, Geert Grooteplein 21, Nijmegen, begane grond, route 77. Voor informatie over de
bereikbaarheid: www.umcn.nl/overhetumc/copy_of_bereikbaarheid.
Accreditatiepunten zijn aangevraagd bij KNOV en NVOG. Er zijn geen kosten verbonden aan
de deelname. Wel vragen wij u om u voor 1 september 2007 aan te melden voor deze
bijeenkomst. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar SPN@medzaken.umcn.nl onder
vermelding van uw naam, woonplaats, werkadres en of u een bewijs van deelname wilt
ontvangen.

Deze nieuwsbrief wordt digitaal verspreid onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige
geïnteresseerden. Indien u de nieuwsbrief niet op uw e-mailadres hebt ontvangen, maar dat wel wenst,
kunt u zich aanmelden via SPN@medzaken.umcn.nl. Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te
ontvangen, dan kunt u dat ook daar melden.
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Stichting Prenatale screening regio Nijmegen - SPN
Nieuwsbrief - augustus 2007, nummer 7
Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale
coördinatiecentrum voor prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen
op het gebied van de regionale en landelijke organisatie van prenatale screening.

Regionale bijeenkomst
De SPN nodigt u uit voor een regionale bijeenkomst over prenatale screening op dinsdag
18 september 2007. Het programma is als volgt:
17.30 Ontvangst met koffie, thee en broodjes
18.00 Opening door de voorzitter van deze bijeenkomst Prof. dr. Ben Hamel, klinisch
geneticus UMC St Radboud en voorzitter SPN
18.10 Organisatie prenatale screening: stand van zaken
Spreker: Dr. ir. Annette Stolwijk, directeur SPN
18.30 In de praktijk
Spreker: Jolande IJsseldijk, projectmanager STBN
18.50 Kwaliteitsborging: plan van aanpak
Spreker: Drs. Johan Creemers, gynaecoloog UMC St Radboud en lid bestuur SPN
19.10 Van non-invasieve screening naar non-invasieve diagnostiek?
Spreker: Dr. Brigitte Faas, klinisch cytogeneticus UMC St Radboud
19.30 Forum o.l.v. Prof. dr. Ben Hamel
met Drs. Esther de Louwere, zorginkoper verloskunde 1e lijn VGZ/IZA,
Angela Verbeeten, verloskundige en lid bestuur SPN
en bovengenoemde sprekers
19.55 Afsluiting
20.00 Informele afsluiting met borrel
De bijeenkomst vindt plaats in de Hippocrateszaal van het Studiecentrum van UMC St
Radboud, Geert Grooteplein 21, Nijmegen, begane grond, route 77. Voor informatie over de
bereikbaarheid: www.umcn.nl/overhetumc/copy_of_bereikbaarheid.
De NVOG en de KNOV hebben de cursus geaccrediteerd met twee punten, respetievelijk 2 uur.
Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname. Wel vragen wij u om u voor 10 september 2007
aan te melden. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar SPN@medzaken.umcn.nl;
vermeld daarbij uw naam, werkadres en of u een bewijs van deelname wilt ontvangen.
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Samenwerkingscontracten
Zes contracten met praktijken voor counseling en zes contracten met echocentra zijn afgesloten.
De voorbereidingen voor het afsluiten van de circa 80 andere samenwerkingscontracten zijn in
volle gang. Bijna alle centra die een contract als praktijk voor counseling of als echocentrum
hebben aangevraagd, hebben per e-mail de contracttekst ter goedkeuring aangeboden gekregen.
Indien u een contract wenst, maar nog geen hebt ontvangen, dan kunt u zich melden bij
A.Stolwijk@medzaken.umcn.nl.
Counselingscursus
Op 25 september en 3 oktober 2007 vindt weer een tweedaagse cursus counseling prenatale
screening in Nijmegen plaats. Deze cursus wordt georganiseerd door het Kenniscentrum van de
Academie Verloskunde Maastricht in samenwerking met het Nijmeegs regionaal centrum voor
prenatale screening. Tijdens de cursus worden zowel theoretische kennis als vaardigheden
behandeld. Aan het eind van de cursus is de deelnemer in staat om met de zwangere op een
adequate manier het gesprek over prenatale screening te voeren en haar te counselen bij de
keuzes en de gevolgen van prenatale screening. De cursus is bedoeld voor verloskundigen,
huisartsen en gynaecologen (in opleiding) die betrokken zijn bij de counseling prenatale
screening. Kosten: €400 voor beide cursusdagen.
Voor meer informatie of inschrijving: www.av-m.nl of mw. J. Dolhain, managementassistente
Kenniscentrum, tel. 043 3885411.

Deze nieuwsbrief wordt digitaal verspreid onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige
geïnteresseerden. Indien u de nieuwsbrief niet op uw e-mailadres hebt ontvangen, maar dat wel wenst,
kunt u zich aanmelden via SPN@medzaken.umcn.nl. Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te
ontvangen, dan kunt u dat ook daar melden.
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Stichting Prenatale screening regio Nijmegen - SPN
Nieuwsbrief - oktober 2007, nummer 8
Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale
coördinatiecentrum voor prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen
op het gebied van de regionale en landelijke organisatie van prenatale screening.

Samenwerkingscontracten
Negentwintig contracten met praktijken voor counseling en negen contracten met echocentra
zijn inmiddels afgesloten. Alle centra die een contract als praktijk voor counseling of als
echocentrum hebben aangevraagd, hebben per e-mail de contracttekst ter goedkeuring
aangeboden gekregen. Er zijn circa zeventig contracten nog in behandeling.
Contracten met zorgverzekeraars
Volgens landelijke afspraak heeft de SPN op 1 oktober jl. aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
een overzicht gegeven van ziekenhuizen/praktijken waarmee een contract is afgesloten of
waarmee contractonderhandelingen lopen. ZN verspreidt dit overzicht naar de diverse
zorgverzekeraars. Tevens vraagt ZN de zorgverzekeraars om in 2007 nog coulant te zijn met
declaraties van praktijken waarmee contractonderhandelingen lopen. Uitbetaling van
declaraties door deze praktijken, is echter niet gegarandeerd.
Financiering regionale centra
Eind september 2007 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit besloten de opslag voor de regionale
centra op het bestaande tarief voor SEO goed te keuren. Het betreft een opslag van € 14,46
(niveau 2007). Dit betekent dat per 1 januari 2008 deze opslag op het tarief van het SEO door
echocentra gedeclareerd kan worden. In verband met het feit dat de regionale centra sinds
1 januari 2007 geen financiering van hun activiteiten hebben gekregen, zal in 2008 een dubbele
opslag (dus circa € 30) geheven worden. Er wordt geen opslag voor de regionale centra geheven
op de tarieven voor counseling en combinatietest. Hiermee is de administratieve last voor de
counselingspraktijken, de echocentra en van de regionale centra beperkt.
De SPN zal elk echocentrum vragen naar het verwachte aantal SEO in 2008. Op basis hiervan zal
aan het eind van elk kwartaal een rekening gestuurd worden. Na een jaar zal nacalculatie
plaatsvinden aan de hand van het gerealiseerde aantal SEO.

1

Registratie
Landelijk zal binnenkort vastgesteld worden wat praktijken voor counseling, echocentra en
laboratoria minimaal moeten gaan registreren. Deze gegevens vormen een basis voor de
kwaliteitsborging van de prenatale screening door de regionale centra. Regionale centra zullen
de gegevens tevens gebruiken voor informatievoorziening aan de Inspectie voor de
Gezondheidszorg. Op landelijk niveau zullen de gegevens gebruikt worden om het gehele
programma prenatale screening te evalueren.
Tevens wordt er landelijk gewerkt aan de ontwikkeling van een ICT-infrastructuur om de
gegevens te verzamelen. Één van de uitgangspunten daarbij is dat er zoveel mogelijk wordt
aangesloten bij bestaande informatieverzameling. Voordat deze landelijke infrastructuur
gerealiseerd is, zal een tijdelijke oplossing gezocht moeten worden om informatie te verzamelen.
De SPN heeft Drs. Geeske van Asperen als beleidsmedewerker aangesteld om dit te
ontwikkelen.
Voorlichtingsmateriaal
De folder “Prenatale screening op Down syndroom en lichamelijke afwijkingen” is vertaald in
het Turks en in het Arabisch en verschijnt ook in het Engels. De Nederlandse folder en straks
ook de Engelse versie zijn te bestellen via www.entadministraties.nl. De Turkse en Arabische
brochures verschijnen niet in gedrukte vorm, maar zijn te downloaden van
www.rivm.nl/zwangerschapsscreening. Via www.rivm.nl/zwangerschapsscreening zijn de
folders voor iedereen toegankelijk.
Het is mogelijk om de folders zelf te drukken en er eigen praktijkgegevens in op te nemen. U
kunt hiertoe word-bestanden van de folders aanvragen door een e-mail te sturen naar
cvb@rivm.nl.
Regionale bijeenkomst SPN
Op 18 september jl. organiseerde de SPN een regionale bijeenkomst over de prenatale
screening. Deze bijeenkomst was zeer goed bezocht. Een levendige discussie ontstond onder
andere over de aanzienlijke verschillen tussen counselors in de mate waarin zwangeren een
combinatietest of SEO wensen, de indruk dat relatief weinig zwangeren een combinatietest
(circa 15%) of een SEO (circa 70%) wensen, de nieuwe snelle testen bij prenatale diagnostiek en
de financiering van prenatale screening.
Counselingscursussen
Op 29 januari en 15 februari 2008 vindt een tweedaagse cursus counseling prenatale screening in
Eindhoven plaats. Deze cursus wordt georganiseerd door het Kenniscentrum van de Academie
Verloskunde Maastricht. Tijdens de cursus worden zowel theoretische kennis als vaardigheden
behandeld. Aan het eind van de cursus is de deelnemer in staat om met de zwangere op een
adequate manier het gesprek over prenatale screening te voeren en haar te counselen bij de
keuzes en de gevolgen van prenatale screening. De cursus is bedoeld voor verloskundigen,
huisartsen en gynaecologen (in opleiding) betrokken bij de counseling prenatale screening.
Kosten: €400 voor beide cursusdagen.
Voor meer informatie of inschrijving: www.av-m.nl of mw. J. Dolhain, managementassistente
Kenniscentrum, tel. 043 3885411.
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Bijeenkomst invasieve prenatale diagnostiek
Tijdens de regionale bijeenkomst van de SPN op 18 september jl. presenteerde Dr. Brigitte Faas
de stand van zaken ten aanzien van het vervangen van de combinatietest door non-invasieve
diagnostiek. Op 20 november a.s. vanaf 18.00 uur wordt in een bijeenkomst van het Netwerk
Prenatale Diagnostiek Nijmegen daar verder op ingegaan; tevens komen daar andere
ontwikkelingen binnen de prenatale diagnostiek aan bod. Meer informatie over deze
bijeenkomst en de wijze van aanmelden treft u aan in een bijlage bij de e-mail.
Cursus kansbepaling DS
Op 30 november a.s. van 10.00-17.00 uur organiseert het RIVM in Bilthoven een cursus 'Kansbepaling Down syndroom'. Deelname aan de cursus is gratis. Er zijn slechts 18 plaatsen
beschikbaar. Meer informatie over deze cursus en de wijze van aanmelden treft u aan in een
bijlage bij de e-mail.

Deze nieuwsbrief wordt digitaal verspreid onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige
geïnteresseerden. Indien u de nieuwsbrief niet op uw e-mailadres hebt ontvangen, maar dat wel wenst,
kunt u zich aanmelden via SPN@medzaken.umcn.nl. Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te
ontvangen, dan kunt u dat ook daar melden.
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Stichting Prenatale screening regio Nijmegen - SPN
Nieuwsbrief - december 2007, nummer 9
Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale
coördinatiecentrum voor prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen
op het gebied van de regionale en landelijke organisatie van prenatale screening.

Samenwerkingscontracten
Zestig contracten met praktijken voor counseling en zestien contracten met echocentra zijn
inmiddels afgesloten. Nog circa veertig contracten zijn in behandeling.
Contracten en zorgverzekeraars
Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek is bezig om een contractantendatabase te maken.
Hierin dienen de regionale centra informatie op te nemen over gecontracteerde centra,
counselors en echoscopisten. Zorgverzekeraars kunnen deze database raadplegen om na te gaan
wie gecontracteerd is. Zorgverzekeraars kunnen declaraties van zorgverleners die geen contract
hebben weigeren uit te betalen.
Financiering prenatale screening in ziekenhuizen
De Nederlandse Zorgautoriteit heeft onlangs besloten dat voor de declaratie van prenatale
screeningen door ziekenhuizen geen verwijzing vanuit de eerste lijn nodig is. De verrichtingen
voor prenatale screening kunnen gedeclareerd worden als Overig Product.
Financiering regionale centra
Met ingang van 1 januari 2008 is er een nieuw tarief voor het SEO; hierin is de opslag voor het
regionale centrum opgenomen. Aangezien de regionale centra sinds 1 januari 2007 geen
financiering van hun activiteiten hebben gekregen, zal in 2008 een dubbele opslag (circa € 30)
geheven worden. Er wordt geen opslag voor de regionale centra geheven op de tarieven voor
de counseling en de combinatietest.
De SPN zal na elk kwartaal de echocentra vragen naar het gerealiseerde aantal SEO in het
afgesloten kwartaal. Indien het echocentrum binnen twee weken na het afsluiten van het
kwartaal het aantal gerealiseerde SEO meldt aan de SPN, dan zal de SPN een rekening sturen op
basis van dat aantal. Worden deze gegevens echter niet binnen twee weken verstrekt, dan zal de
SPN een rekening sturen op basis van een redelijke inschatting van het aantal SEO. De
echocentra dienen deze rekening binnen zes weken na afsluiting van het kwartaal te voldoen.
Indien nodig zal nacalculatie plaatsvinden aan de hand van het gerealiseerde aantal SEO.
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Registratie
Landelijk zal binnenkort vastgesteld worden wat praktijken voor counseling, echocentra en
laboratoria minimaal moeten registreren. Deze gegevens vormen een basis voor de
kwaliteitsborging van de prenatale screening door de regionale centra. Regionale centra zullen
de gegevens tevens gebruiken voor informatievoorziening aan de Inspectie voor de
Gezondheidszorg. Op landelijk niveau zullen de gegevens gebruikt worden om het gehele
programma prenatale screening te evalueren.
Tevens wordt er landelijk gewerkt aan de ontwikkeling van een ICT-infrastructuur om de
gegevens te verzamelen. Aangezien deze infrastructuur nog niet gerealiseerd is, zal in de
tussentijd met een eenvoudig programma een aantal basisgegevens verzameld worden.
Binnenkort zullen dan ook alle contractanten van de SPN per e-mail een programma
toegestuurd krijgen om deze basisgegevens van 2007 te registreren.
Counselingscursussen
Begin 2008 vinden er weer cursussen counseling prenatale screening in Eindhoven plaats. Deze
tweedaagse cursussen worden georganiseerd door het Kenniscentrum van de Academie
Verloskunde Maastricht en vinden plaats op 29 januari en 14 februari 2008 (cursus 1) en 5 en 11
maart 2008 (cursus 2). Tijdens de cursus worden zowel theoretische kennis als vaardigheden
behandeld. Aan het eind van de cursus is de deelnemer in staat om met de zwangere op een
adequate manier het gesprek over prenatale screening te voeren en haar te counselen bij de
keuzes en de gevolgen van prenatale screening. De cursus is bedoeld voor verloskundigen,
huisartsen en gynaecologen (in opleiding) betrokken bij de counseling prenatale screening.
Kosten: €400 voor beide cursusdagen.
Voor meer informatie of inschrijving: www.av-m.nl of mw. J. Dolhain, managementassistente
Kenniscentrum, tel. 043 3885407.

Deze nieuwsbrief wordt digitaal verspreid onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige
geïnteresseerden. Indien u de nieuwsbrief niet op uw e-mailadres hebt ontvangen, maar dat wel wenst,
kunt u zich aanmelden via SPN@medzaken.umcn.nl. Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te
ontvangen, dan kunt u dat ook daar melden.
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