Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN
Nieuwsbrief – oktober 2017, nummer 57

Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale centrum voor
prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale
en landelijke organisatie van prenatale screening.
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Peridos – oproep gegevensaanlevering

Vacatures – Raad van Toezicht
Op verzoek van de minister van VWS is in 2015 een onderzoek gestart naar verbetering van de
bestuurlijke organisatie van de prenatale screening. Dit heeft geleid tot het invoeren van
organisatiewijzigingen op landelijk en regionaal niveau. Voor de SPN betekent dit dat de stichting
overgaat van een Bestuursmodel naar een Raad van Toezichtmodel per 1-1-2018. De werving voor
de Raad van Toezicht is gestart. Voor meer informatie: K+V.
Regionale bijeenkomst 27 november 2017
Op maandag 27 november organiseert de SPN een regionale bijeenkomst van 17.00-21.00 in
Nijmegen. Het voorlopige programma vindt u op onze website.
Voor meer informatie en aanmelding: www.spn-regionijmegen.nl.
Counseling – vaardighedentraining
Iedere counselor dient in 2017 of 2018 de bijscholing ‘vaardigheid counseling prenatale screening’
te volgen bij een erkend opleidingsinstituut (zie www.rivm.nl). De Academie Verloskunde
Maastricht (AVM) biedt in onze regio deze trainingen aan. Voor meer informatie en aanmelding:
 Donderdag 16 november, de Rooi Pannen Eindhoven, 13.00-17.30
 Vrijdag 24 november, Oranjerie Roermond, 13.00-17.30
 Vrijdag 8 december, Sanadome Nijmegen, 13.00-17.30
Voor het aanvragen van een offerte om deze scholing bij u op locatie te verzorgen: www.av-m.nl.
Voor de vaardigheidstraining ontvangt u 4 accreditatiepunten. Elke counselor dient elke 2 jaar 12
accreditatiepunten te behalen op relevante nascholing over counseling prenatale screening (zie
kwaliteitseisen counselor).
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Combinatietest – wijziging proces per 13 november 2017
Vanwege het dalende aantal combinatietesten zal vanaf dit najaar de laboratoriumanalyse van de
combinatietest in Nederland alleen nog maar door Star-SHL in Rotterdam uitgevoerd worden. Om
dit voor Star-SHL hanteerbaar te maken zullen de labaanvraag en -uitslag via Peridos gaan, min of
meer vergelijkbaar met de wijze van de aanvraag en uitslag van NIPT. De SPN-regio gaat over per
13 november 2017. Wat betekent dit voor u?
 Met ingang van maandag 13 november kan de labanalyse voor de combinatietest alleen nog
maar worden aangevraagd bij Star-SHL via Peridos.
 De counselor vult tenminste het eerste deel van de labaanvraag in in Peridos (anamnese).
Indien de counselor (en niet het echocentrum) de bloedafname regelt, dan vult de counselor de
volledige labaanvraag in Peridos in. Het echocentrum registreert tenminste de NT-meting in
Peridos.
 Alleen voor zwangeren zonder BSN kan gebruik gemaakt worden van een papieren
aanvraagformulier van Star-SHL. Dit formulier vindt u op www.peridos.nl.
 Voor echocentra die zelf de kans berekenen, geldt dat de counselor vaak van tevoren de
bloedafname regelt. Dat kan in de nieuwe situatie ook, maar pas vanaf het moment dat er een
termijnecho is verricht. Het bloedafnameformulier kan namelijk pas geprint worden nadat de
gegevens van de termijnbepaling zijn ingevoerd.
 Alleen serum kan per post verstuurd worden naar Star-SHL; geen volbloed.
 Indien Star-SHL de kans bepaalt, dan ontvangen zowel de counselingspraktijk als het
echocentrum via Peridos de uitslag.
 Indien het echocentrum de kans bepaalt, dan zal de echoscopist over het algemeen direct na de
NT-meting de uitslag aan de zwangere geven. Een uitzondering geldt voor tweelingen en
vanishing twins: daarbij zal voortaan het laboratorium de kans berekenen. De
counselingspraktijk én het echocentrum ontvangen dan via Peridos de uitslag.
 Een aantal echocentra laat voortaan de kansen berekenen door het screeningslab. Deze
echocentra bespreken met de verwijzende counselingspraktijken de veranderingen in werkwijze.
 Ongewijzigd zijn de afspraken tussen counselingspraktijken en echocentra over wie de uitslag
geeft aan de zwangere en wie eventueel verwijst naar een PND-centrum. Als hierin wijzigingen
nodig zijn, dan neemt het echocentrum contact op met de verwijzende counselingspraktijk.
 In 2017 brengt Star-SHL €60 per combinatietest in rekening bij het echocentrum. Star-SHL
vergoedt geen kosten voor de bloedafname. Organisaties die bloed afnemen voor de
combinatietest kunnen de kosten alleen in rekening brengen bij het echocentrum.
Let op:
 Counselors en echoscopisten kunnen binnenkort al in Peridos zien dat er een mogelijkheid is om
een aanvraagformulier voor de combinatietest in te vullen. U kunt dit aanvraagformulier in
Peridos pas vanaf 13 november 2017 gebruiken.
 Counselors dienen hun cliënten tot 1 december 2017 uitsluitend naar een NT-echocentrum
binnen de SPN-regio te verwijzen. Ook de bloedafname moet binnen de regio plaatsvinden. In
de komende weken gaan de verschillende regio’s namelijk één voor één over naar de
laboratoriumanalyse door Star-SHL. Meer informatie over de overgangsperiode vindt u in
bijgaande notitie.
 Zorgverleners die in meerdere organisaties werken moeten bij de aanvraag in Peridos goed
opletten vanuit welke organisatie zij deze aanvraag doen. Indien men inlogt bij een verkeerde
counselingspraktijk of echocentrum, dan gaat de uitslag van de combinatietest daar naar toe!
Meer informatie:
De handleidingen voor Peridos staan op: www.peridos.nl. Beschrijvingen van de werkwijze voor
counselors, bloedafname en echocentra staan op: www.spn-regionijmegen.nl.
Tijdens de regionale bijeenkomst op 27 november zullen we het proces van aanvraag tot en met
uitslag via Peridos met u doornemen.
NIPT – dank van minister VWS
Minister E. Schippers dankt iedereen die heeft bijgedragen aan de goede implementatie van NIPT
als eerste screeningstest. Zie: Brief minister 26 september 2017.
NIPT – regeerakkoord 2017-2021
In het nieuwe regeerakkoord 2017-2021 “Vertrouwen in de toekomst” van VVD, CDA, D66 en
ChristenUnie staat: “De (subsidie voor de) niet-invasieve prenatale test (NIPT) blijft beschikbaar
en wordt niet in het basispakket opgenomen.” Men verwijst naar het RIVM voor meer informatie.
Het regeerakkoord bevat geen andere expliciete mededelingen over prenatale screening.
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NIPT – eerste resultaten
Op 22 september 2017 heeft het NIPT-consortium de eerste resultaten bekend gemaakt over de
NIPT in Nederland. Deze kunt u lezen via www.niptconsortium.nl.
NIPT – opslag informatie op computer
Wanneer u een NIPT-aanvraag print of een NIPT-uitslag opent, dan genereert Peridos een pdfbestand. Omdat Peridos een webapplicatie is, worden deze pdf-bestanden eerst gedownload op uw
computer, waarna ze geopend en afgedrukt kunnen worden. Afhankelijk van de instellingen op uw
computer, kan het zijn dat deze bestanden automatisch ergens blijvend worden opgeslagen.
Bijvoorbeeld in een map ‘downloads’ (maar het kan ook een andere map zijn). Dit kan een
informatiebeveiligingsprobleem opleveren, als niet-bevoegde gebruikers toegang hebben tot uw
computer.
Het advies is om gegevens zoals NIPT-aanvragen en -uitslagen die automatisch zijn opgeslagen op
uw computer regelmatig te (laten) verwijderen. Raadpleeg zonodig uw ICT-beheerder over de
instellingen van uw computer wat betreft het automatisch opslaan van downloads. En wees
voorzichtig met het downloaden van NIPT-aanvragen of -uitslagen op een privé-computer, -laptop,
of -tablet.
SEO – voor 21+0 weken
Er lijkt enige onduidelijkheid te zijn over het gewenste tijdstip waarop het SEO uitgevoerd moet
worden. Het advies is (ongewijzigd) om het SEO te laten plaats vinden voor 21+0 weken
zwangerschapsduur. Om het SEO goed in te kunnen plannen, is het prettig als de zwangere zo
vroeg mogelijk de afspraak maakt bij het echocentrum.
Als er bij het SEO een vermoeden is van een afwijking, is er namelijk tijd nodig voor
vervolgonderzoek, overleg en bezinning. Het kan zijn dat er niet alleen een GUO-II, maar ook
invasief onderzoek nodig is om een diagnose te stellen. Er is tijd nodig voor overleg met medisch
specialisten over de betekenis van de aandoening en voor het overwegen om de zwangerschap af
te breken of voort te zetten. Als de zwangere de zwangerschap wenst af te breken, moet dat voor
24+0 weken gedaan worden.
SPN-monitor 2016
De SPN stuurt iedere praktijk voor counseling en ieder echocentrum de SPN-monitor 2016 met
regionale gegevens en een SPN-monitor met gegevens over de eigen praktijk. De meeste
praktijken hebben deze rapporten al ontvangen. U kunt de gegevens van uw eigen organisatie
vergelijken met de regionale cijfers en de landelijke richtlijnen.
In de SPN-regio zijn in 2016 25.691 zwangeren gecounseld over prenatale screening. Circa 36%
koos voor een combinatietest; dat is hoger dan in 2015 (33%). Circa 93% koos voor een SEO; dat
verschilt niet veel van 2015 (94%). Er zijn 9.187 combinatietesten verricht; dat is meer dan in
2015 (8.515). Bij 4,6% (425) van de combinatietesten was er een verhoogde kans op down-,
edwards- en/of patausyndroom. Er zijn 24.462 SEO’s verricht in 2016. Bij circa 4% registreerde de
echoscopist een vermoeden op een afwijking. Van 91% van de zwangeren die na een SEO
verwezen zijn naar een PND-centrum, zijn de GUO-gegevens in Peridos beschikbaar. Ook bevat
Peridos steeds meer gegevens over invasieve diagnostiek en over de zwangerschapsuitkomst.
Helaas is de beschikbare informatie nog niet voldoende om na te gaan of de bevindingen bij de
combinatietest en het SEO zijn bevestigd.
Voor meer informatie: SPN-monitor 2016.
Peridos – oproep gegevensaanlevering
We vragen alle praktijken voor counseling en alle echocentra om een nieuwe gegevensaanlevering
te doen aan Peridos, zodat we een volledig beeld krijgen van de registratiegegevens over het
afgelopen jaar. We vragen na ieder kwartaal een nieuwe gegevensaanlevering. Heeft u in
september of oktober 2017 al gegevens aangeleverd, dan is het voor u op dit moment niet nodig
om een nieuwe aanlevering te doen.
Voor vragen over het aanleveren van gegevens aan Peridos kunt u contact opnemen met Marijn
Brouwers (024 3666421) of Inge Verhoogt (024 3666418).

De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige
geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: spn-regionijmegen@radboudumc.nl.
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