Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN
Nieuwsbrief –november 2017, nummer 58
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.

In deze nieuwsbrief:
Regionale bijeenkomst 27 november 2017
Combinatietest – wijziging proces per 13 november 2017

Regionale bijeenkomst 27 november 2017
Op maandag 27 november organiseert de SPN een regionale bijeenkomst. Het programma is:
17.00
18.00

Ontvangst met broodjes
Opening door Dr. Dominique Smeets, voorzitter SPN-Bestuur
Regionale en landelijke ontwikkelingen organisatie prenatale screening,
samenstellen Raad van Toezicht en Raad van Advies
Dr. ir. Annette Stolwijk, directeur SPN
Vaardigheidstraining counseling
Dr. Darie Daemers, Coördinator Leven Lang Leren, Academie Verloskunde Maastricht
Trident-II ervaringen proces en de eerste resultaten
Dr. Dominique Smeets, laboratorium specialist, afdeling Genetica, Radboudumc
Nevenbevindingen NIPT – in gesprek met de zwangere
Dr. Anneke Vulto-van Silfhout, klinisch geneticus i.o., afdeling Genetica, Radboudumc
Veranderingen bij de combinatietest
Dr. Marijn Brouwers, beleidsmedewerker SPN en Dr. ir. Annette Stolwijk, directeur SPN
De vroege echo (13-weken) in perspectief
Dr. Esther Sikkel, gynaecoloog-perinatoloog, afdeling Verloskunde en Gynaecologie,
Radboudumc, tevens inhoudelijk deskundige SPN
Forum: ruimte voor vragen, o.l.v. Dr. Dominique Smeets voorzitter SPN-Bestuur

21.00 Afsluiting met borrel
De bijeenkomst is in de Lindenberg, Ridderstraat 23, 6511 TM Nijmegen.
Accreditatiepunten: NVOG 3 (299251), KNOV 3 (299251) en BEN 3 (A 1774). Deelname is gratis.
U dient zich wel aan te melden via: www.spn-regionijmegen.nl.
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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 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.
Hoe kunt u zich voorbereiden op deze proceswijziging?
 Informatie over de wijzigingen in de logistiek leest u in onze vorige nieuwsbrief.
 De werkafsprakendocumenten van Star-SHL staan op www.spn-regionijmegen.nl.
 De handleidingen voor de lab-aanvraag en -uitslag in Peridos vindt u op www.peridos.nl.
 De labaanvraag in Peridos is stap voor stap uitgelegd in deze powerpointpresentatie.
Tijdens de regionale bijeenkomst op 27 november zullen we het proces van aanvraag tot en met
uitslag in Peridos met u doornemen.
Contactpersonen counselingspraktijken en NT-echocentra wilt u onderstaande regelen:
 Controleer in Peridos of bij het ‘e-mailadres labworkflow combinatietest’ het juiste e-mailadres
is ingevoerd.
 Indien van toepassing: geef aan ons door welke praktijkondersteuners in Peridos de
labaanvraag voor de combinatietest mogen invullen en/of uitslagen mogen inzien.
Met wie kunt u contact opnemen bij vragen?
 Voor inhoudelijke vragen over de serumscreening: het laboratorium van Star-SHL
E-mailadres: combinatietest@star-shl.nl
Telefoonnummer: 010 2890211 / 06 2117 9414 (op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur voor
dringende vragen)
 Voor logistieke/organisatorische vragen: relatiebeheerder Star-SHL: Eliora Klijnsmit-Vonk.
E-mailadres: e.vonk@star-shl.nl
Telefoonnummer: 06 5236 1477 (op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 8.30-17.00 uur)
 Voor vragen bij de labaanvraag in Peridos (zoals correctie foutief ingevoerde BSN en
geboortedatum, indien cliëntselectie niet lukt, bij problemen met opslaan en printen
labaanvraag):
E-mail: help@peridos.on.spiceworks.com
 Voor vragen over inloggen in Peridos, toegang tot de labaanvraag en de uitslagen, wijzigingen
in zorgverleners voor toegang tot het labaanvraagformulier: de SPN
E-mail: spn-regionijmegen@radboudumc.nl
Telefoonnummer: 024 3619603

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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