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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:
SPN – Raad van Advies
PNS-congres 17 april 2018
Counseling – Vaardigheidstraining
NIPT – Labaanvraag in Vrumun via Zorgmail
Combinatietest – Informatie van Star-SHL
Verrichtingen per counselor en echoscopist: peildatum 1 mei
Ondertitelde voorlichtingsfilms prenatale screening

SPN – Raad van Advies
Tot 2018 bestond het SPN-Bestuur uit vertegenwoordigers van beroepsgroepen die betrokken zijn
bij de prenatale screening in de regio. Een Raad van Advies is ingesteld om de inbreng van deze
betrokkenen te blijven houden nu de organisatie is overgegaan naar een Raad van Toezicht-model.
Het doel van de Raad van Advies is het gevraagd en ongevraagd adviseren van het Bestuur en de
Raad van Toezicht van de SPN over prenatale screening op aangeboren aandoeningen in brede zin.
De Raad van Advies bestaat uit:
 Magda Wijnsma, als vertegenwoordiger van de verloskundigen
 Bianca Bruijns, als vertegenwoordiger van de echoscopisten
 Dr. Robbert Rijnders, als vertegenwoordiger van de gynaecologen
 Dr. Ilse Feenstra, als vertegenwoordiger van de klinisch genetici
 Dr. Dominique Smeets, als vertegenwoordiger van de laboratoria NIPT/PND
Er is nog een vacature voor een vertegenwoordiger vanuit de moederraden. Dominique Smeets is
voorzitter van de Raad van Advies.
PNS-congres 17 april 2018
Op dinsdag 17 april 2018 organiseert de afdeling Pre- en Neonatale Screeningen (PNS) van het
RIVM/Centrum voor Bevolkingsonderzoek het vijfde PNS-congres 2018 met als thema “Grenzen
(ver)leggen: mogelijkheden en dilemma's”. Het doel is om allen die betrokken of werkzaam zijn in
het veld van pre- en neonatale screeningen te informeren over actuele ontwikkelingen en een blik
op de toekomst te werpen. Voor meer informatie en aanmelding: www.rivm.nl.
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Counseling – Vaardigheidstraining
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. Inmiddels hebben 158 counselors van de
regio’s Nijmegen en Maastricht een vaardigheidstraining gevolgd bij de AVM en voor 420
counselors is een training ingepland, waarvan de meerderheid op een eigen locatie. Ofschoon
counselors vaak een beetje sceptisch de cursus binnenkomen, zijn de evaluaties nadien vrijwel
unaniem positief. De kleine groepen, de begeleiding, de actrices, de veilige setting, relevante
praktijksituaties en de rollenspelen worden als zeer positief beoordeeld. Bij een aantal
verbeterpunten op gebied van de logistiek is inmiddels actie genomen.
Binnenkort worden er weer trainingen gepland waarop counselors zich kunnen inschrijven. Voor
meer informatie en aanmelding: www.av-m.nl.
Voor het aanvragen van een offerte om deze scholing bij u op locatie te verzorgen: www.av-m.nl.
NIPT – Labaanvraag in Vrumun via Zorgmail
Peridos kan via ZorgMail de gegevens voor de labaanvraag NIPT ontvangen en hiervan een concept
labaanvraag maken. Deze kan vervolgens in Peridos worden aangevuld en geprint. Hierdoor
hoeven minder gegevens dubbel ingevoerd te worden. Vrumun heeft deze functionaliteit al
ingebouwd en beschikbaar gesteld voor gebruikers. Voor meer informatie: beschrijving
labaanvraag NIPT via Zorgmail.
Combinatietest – Informatie van Star-SHL
 Correctie tekst bij kansuitslag 1:200
De instelling in het verslag van Peridos van de kans gelijk aan 1:200 als “niet verhoogde kans”,
wordt conform het draaiboek aangepast naar “verhoogde kans”. (Wijzigingen in Peridos gepland
op 13 maart).
 Volgorde uitslag MoM PAPP-A en fb HCG
De volgorde van de velden MoM PAPP-A en fb HCG in het rapportagescherm van de uitslag in
Peridos worden omgedraaid zodat de volgorde identiek is met de volgorde in Astraia.
(Wijzigingen in Peridos gepland op 13 maart).
 Volgorde tweelingen
Bij een tweeling vervalt de noodzaak om de foetus met de grootste CRL als eerste te
vermelden. De opmerking daarover in het aanvraagformulier in Peridos wordt verwijderd.
(Wijziging in Peridos eind april verwacht).
 Vanishing twin
Bij het laboratorium van Star-SHL valt het op dat Peridos niet altijd correct is ingevuld indien er
sprake is van een vanishing twin of een lege vruchtzak. Van belang is te weten dat deze opties
om vanishing twin of lege vruchtzak aan te vinken pas zichtbaar worden nadat bij het aantal
foetus “2” is aangevinkt. Een toelichting hoe u dit correct kunt invullen vindt u hier.
Verrichtingen per counselor en echoscopist: peildatum 1 mei
De Regionale Centra hebben afgesproken om voortaan 1 mei als peildatum aan te houden voor het
berekenen van het aantal counselingsgesprekken, NT-metingen en SEO’s per zorgverlener in het
voorafgaande kalenderjaar. We gebruiken hiervoor de gegevens die dan in Peridos aanwezig zijn.
Het is dus belangrijk dat vóór 1 mei 2018 alle gegevens over 2017 zijn aangeleverd door de
organisatie(s) waar u counselt en/of NT-metingen en SEO’s verricht.
Ondertitelde voorlichtingsfilms prenatale screening
Op onderzoekvanmijnongeborenkind.nl zijn twee ondertitelde voorlichtingsfilms over de prenatale
screening beschikbaar. Namelijk een voorlichtingsfilm “Screening op down-, edwards- en
patausyndroom” en een voorlichtingsfilm over de “20-wekenecho”.
Als u gebruik wilt maken van deze voorlichtingsfilms op uw website, dan adviseren wij u een link te
maken naar de films op onderzoekvanmijnongeborenkind.nl. Wanneer u de films wenst te tonen
binnen uw zorginstelling, bijvoorbeeld in de wachtkamer of spreekkamer, dan kunt u een
downloadlink naar de films aanvragen via prenatalescreening@erasmusmc.nl.

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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