Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN
Nieuwsbrief – april 2018, nummer 62
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:
Counseling – Vaardigheidstraining
SEO – Herbeoordeling bij 32 weken vanwege pyelectasie ≥5 en <10 mm
Combinatietest – Bloedafname rondom feestdagen
NIPT – Bij verhoogd risico op trisomie
NIPT – Labaanvraag via Zorgmail bij Orfeus
Peridos – Oproep gegevensaanlevering
Peridos – E-mails over foutmeldingen via Peridos
Kwaliteitseisen herzien
Audit SPN – Counselors en echoscopisten gezocht

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. Er zijn nieuwe trainingen gepland waarop
counselors zich kunnen inschrijven:
 25 mei 2018, 13.00-17.30 in Roermond
 12 juni 2018, 13.00-17.30 in Nijmegen
Voor het aanvragen van een offerte om deze scholing bij u op locatie te verzorgen: www.av-m.nl.
SEO – Herbeoordeling bij 32 weken vanwege pyelectasie ≥5 en <10 mm
Indien bij het SEO een pyelectasie ≥5 en <10 mm is gemeten, dan is het advies om dit opnieuw te
laten meten bij 32 weken. Het valt op dat niet alle zwangeren in dergelijke situatie een vervolgonderzoek krijgen bij 32 weken. Tijdens het vervolgonderzoek bij 32 weken meet de echoscopist
de pyela opnieuw en kijkt tevens naar de hartactie, ligging van de foetus, placenta, vruchtwater en
biometrie. Dit vervolgonderzoek mag alleen uitgevoerd worden door een SEO-echoscopist. De
verloskundig zorgverlener is verantwoordelijk voor de verwijzing van de zwangere voor dit
vervolgonderzoek.
Voor meer informatie: Kwaliteitseisen SEO.
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Combinatietest – Bloedafname rondom feestdagen
Centra die bloed afnemen voor de combinatietest, moeten rekening houden met een aparte
procedure voor het bewaren en het verzenden van het serum tijdens de komende feesdagen:
Koningsdag (vrijdag 27 april), Hemelvaartsdag (donderdag 10 mei) en Tweede Pinksterdag
(maandag 21 mei).
Voor meer informatie: werkafsprakendocument bloedafname.
NIPT – Bij verhoogd risico op trisomie
Wanneer een zwangere een verhoogd risico heeft op het krijgen van een kind met trisomie 21, 18
of 13 (bijvoorbeeld vanwege een eerdere zwangerschap met een trisomie 21, 18 of 13 onafhankelijk van of dit een erfelijk bepaalde trisomie was), dan dient deze zwangere verwezen te worden
naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek voor counseling over haar opties. In het PNDcentrum vinden dan een anamnese en uitgebreide counseling plaats. Er zal onder andere
besproken worden dat de zwangere kan kiezen voor de NIPT of een combinatietest of direct voor
invasieve diagnostiek, of dat ze af kan zien van prenataal onderzoek. Soms is er nog aanvullend
onderzoek geïndiceerd.
Niet alleen voor goede counseling over alle opties is het belangrijk dat deze zwangeren verwezen
worden naar een PND-centrum; het is ook belangrijk voor goed wetenschappelijk onderzoek naar
de invoering van NIPT bij een verhoogde kans op trisomie (Trident-1).
Het gesprek bij de afdeling gynaecologie in het PND-centrum wordt vergoed door de zorgverzekering. Eventuele onderzoeken kunnen ten laste komen van het eigen risico.
Voor meer informatie over de kosten: www.rivm.nl.
NIPT – Labaanvraag via Zorgmail bij Orfeus
Peridos kan via Zorgmail de gegevens voor de labaanvraag NIPT ontvangen en hiervan een
concept-labaanvraag maken. De counselor kan vervolgens in Peridos dit formulier aanvullen en dan
printen. Hierdoor hoeft de counselor minder gegevens dubbel in te voeren. Naast Vrumun heeft nu
ook Orfeus deze functionaliteit ingebouwd en beschikbaar gesteld voor gebruikers.
Voor meer informatie: beschrijving labaanvraag NIPT via Zorgmail.
Peridos – Oproep gegevensaanlevering
We vragen alle praktijken voor counseling en alle echocentra een nieuwe gegevensaanlevering te
doen aan Peridos, zodat we een volledig beeld krijgen van de registratiegegevens over 2017 en het
eerste kwartaal van 2018.
Welke gegevens levert u aan?
 Counselingpraktijken: gegevens over counseling en, indien mogelijk, over zwangerschapsuitkomsten.
 Echocentra: gegevens over SEO en, indien van toepassing, over NT/combinatietest.
 PND-centra: gegevens over GUO en, indien van toepassing, over invasieve diagnostiek.
Peildatum 1 mei
Landelijk is afgesproken om 1 mei aan te houden als peildatum voor het berekenen van het aantal
counselinggesprekken, NT-metingen en SEO’s per zorgverlener in het voorgaande kalenderjaar. De
registratiegegevens over 2017 worden op 1 mei 2018 dan ook als definitief beschouwd. Wilt u
daarom nagaan of alle gegevens over 2017 inmiddels zijn aangeleverd en eventuele resterende
en/of gecorrigeerde gegevens tijdig uploaden in Peridos? Het advies is om dat uiterlijk 23 april te
doen, in verband met de verwerkingstijd en eventuele correcties die nog nodig zijn.
Peridos – E-mails over foutmeldingen via Peridos
Wanneer een praktijk een gegevensaanlevering heeft gedaan, informeert de SPN per e-mail over
eventuele foutmeldingen of incomplete gegevens. Voortaan sturen we deze e-mail rechtstreeks
vanuit Peridos; de afzender van de e-mail is dan “noreply@peridos.nl”. De e-mail wordt gestuurd
naar het e-mailadres van de zorginstellingbeheerder(s) Peridos. In de e-mail staat een link
waarmee u op een snelle manier naar het overzicht met foutmeldingen kunt gaan.
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Kwaliteitseisen herzien
Enkele kwaliteitseisen zijn aangepast:
 Kwaliteitseisen counseling: tekstuele wijzigingen vanwege de invoering counseling over NIPT.
Duidelijker is aangegeven waar de verantwoordelijkheid van de zorginstelling en counselor ligt.
 Kwaliteitseisen vaginale echo: geschrapt is de zin dat het Regionaal Centrum een arts of een
verloskundige kan aanwijzen als opdrachtgever bij de vaginale echo.
 Kwaliteitseisen aan het laboratorium en aan de bepaling biochemische parameters: vanwege
wijzigingen bij de labworkflow van de combinatietest en de overgang naar één screeningslaboratorium.
Audit SPN – Counselors en echoscopisten gezocht
Een van de acties die voortkomt uit het landelijk project bestuurlijke reorganisatie van de prenatale
screening is een audit bij de Regionale Centra over de uitvoering van hun taken. Het auditteam
bestaat uit vertegenwoordigers van drie andere Regionale Centra, ondersteund door de landelijk
beleidsmedewerker en een medewerker van bureau Kerteza. Het auditteam zal tijdens de visitatie
spreken met de bestuurder(s), medewerkers van het Regionaal Centrum, de voorzitter of een lid
van de Raad van Toezicht, en met een groep counselors en echoscopisten.
Op woensdag 5 september 2018 vindt de visitatie van de SPN plaats. Voor het gesprek met de
groep counselors en echoscopisten is 30 minuten gepland. Als u als counselor of echoscopist
hieraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven via spn-regionijmegen@radboudumc.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.

3

