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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.  
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SPN 
SPN 15-jarig jubileum 
De SPN bestaat 15 jaar! We willen dit graag vieren met alle mensen die betrokken zijn bij de SPN. We 
organiseren daarom een feestelijk symposium op donderdag 29 september 2022. 
Voor meer informatie en aanmelden, zie onze website. 
 
 

Algemeen  
Informatie over prenatale screening in Oekraïens en Russisch 
Op pns.nl staan animatievideo’s over de NIPT en de 13 wekenecho en 20 wekenecho. De tekst in deze video’s 
is vertaald in Oekraïens en Russisch. De video’s zijn vinden via onderstaande links:  
- Video over de NIPT | Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl). 
- Video over de 13 wekenecho en 20 wekenecho | Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl). 

Foute regels in Peridos verwijderen door zorginstellingbeheerder 
Sinds de Peridos-release van 18 mei worden counseling- en tweede trimester SEO-gegevens automatisch 
verwerkt. De SPN heeft op 12 mei hierover een e-mail gestuurd aan de zorginstellingbeheerders. In deze e-mail 
staat beschreven hoe eventuele fouten in de aangeleverde gegevens kunnen worden ingezien en opgelost. 
In de handleiding is ook beschreven dat zorginstellingbeheerders zelf foute regels uit Peridos kunnen 
verwijderen. Helaas is dit nog niet mogelijk. In een volgende Peridos-release krijgen zorginstellingbeheerders 
wel de bevoegdheid om foute regels te verwijderen. 
 
 

Counseling 
Afspraak ETSEO tijdig aanvragen én inplannen 
Alleen als de zwangere toestemming heeft gegeven mee te doen aan de wetenschappelijke studie mag het 
eerste trimester SEO worden ingepland en uitgevoerd. Daarom is het belangrijk dat de counselor de aanvraag 
tijdig instuurt als bewijs van deze toestemming. Het is ook belangrijk dat zwangeren niet te lang wachten met 
het maken van een afspraak voor het ETSEO. De termijn voor het laten uitvoeren van het ETSEO is krap en 
echocentra hebben te maken met volle spreekuren.   
Verzoek aan counselors: we vragen u direct na de termijnecho de aanvraag voor het ETSEO naar Peridos te 
sturen. Ook vragen we u de zwangeren erop te wijzen dat ze op tijd (direct na de termijnecho) een afspraak 
voor het ETSEO moeten maken. 

Counseling ETSEO: noem vaginale echo 
Bij het ETSEO wordt relatief vaak een vaginale echo aangeboden. Dit gebeurt om het ETSEO optimaal te 
kunnen uitvoeren. In de praktijk merken echoscopisten dat maar weinig zwangeren ervan op de hoogte zijn 
dat ze bij de uitvoering van een ETSEO een vaginale echo aangeboden kunnen krijgen.  
Verzoek aan counselors: benoem deze mogelijkheid in het counselingsgesprek. Dan zijn zwangeren beter 
voorbereid op het onderzoek.  
 
 

Echoscopie 
Controleer standaard én direct elke ETSEO-aanvraag 
Echocentra krijgen een ETSEO alleen uitbetaald als de counselor een aanvraag heeft gedaan in Peridos bij een 
termijn van uiterlijk 14+5 weken. Controles in Peridos laten zien dat er nog steeds verrichtingen zijn waarbij een 
(tijdige) aanvraag ontbreekt. Dat betekent dat de echo’s dus ook niet uitbetaald kunnen worden. Voor 
echocentra is dit uiteraard erg vervelend.  
Om dit te voorkomen, adviseren wij de echocentra om het controleren van de aanvraag standaard in het 
werkproces op te nemen. Zo weet u tijdig of aanvraag van een ETSEO in Peridos staat.  
- Wil een zwangere een afspraak maken? Check dan direct of de aanvraag in Peridos staat. 
- Blijkt bij deze controle dat er geen aanvraag in Peridos staat? Dan is er nog tijd om hierover contact op te 

nemen met de counselingspraktijk.  
- Een praktijkassistente kan deze controle ook doen. Vraag hiervoor de rol van ondersteunend 

zorgfunctionaris ETSEO aan bij de SPN als u dit nog niet heeft gedaan. 

https://spn-regionijmegen.nl/actueel/agenda/jubileum-spn
https://www.pns.nl/professionals/nipt-seo/counseling/checklist-voorlichtingsmaterialen
https://www.pns.nl/nipt/video-nipt
https://www.pns.nl/13-wekenecho/video-13-wekenecho-20-wekenecho
mailto:SPN-regionijmegen@radboudumc.nl?subject=Wijzigen/aanvragen%20rol%20Peridos
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Opleiding tot ETSEO-echoscopist 
In het najaar is er weer een mogelijkheid tot het volgen van de opleiding tot ETSEO-echoscopist. Voorwaarden 
om in aanmerking te komen voor de opleiding zijn: een kwaliteitsovereenkomst voor het tweede trimester 
SEO, een voldoende kwaliteitsbeoordeling van de TTSEO-beelden en minimaal 500 TTSEO’s verricht voor de 
start van de opleiding.  U kunt zich voor de opleiding aanmelden bij de SPN.  
Heeft u interesse in het volgen van de opleiding, maar voldoet u (nog) niet aan de gevraagde aantallen voor 
het TTSEO? Neem dan ook contact op met de SPN. 
 
De opleiding tot ETSEO-echoscopist bestaat uit: 
Vóór 13 september 2022    Webinars volgen (u ontvangt de link via de SPN) 
13 september 2022          Vragenuur van 19.30 tot 20.30 uur via Teams 
20 september 2022                  Toets van 20.00 tot 21.00 uur 
7 oktober 2022                             Vaardigheidstraining bij Inholland in Haarlem 
13 oktober 2022    Vaardigheidstraining bij Fontys in Eindhoven 

Nabespreking ETSEO-beeldbeoordeling: 14 juni 
Op dinsdag 14 juni 2022 van 17.30 tot 21.00 bespreekt de SPN de kwaliteitsbeoordeling van de ETSEO-beelden 
met alle echoscopisten in de SPN-regio. Dit zal onder andere gaan over “moeilijke” beelden, het hart en de 
instelling van de doppler, Via de e-mail hebben alle ETSEO-echoscopisten al een uitnodiging ontvangen. 
Inschrijven kan via deze link, voor meer informatie over de ETSEO-nabespreking kunt u terecht op onze site. 

Nabespreking TTSEO-beeldbeoordeling 
Voor de beeldbeoordelingsronde TTSEO die net is afgerond, heeft de SPN bijeenkomsten georganiseerd om 
de beelden na te bespreken. Vanwege corona zijn er maar twee besprekingen geweest, op 30-6-2020 en 10-
5-2022. In totaal hebben 46 echoscopisten deelgenomen. Naast een terugblik op ingeleverde beelden 
besproken is er aandacht gegeven aan het hart, de placenta, de cervix. Deelnemers hebben de bijeenkomsten 
als goed beoordeeld. Komend najaar zal de eerste nabespreking zijn van de nieuwe beeldbeoordelingsronde. 

Beeldbeoordeling TTSEO in Peridos 
Recent is het proces van de beeldbeoordelingen van het TTSEO ook in Peridos ingebouwd. Het proces in 
Peridos is identiek aan dat van het ETSEO. Bij de start van de beeldbeoordeling TTSEO ontvangt u vanuit 
Peridos een e-mail. 
 

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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