SPN jaarverslag 2021
Voorwoord

Organisatie

In 2021 is veel gedaan om de invoering van de 13 wekenecho, oftewel het
eerste trimester SEO mogelijk te maken. Alle zorgverleners zijn bijgeschoold.
In alle praktijken is hard gewerkt om per september 2021 de zwangere deze
extra SEO te kunnen bieden. De medewerkers van de SPN hebben dit proces
begeleid, naast hun andere werkzaamheden. We mogen terugkijken op een
vrijwel vlekkeloze invoering van het eerste trimester SEO! Verder gaf
Covid-19 ook in 2021 zorgverleners een extra uitdaging om de zorg tijdig en
veilig uit te voeren. Ondanks de coronamaatregelen en vele veranderingen in
het afgelopen jaar, is de kwaliteit van zorg onverminderd goed gebleven.
Dank aan alle betrokkenen!
Dr. ir. Annette Stolwijk, bestuurder SPN

De bestuurder van de SPN voert regelmatig overleg met de Raad van Toezicht
en de Raad van Advies.

Over SPN
De Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN) is vergunninghouder voor
prenatale screening vanuit de Wet op Bevolkingsonderzoek (WBO). De counseling
voor prenatale screening, de testen voor down-, edwards- en patausyndroom en het
structureel echoscopisch onderzoek (SEO) vallen onder de Wet op
Bevolkingsonderzoek.

Bij het bureau van de SPN werkten in 2021 een directeur-bestuurder, een
kwaliteitsfunctionaris, senior beleidsadviseur, een medewerker beleid en
kwaliteit, twee managementassistenten, drie GUO-echoscopisten en een PNDgynaecoloog.

Raad van Advies
2 vergaderingen

Werkgebied
Prenatale diagnostiek wordt in
KGCN-verband verleend in de
ziekenhuizen van:

De SPN wil dat elke zwangere en haar partner een goed geïnformeerde keuze kunnen
maken over prenatale screening en dat deze screeningstesten optimaal uitgevoerd
worden. Daartoe coördineert, bevordert, bewaakt en borgt de SPN de kwaliteit van de
uitvoering van de prenatale screening in de regio.

•
•
•
•
•
•

De SPN presenteert in de publieksversie van het kwaliteitsjaarverslag de belangrijkste
zaken uit het kwaliteitsjaarverslag 2021 en geeft een overzicht van uitgevoerde
prenatale screening in de regio over 2021.

Locatie
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen
Looproute 551

Nijmegen (Radboudumc)
Arnhem
Ede
Enschede
's-Hertogenbosch
Tilburg

De uitvoerders van prenatale
screening in de regio van de SPN
bevinden zich rondom deze
ziekenhuizen.

Volledige kwaliteitsjaarverslag bekijken?
Bekijk de website of scan de QR-code

Postadres
SPN - Radboudumc interne post 551
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen

Raad van Toezicht
4 vergaderingen

Contact
SPN-regionijmegen@radboudumc.nl
024 361 96 03

Counselors

Echoscopisten

Kwaliteitseisen - aantallen

Kwaliteitseisen - aantallen

Het percentage counselors dat voldoet aan de kwaliteitseis van 50
counselinggesprekken per jaar is in 2020 (82%) min of meer vergelijkbaar met 2019
(84%), maar hoger dan in 2018 (68%). Gegevens over 2021 zijn niet in het
kwaliteitsjaarverslag van 2021 opgenomen omdat de analyse in 2022 plaatsvindt.

In 2019 en 2020 zijn 35-49 counselinggesprekken per jaar toegestaan, mits men
deelneemt aan de toets counselingsvaardigheden via TrainTool. In 2020 hebben 27
counselors minder dan 35 counselinggesprekken gevoerd. Hierover is de SPN met
hen in gesprek.

Het percentage TTSEO-echoscopisten dat voldoet aan de kwaliteitseis van 150
(ervaren) of 250 (starter) TTSEO’s per jaar, ligt in 2020 (96%) lager dan in 2019 (99%)
en even hoog als in 2018 (96%). Gegevens over 2021 zijn niet in het
kwaliteitsjaarverslag van 2021 opgenomen omdat de analyse in 2022 plaatsvindt.

De SPN concludeert dat alle echoscopisten in 2020 voldoende verrichtingen
hebben uitgevoerd. De SPN houdt bij de beoordeling van de aantallen rekening
met het aantal verrichtingen dat een echoscopist maakte in een periode van 3 jaar.

Kwaliteitsaudits echocentra
Kwaliteitsaudits counselingspraktijken
Eind 2019 is de SPN gestart met de nieuwe ronde kwaliteitstoetsen bij de
counselingspraktijken. Dit is gedaan via een landelijke vragenlijst. Het proces is
ondersteund door het landelijke informatiesysteem Peridos. In de ronde 20192021 zijn in totaal 104 kwaliteitstoetsen counseling volledig afgerond.
Bij de meeste counselingspraktijken zijn een of meerdere verbeterpunten
geformuleerd in het verslag. De SPN heeft na 6 maanden gecontroleerd of de
verbeterpunten voldoende zijn afgehandeld. De SPN concludeert dat praktijken
voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen op basis van de kwaliteitstoets en de
afhandeling van de daaruit volgende verbeterpunten.

Kwaliteitstoets counseling
Aantal kwaliteitstoetsen uitgevoerd t/m 2021
(% t.o.v. aantal praktijken met contract)

104 (98%)

In 2021 heeft de SPN 14 visitaties uitgevoerd, dit betrof 42% van alle echocentra
die in 2021 een samenwerkingscontract hadden met de SPN. Bij alle echocentra
zijn er bij de kwaliteitsaudit een of meerdere verbeterpunten geformuleerd in het
auditverslag. In het algemeen kan gesteld worden dat de zwaarte van de
verbeterpunten afneemt, naarmate de echocentra langer bestaan. Uit de audits
blijkt dat de kwaliteit van alle echocentra voldoet.

Beeldbeoordeling
De SPN beoordeelt iedere TTSEO-echoscopist eens in de 2 jaar op echoscopische
vaardigheden door middel van een beeldbeoordeling. In 2019-2021 zijn alle
echoscopisten beoordeeld. Zij lieten voldoende kwaliteit zien: 87% had direct een
voldoende, 13% na een herbeoordeling..

In 2021 heeft de SPN 50 beeldbeoordelingen uitgevoerd met onderstaand
resultaat:
Beeldbeoordeling echoscopist

Aantal centra zonder verbeterpunten (%)

10 (10%)

Voldoende (direct)

Voldoende na herbeoordeling

In behandeling

Aantal centra met verbeterpunten (%)

94 (90%)

43 (86%)

5 (10%)

2 (4%)

Postadres
SPN - Radboudumc interne post 551
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen

Locatie
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen
Looproute 551

Contact
SPN-regionijmegen@radboudumc.nl
024 361 96 03

Organisatie scholing

Verrichtingen in de regio

In 2021 heeft de SPN door de coronabeperkingen geen regionale bijeenkomst of
nascholing georganiseerd.

In 2021 zijn in de regio SPN 30.262 zwangeren gecounseld. Dit
zijn er iets meer dan in het voorgaande jaar; in 2020 zijn 29.834
zwangeren gecounseld.

Om wel deskundigheidsbevordering te stimuleren hebben de Regionale Centra
webinars georganiseerd. Dit omvat een algemene theoretische bijscholing voor
alle contractanten, een verdiepende bijscholing voor echoscopisten; een webinar
over prenatale screening en een landelijke casuïstiekbespreking. Aan alle webinars
hebben veel contractanten deelgenomen.

Van deze gecounselde vrouwen nam 59% deel aan de NIPT en
85% aan het TTSEO.

30.262
zwangeren

De SPN biedt cursussen aan waarin beelden worden beoordeeld
van een bepaald thema binnen het TTSEO en van de CRL-meting
voor zwangerschapsdatering. Hieraan is 18 keer deelgenomen.

Contracten
In 2021 is het ETSEO ingevoerd. TTSEO-echoscopisten met voldoende ervaring
kwamen in aanmerking voor de opleiding tot ETSEO-echoscopist. In de SPN-regio
hebben 83 echoscopisten een overeenkomst voor het ETSEO; zij werken in 31
echocentra.
Vanwege geringe behoefte aan de combinatietest door de komst van de NIPT is
het per oktober 2021 niet meer mogelijk om de combinatietest aan te bieden. De
NT-contracten zijn daarom ontbonden.
Aantal organisaties

Aantal zorgverleners

31-12-2021

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2020

Counseling

109

105

Counseling 488

472

ETSEO

31

-

ETSEO

83

-

SEO

33

27

TTSEO

98

84

NT

-

10

NT

-

14

Nieuwsbrieven
In 2021 zijn 15 nieuwsbrieven uitgegeven, die terug te vinden zijn
op de website.
Op de website staat informatie die voornamelijk bedoeld is voor
de zorgverleners in de regio. De SPN is in 2021 begonnen met het
ontwikkelen van een nieuwe website, welke inmiddels is afgerond.
Postadres
SPN - Radboudumc interne post 551
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen

Screening in cijfers

Locatie
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen
Looproute 551

ETSEO
Sinds de start van het ETSEO zijn 7.730 ETSEO’s uitgevoerd in de periode september
tot en met december 2021. Bij een vermoeden van een afwijking krijgt de zwangere
het advies om vervolgonderzoek te laten doen bij de Prenatale Diagnostiek (PND) in
het Radboudumc.

TTSEO
Bij 4,7% van de TTSEO’s was er
een vermoeden op een afwijking,
dit is vergelijkbaar met vorige
jaren. Bij een vermoeden op een
afwijking is vervolgonderzoek in
een PND(-satelliet)-centrum
geadviseerd

Follow-up
De SPN analyseert de follow-up van de screeningstesten niet zelf. Het TRIDENTconsortium analyseert de NIPT-resultaten en het IMITAS-consortium doet dit voor
het ETSEO. Gegevens over TTSEO-uitslagen in relatie tot GUO-uitslagen en
zwangerschapsuitkomsten worden beschikbaar gesteld in de landelijke monitor.
Contact
SPN-regionijmegen@radboudumc.nl
024 361 96 03

