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Algemeen 

Contact met de Peridos helpdesk  
Om contact op te nemen met de Peridos helpdesk zijn er twee manieren, namelijk via het formulier op de 
website (Helpdesk webformulier) en via het Helpdesk mailadres (helpdesk@peridos.nl).  
 
Wanneer u persoonsgegevens en/of andere privacygevoelige informatie meestuurt, maak dan ALTIJD 
gebruik van het Webformulier. Hiermee komen de gegevens beveiligd in het Peridos helpdesksysteem.   
Indien u een BSN meestuurt, kunt u deze plaatsen in het daarvoor bestemde ‘BSN’ veld. Wanneer er meerdere 
BSN gedeeld moeten worden, plaats deze dan in het veld ‘Beschrijving’.  
Overige vragen, die géén persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie bevatten kunt u per mail versturen 
aan helpdesk@peridos.nl.  

Landkaart echocentra met overcapaciteit  
Op de website van CLBPS staat een landkaart met echocentra die ruimte hebben in hun spreekuren om eerste 
en/of tweede trimester SEO's uit te voeren. Echocentra die (tijdelijk) geen capaciteit hebben voor deze 
uitvoering, kunnen dit overzicht raadplegen en zwangeren verwijzen naar centra met meer mogelijkheden. 
Ook counselingpraktijken kunnen dit overzicht raadplegen. 
Het overzicht op de landkaart is gemaakt op basis van de resultaten van een vragenlijst over capaciteit bij 
echocentra voor de uitvoering van het ETSEO en TTSEO. Echocentra die ruimte in hun spreekuren hebben om 
deze echo's uit te voeren, hebben toestemming gegeven om hun gegevens te delen. Eventuele mutaties in 
beschikbaarheid kunnen de echocentra doorgeven via helpdesk@peridos.nl. 

Deelname zwangeren <15 jaar aan ETSEO en NIPT 
De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad heeft adviezen gepubliceerd aangaande de 
deelname van zwangeren van 15 jaar en jonger aan de NIPT en het ETSEO. De Gezondheidsraad adviseert de 
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor beide onderzoeken vergunning te verlenen aan 
zwangeren van 15 jaar en jonger onder de voorwaarde dat de informatie aan de zwangere en haar 
(gezagdragende) ouder(s) of voogd(den) wordt aangepast. 

Counseling  

Nieuwe versie kwaliteitseisen counseling 
Sinds 10 juni 2022 is een nieuwe versie van de kwaliteitseisen counseling gepubliceerd op www.pns.nl. Deze 
kwaliteitseisen zijn geactualiseerd ten aanzien van het punt dat het opnemen van informatie over prenatale 
screening op de website van counselingspraktijk niet meer vrijblijvend is. Vanaf de eigen website dient te 
worden doorgelinkt naar www.pns.nl. 

Echoscopie 

Beeldbeoordeling ETSEO en TTSEO – wijziging informatie naar contactpersoon 
De SPN beoordeelt elke twee jaar de ETSEO- en TTSEO-beelden van echoscopisten van wie de SPN het 
“primair Regionaal Centrum (RC)” is. Het primaire RC is in principe van de regio waar de echoscopist de meeste 
ETSEO’s en TTSEO’s maakt (zie SPN-nieuwsbrief november 2021, nummer 101) 
De SPN informeert contactpersonen van de echocentra: 
- Via het auditrapport van het echocentrum over de laatste beeldbeoordeling van alle echoscopisten die in 

het echocentrum werken, ook als een andere RC de beeldbeoordeling heeft gedaan. De 
beeldbeoordeling kan dan wel al enige tijd geleden zijn geweest. 

- Per e-mail als de conclusie van de beeldbeoordeling is “herbeoordeling binnen 6 maanden nodig” of 
“onvoldoende na herbeoordeling”, mits de SPN het primaire RC is van de echoscopist.  

 
Ons advies: 
- Aan echoscopisten: deel de conclusie van de beeldbeoordeling met de contactpersonen van alle 

echocentra waarin u werkt.  
- Aan contactpersonen echocentra: vraag actief aan alle echoscopisten naar de conclusie van hun 

beeldbeoordeling. 

https://www.peridos.nl/helpdesk/
mailto:helpdesk@peridos.nl
https://www.peridos.nl/helpdesk/
mailto:helpdesk@peridos.nl
https://www.clbps.nl/echocentra/
mailto:helpdesk@peridos.nl
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2022/07/15/wbo-amendement-bij-proefbevolkingsonderzoek-naar-de-invoering-van-de-niet-invasieve-prenatale-test-nipt
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2022/07/15/wbo-amendement-bij-landelijk-wetenschappelijk-onderzoek-naar-de-13-wekenecho---de-imitas-studie
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-counseling-prenatale-screening
http://www.pns.nl/
http://www.pns.nl/
https://www.spn-regionijmegen.nl/images/SPN%20nieuwsbrief%20101%2021.253.pdf
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Naar een Kwaliteitssysteem Echoapparatuur in 2026   
Tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2026 wordt geleidelijk een kwaliteitssysteem voor de echoapparatuur 
geïmplementeerd. Dit is een gezamenlijk project van het RIVM-CvB, de Regionale Centra en het LRCB 
(Landelijk Referentiecentrum Bevolkingsonderzoek). Kern van het plan is dat de specificaties en eisen van de 
echoapparatuur voortaan getoetst en gemonitord worden door een deskundige / centrale organisatie (LRCB). 
Op PNS.nl is meer informatie te vinden over dit systeem. De informatie op deze site wordt de komende tijd 
steeds aangevuld. Neem in geval van vragen contact op met de SPN. 

Opleiding tot ETSEO-echoscopist, laatste oproep  
In het najaar is weer een mogelijkheid tot het volgen van de opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist. 
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de opleiding zijn: een kwaliteitsovereenkomst voor het TTSEO, 
een voldoende kwaliteitsbeoordeling van de TTSEO-beelden en minimaal 500 TTSEO’s verricht vóór de start 
van de opleiding. 
Voldoet u (nog) niet aan de gevraagde aantallen voor het TTSEO, maar heeft u wel interesse? 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 het RC) 
13 september 2022 Vragenuur van 19.30 tot 20.30 uur via Teams. Dit is niet verplicht, 

alleen in geval van vragen. Deze s.v.p. van tevoren indienen bij uw RC. 
20 september 2022 Digitale toets (20.00 tot 21.00 uur) 
29 september 2022 Herkansing toets (indien onvoldoende) (20.00-21.00u) 
7 oktober 2022 Vaardigheidstraining bij Inholland in Haarlem (13.30-17.45u), of 
13 oktober 2022 vaardigheidstraining bij Fontys in Eindhoven (afhankelijk van het 

aantal deelnemers wordt het tijdstip bepaald) 

Agenda 
29 september 2022, 14:30-20:00       SPN: 15-jarig jubileum, zie website 

 
3 oktober 2022, 15:00-17:00 CLBPS: landelijk webinar casuïstiekbespreking prenatale screening 

 
11 oktober 2022, 19.00-21.00 Terugkijken webinar casuïstiekbespreking, geen mogelijkheid tot het 

stellen van vragen 
 

22 november 2022, 15:00-17:00 CLBPS: landelijk webinar prenatale screening 
 

7 februari 2023, ‘s middags CLBPS: landelijk webinar NIPT 
 

De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige geïnteresseerden. Voor aan- of 
afmeldingen: SPN-regionijmegen@radboudumc.nl 
 
Stichting Prenatale screening regio Nijmegen  |  Radboud UMC  |  Interne post 551 SPN | Postbus 9101 | 6500 HB Nijmegen  
www.spn-regionijmegen.nl  |  spn-regionijmegen@radboudumc.nl  |  T: 024-3619603 
 

https://www.pns.nl/professionals/nipt-seo/kwaliteit-en-beleid
https://www.inholland.nl/academy/opleidingen/zorg-en-welzijn/medische-beeldvorming-en-radiotherapie/echografie-obstetrie-seo-1e-trim/praktische-informatie/
https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/Structureel-Echoscopisch-Onderzoek-1e-trimester/Aanmelden-vaardigheidstraining-bij-Fontys-Pro.htm
https://spn-regionijmegen.nl/actueel/agenda/jubileum-spn
mailto:SPN-regionijmegen@radboudumc.nl
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl

