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SPN 

SPN 15 jaar! 
Donderdag 29 september viert de SPN haar 15-jarig jubileum! Het belooft een feestelijke dag te worden met 
het volgende programma: 
 
Vanaf 13.30 Ontvangst  
14.30 – 18.00 Symposium:  
- 15 jaar SPN - Dr. ir. Annette Stolwijk, directeur-bestuurder SPN  
- Preconceptie dragerschapsscreening - Prof. dr. Lidewij Henneman, hoogleraar patiëntenperspectief 

genetisch testen, Amsterdam UMC  
- Ethische aspecten rondom prenatale zorg - Dr. Anke Oerlemans, ethicus, Radboudumc Nijmegen 
- Nevenbevindingen NIPT - Dr. Ilse Feenstra, klinisch geneticus, Radboudumc Nijmegen 
- Cabaret – Kees van Amstel 
18.00 - 20.00   Borrel & Buffet  
 
Locatie: 
Pathé Nijmegen: Willem van Arenbergstraat 4, 6515 AT Nijmegen 
 
Accreditatie is toegekend door KNOV, BEN en NVOG (3 punten),  
Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, aanmelden kan via de website. Bent u alsnog verhinderd? 
Laat het ons weten via SPN-regionijmegen@radboudumc.nl.  
 

Algemeen 

Uitnodiging webinar casuïstiekbespreking 2022 
De Regionale Centra organiseren in het najaar van 2022 opnieuw landelijke webinars voor de zorgverleners 
die betrokken zijn bij de uitvoering van de prenatale screening.  
 
Het webinar casuïstiek 2022 vindt plaats op maandag 3 oktober van 15.00 tot 17.00 uur en is voor alle 
echoscopisten en andere belangstellenden (programma). U kunt zich hier voor dit webinar aanmelden.  
Vanwege de gevoelige beelden zal dit webinar niet on demand te bekijken zijn. In plaats daarvan wordt het 
eenmalig herhaald op dinsdag 11 oktober van 19.00 tot 21.00 uur, waarvoor u zich ook kunt aanmelden via deze 
link. Er zijn 2 accreditatiepunten toegekend door de BEN, KNOV, NVOG, V&VN en NAPA. Punten worden alleen 
bijgeschreven als het gehele webinar is gevolgd. 
 

Counseling 

Mededeling over foutmelding BSN en geboortedatum  
Met enige regelmaat ontvangt de helpdesk Peridos meldingen vanuit zorginstellingen dat zij bij het aanmaken 
van een aanvraag ETSEO of NIPT een foutmelding vanuit Peridos ontvangen over het BSN en de 
geboortedatum. Deze melding ziet er als volgt uit: 
“Er bestaat al een cliënt in Peridos met dezelfde BSN, maar een andere geboortedatum. Neem contact op met de 
Peridos helpdesk via www.peridos.nl/helpdesk. (BSN: XXXXXXXXX, Geboortedatum: XX-XX-XXXX)” 
Meestal betreft het bij deze melding een cliënt waarvoor in het verleden een verkeerde geboortedatum is 
geregistreerd in Peridos. Hierdoor kan de zorginstelling nu geen aanvraag indienen met de bij hun bekende 
geboortedatum van de cliënt. De Peridos helpdesk kan controleren waarom deze foutmelding wordt gegeven 
en kan, indien nodig, de geboortedatum corrigeren. 
Het komt soms voor dat een zorgverlener na het ontvangen van deze melding een aanvraag verstuurt zonder 
BSN (om zo de foutmelding te omzeilen). Dit is echter geen goede oplossing. Het levert verwarring op bij de 
verwerking van de NIPT van deze cliënt.  
Daarom vragen wij u altijd contact op te nemen met de Peridos Helpdesk wanneer uw zorginstelling deze 
melding over de BSN krijgt, zodat er controle en eventueel ook correctie van de geboortedatum kan 
plaatsvinden. Gebruik hiervoor het webformulier, ook in geval van twijfel. 

https://www.spn-regionijmegen.nl/actueel/agenda/jubileum-spn
mailto:SPN-regionijmegen@radboudumc.nl
https://www.clbps.nl/assets/files/20221003-programma-webinar-casuistiekbespreking-2022.pdf
https://channel.royalcast.com/clbps/#!/clbps/20221003_2
https://channel.royalcast.com/clbps/#!/clbps/20221003_2
https://channel.royalcast.com/clbps/#!/clbps/20221003_2
https://www.peridos.nl/helpdesk/
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Kwaliteitstoets counseling 
Elke twee jaar toetst het Regionaal Centrum de kwaliteit van de counseling bij elke counselingspraktijk. De 
Regionale Centra hebben de vragenlijst voor de kwaliteitstoets counseling geactualiseerd. Net zoals bij de 
vorige toetsingsronde, ontvangen de contactpersonen counseling deze vragenlijst via Peridos. De SPN zal de 
kwaliteitstoetsen binnen de regio gefaseerd uitzetten. De SPN neemt voor de start van de kwaliteitstoets 
telefonisch contact op met de contactpersoon kwaliteitstoets counseling om de werkwijze te bespreken. Een 
handleiding van de kwaliteitstoets vindt u op Peridos.nl.  
Wanneer u vragen heeft over de kwaliteitstoets counseling, neem dan contact met ons op. Dit kan via een 
e-mail aan SPN-regionijmegen@radboudumc.nl, maar ook telefonisch via 06 22 80 56 98. 

NIPT en ETSEO per 15 september ook voor zwangeren van 15 jaar en jonger 
Vanaf 15 september 2022 kunnen zwangeren van 15 jaar en jonger deelnemen aan de NIPT en het ETSEO. 
Daarbij is het wel nodig om toestemming te vragen aan de ouder(s)/voogd(en) (vanaf nu: ouders).  
- Voor de NIPT geldt: als de ouders geen toestemming geven voor deelname, maar een zwangere in de 

leeftijd van 12 tot 16 jaar weloverwogen kiest voor de NIPT, mag zij toch meedoen. Bij zwangeren jonger 
dan 12 jaar is toestemming van ouders vereist. 

- Voor het ETSEO geldt: toestemming van de ouders is vereist, geen toestemming betekent geen deelname 
aan het ETSEO.  

Er zijn voor deze zwangeren van 15 jaar en jonger nieuwe informatiebrieven opgesteld (inclusief 
toestemmingsformulier). Als één van de ouders niet in staat is om te ondertekenen, kan deze ouder de andere 
ouder machtigen (via het machtigingsformulier) om namens hem/haar te tekenen. Deze documenten zijn er 
zowel voor deelname aan de NIPT als aan het eerste trimester SEO. Ze zijn vanaf 15 september te vinden via 

www.pns.nl/professionals/nipt-seo/documenten. 
Voor meer informatie over dit onderwerp: klik hier. 
Naar aanleiding van deze wijziging zijn de volgende documenten geactualiseerd: 
- Kwaliteitseisen Informed consent en privacy 
- Privacyverklaring voor gegevensverwerking bij onderzoek naar down-, edwards- en patausyndroom 

en onderzoek naar lichamelijke afwijkingen 
 

Echoscopie 

Toetsing normaantal ETSEO van september 2021- september 2022 
In oktober 2022 zullen alle ETSEO-echoscopisten een terugkoppeling ontvangen van hun primaire RC over het 
aantal ETSEO's dat zij hebben verricht (en in Peridos zijn vastgelegd) in het eerste jaar na introductie van het 
ETSEO. Voor startende ETSEO-echoscopisten geldt dat zij minimaal 250 ETSEO's moeten hebben uitgevoerd; 
voor ervaren ETSEO-echoscopisten is dat 150 ETSEO's. Wanneer het minimaal aantal ETSEO's niet is gehaald 
in het eerste jaar, wordt u door uw primaire RC geïnformeerd over de mogelijke consequenties hiervan. 
 
Herziene versie Kwaliteitseisen ETSEO-echoscopist en Kwaliteitseisen TTSEO-echoscopist  
De documenten met kwaliteitseisen aan de echoscopist (eerste en tweede trimester SEO) zijn aangepast. Er 
stond een aantal foutieve links/verwijzingen in, welke zijn gecorrigeerd:  
- Kwaliteitseisen eerste trimester SEO-echoscopist  
- Kwaliteitseisen tweede trimester SEO-echoscopist  
 

Peridos 

Peridos : Uitfasering aanlevering HL7v3 berichten  
Peridos ontvangt op dit moment nog van een aantal Onatal-, Orfeus- en Vrumungebruikers HL7v3-berichten. 
Het betreft de berichten: start zorgverlening, counseling en uitkomst. Deze HL7v3 berichten zijn veelal 
verouderde berichten die niet meer worden gebruikt (start zorgverlening) of die niet meer overeenkomen met 
de huidige dataset. Voor counseling is er een alternatief in de vorm van het RESCOU XML-bericht. Voor de 
uitkomst is RIVM in overleg met Perined om gegevens te koppelen.   
We hebben de bronleveranciers verzocht om de mogelijkheid tot versturen van berichten via HL7v3 voor 
zorgverleners uit het bronsysteem te verwijderen.  

https://www.peridos.nl/wp-content/uploads/2022/05/02.03.30.01.09-Beschrijving-kwaliteitstoets-counseling-Zorginstelling-V1.0.pdf
mailto:SPN-regionijmegen@radboudumc.nl
http://www.pns.nl/professionals/nipt-seo/documenten
https://www.pns.nl/professionals/nieuws?f%5B0%5D=subjects%3A1671
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-informed-consent-en-privacy
https://www.pns.nl/documenten/privacyverklaring-screening-op-down-edwards-en-patausyndroom-en-onderzoek-lichamelijke-afwijkingen
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-eerste-trimester-seo-echoscopist
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-tweede-trimester-seo-echoscopist
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Foute regels in Peridos verwijderen door zorginstellingbeheerder 
Sinds de Peridos-release van 18 mei 2022 worden counseling- en tweede trimester SEO-gegevens 
automatisch verwerkt. Inmiddels is het mogelijk dat zorginstellingbeheerders zelf foute regels uit Peridos 
kunnen verwijderen. In de handleiding op Peridos.nl is dit beschreven. 
 

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.peridos.nl/wp-content/uploads/2022/09/20220909-Beschrijving-verwerken-gegevensaanlevering-counseling-en-TTS-v1.4.pdf
http://www.peridos.nl/
https://www.spn-regionijmegen.nl/actueel/agenda/jubileum-spn
mailto:SPN-regionijmegen@radboudumc.nl
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl

