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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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Algemeen 

Folders in verschillende talen online beschikbaar 
De nieuwe versies van de folders “De NIPT” en “De 13 wekenecho en de 20 wekenecho” zijn vertaald in het 
Engels, Turks, Pools en Arabisch. U kunt de folders downloaden:  
- De NIPT. Onderzoek naar down-, edwards- en patausyndroom 
- Information about the prenatal screening for Down syndrome, Edwards’ syndrome and Patau’s syndrome 

(Engels) 
- Down, Edwards ve Patau sendromu tarama testi hakkında Bilgi (Turks) 
 (Arabisch) باتاوسیندروم إن ، ادواردز ، الفحص عملیة خالل المجلد معلومات -
- Informacje dotyczące badań przesiewowych w kierunku   (Pools) 
 
- De 13 wekenecho en de 20 wekenecho 
- The 13-week scan and the 20-week scan (English)  
- 13 ve 20 haftalık ultrasonlar (Turks) 
- USG 13. i 20. tygodnia ciąży (Pools) 
 (Arabisch) 20 األسبوع في الصدى وتخطیط 13 األسبوع في الصدى تخطیط -

 
De tekst in de Video de NIPT en de Video de 13 wekenecho en 20 wekenecho is beschikbaar in het Oekraïens 
en Russisch. 

CRL-cursus zwangerschapsdatering 
Een goede zwangerschapsdatering is belangrijk voor de verloskundige zorg in het algemeen en ook voor de 
prenatale screening. De SPN biedt een korte scholingsactiviteit aan om de kwaliteit van de CRL-meting voor 
de zwangerschapsdatering te vergroten. Deelnemers kunnen vijf CRL-beelden insturen; wij beoordelen de 
drie beste beelden aan de hand van internationale criteria. Accreditatie is aangevraagd bij de KNOV en de 
BEN. Zie onze website voor meer informatie en aanmelding. 
 

Counseling 

Registratie in deelregister counseling KNOV 
Als counselor is het belangrijk dat u zich bijschoolt in de prenatale screening. In januari 2022 is de nieuwe 
bijscholingsronde van start gegaan. In deze bijscholingsronde, die 5 jaar duurt, dient u 20 accreditatiepunten 
te halen. De SPN monitort de voortgang van de gevolgde bijscholing en toetst deze tussentijds. Hiervoor 
wordt gekeken naar de bijscholing die in Peridos is vastgelegd. Wanneer u zich als verloskundige inschrijft bij 
het deelregister counseling van de KNOV, worden de accreditatiepunten voor de counseling automatisch 
bijgeschreven in Peridos. 
Als u zich niet inschrijft bij het deelregister of wanneer u geen verloskundige bent, bent u er zelf voor verant-
woordelijk dat de accreditatiepunten in Peridos worden bijgeschreven. Dat doet u door het deelnamebewijs 
naar SPN-regionijmegen@radboudumc.nl te sturen. De SPN schrijft uw scholing handmatig bij in Peridos. 
 
Hoe registreert u zich in het deelregister counseling prenatale screening van de KNOV?  
- U hoeft geen lid te zijn van de KNOV, maar u moet wel verloskundige zijn. Registratie is gratis.  
- Houd uw kwaliteitsovereenkomst met de SPN bij de hand.  
- Ga naar het KNOV Kwaliteitsregister  en volg de instructie voor het deelregister counseling prenatale 

screening. 
 

NIPT 

Informatie voor professionals over de NIPT vanaf 1 april 2023 
Op 7 februari 2023 is van 14.00 – 16.00 uur een webinar De NIPT vanaf 1 april 2023: wat verandert er?. Na 
afloop van het webinar is deze on-demand te bekijken. Het webinar is verplichte bijscholing voor counselors. 
 
De website www.pns.nl is vernieuwd. Hierop staan onder meer factsheets om counselors zo goed mogelijk 
voor te bereiden op de invoering van de NIPT. 

https://www.pns.nl/documenten/the_13-week_scan_and_the_20-week_scan
https://www.pns.nl/documenten/13_ve_20_haftal%C4%B1k_ultrasonlar
https://www.pns.nl/documenten/13_ve_20_haftal%C4%B1k_ultrasonlar
https://www.pns.nl/documenten/tkhtyt-alsdy-fy-alasbw-13-wtkhtyt-alsdy-fy-alasbw-20
https://www.pns.nl/documenten/folder-de-nipt
https://www.pns.nl/documenten/information-about-prenatal-screening-for-down-syndrome-edwards-syndrome-and-pataus
https://www.pns.nl/documenten/down-edwards-ve-patau-sendromu-tarama-testi-hakkinda-bilgi
https://www.pns.nl/documenten/mlwmat-almjld-khlal-mlyt-alfhs-adwardz-batawsyndrwm
https://www.pns.nl/documenten/mlwmat-almjld-khlal-mlyt-alfhs-adwardz-batawsyndrwm
https://www.pns.nl/documenten/mlwmat-almjld-khlal-mlyt-alfhs-adwardz-batawsyndrwm
https://www.pns.nl/documenten/informacje-dotyczace-badan-przesiewowych-w-kierunku
http://www.pns.nl/sites/default/files/2022-04/April%202022_Folder_informatie_over_de_13_20wekenecho.pdf
https://www.pns.nl/documenten/the_13-week_scan_and_the_20-week_scan
https://www.pns.nl/documenten/13_ve_20_haftal%C4%B1k_ultrasonlar
https://www.pns.nl/documenten/hamileligin-20nci-hafta-ekografisi-hakkinda-bilbi
https://www.pns.nl/documenten/usg_13_i_20_tygodnia_ci%C4%85%C5%BCy
https://www.pns.nl/documenten/usg_13_i_20_tygodnia_ci%C4%85%C5%BCy
https://www.pns.nl/documenten/tkhtyt-alsdy-fy-alasbw-13-wtkhtyt-alsdy-fy-alasbw-20
https://www.pns.nl/documenten/tkhtyt-alsdy-fy-alasbw-13-wtkhtyt-alsdy-fy-alasbw-20
https://www.pns.nl/13-wekenecho/video-13-wekenecho-20-wekenecho
https://www.pns.nl/13-wekenecho/video-13-wekenecho-20-wekenecho
https://spn-regionijmegen.nl/actueel/nieuws/crl-zwangerschapsdatering
https://www.pns.nl/professionals/nipt-seo/scholing/counselors/bijscholing
mailto:SPN-regionijmegen@radboudumc.nl
https://www.kwaliteitsregisterverloskundigen.nl/registeren
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchannel.royalcast.com%2Fclbps%2F%23!%2Fclbps%2F20230207_1&data=05%7C01%7CRebecca.Jansen-Peeters%40radboudumc.nl%7C1937845adc274245329508db05c64933%7Cb208fe69471e48c48d87025e9b9a157f%7C1%7C0%7C638110121401736948%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6VoMcKkN8hl76Jj5eZKqt%2FrCCjBI5kfxEKva%2FaCa4Po%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pns.nl%2Fprofessionals%2Fnipt-seo&data=05%7C01%7CRebecca.Jansen-Peeters%40radboudumc.nl%7C1937845adc274245329508db05c64933%7Cb208fe69471e48c48d87025e9b9a157f%7C1%7C0%7C638110121401736948%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AX3kojTmzd0TNRohgKk697cR8QVKACBkDzM8jBeuxSI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pns.nl%2Fprofessionals%2Fnipt%2Ffactsheets&data=05%7C01%7CRebecca.Jansen-Peeters%40radboudumc.nl%7C1937845adc274245329508db05c64933%7Cb208fe69471e48c48d87025e9b9a157f%7C1%7C0%7C638110121401736948%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xuTshG5GZ64gqUCrB%2FEyXVkt%2Fqt0AFdVFx3YT%2FblMdM%3D&reserved=0
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Echoscopie 

Eerste trimester SEO: meting NT bij navelstreng rond de nek 
Er lijkt verschillend te worden omgegaan met het meten van de NT als de navelstreng rond de nek ligt. Voor 
de duidelijkheid daarom een toelichting voor de meting:  
Indien bij het eerste trimester SEO de navelstreng rond de nek ligt, kan de NT wel worden gemeten. Dit 
gebeurt op eenzelfde manier als voorheen bij de combinatietest: een meting aan beide zijden van de navel-
streng en daar het gemiddelde van nemen. 
Voor overige aandachtspunten met betrekking tot de NT-meting zie de Kwaliteitsbeoordeling eerste 
trimester SEO. Voor aandachtspunten met betrekking tot de registratie van de NT, zie hoofdstuk 4 van de 
Kwaliteitseisen eerste trimester SEO. 

Nieuwe leidraad tweede trimester SEO: landelijk webinar 18 april 
De NVOG, KNOV en de BEN zijn in de afgelopen periode tot overeenstemming gekomen over de inhoud van 
de leidraad voor het tweede trimester SEO. Vóórdat deze leidraad in de praktijk kan worden gebruikt, willen 
de beroepsgroepen de leidraad graag inhoudelijk toelichten. Daarom zijn de Regionale Centra gevraagd om 
een landelijk webinar te organiseren. Dit webinar vindt plaats op 18 april 15:00-17:00 uur. Noteer deze datum 
alvast in uw agenda, instructie voor aanmelding volgt op een later moment. In dit webinar wordt de leidraad 
toegelicht. Extra aandacht zal gaan naar het hart en de placenta. Daarnaast is er een presentatie van echo-
casuïsitiek. De implementatiedatum van de leidraad tweede trimester SEO is nog niet bekend. 

Kwaliteitssysteem echoapparatuur – testen LRCB 
Het Landelijk ReferentieCentrum Bevolkingsonderzoek (LRCB) is in januari gestart met het testen van echo-
apparatuur die in de prenatale screening wordt gebruikt. Het kan zijn dat het LRCB uw praktijk binnenkort 
benadert om een afspraak in te plannen voor het testen van apparatuur. Ook aan de leveranciers is gevraagd 
de apparatuur te laten testen voor een typekeuring, zodat duidelijk wordt welke merken te gebruiken zijn voor 
de prenatale screening. Daarnaast test het LRCB dus ook alle afzonderlijke apparaten in de echocentra met 
een acceptatietest en periodieke testen.  
Let op: start u een nieuwe praktijk? Of schaft u een nieuw apparaat aan? Denk eraan om een afspraak te maken 
voor een acceptatietest via www.lrcb.nl.  
 

Agenda 
 
07 februari 2023 14.00 – 16.00 uur   CLBPS: landelijk webinar prenatale screening 
      Aanmelden via www.clbps.nl 
 
16 februari 2023  Symposium Foetale Echoscopie 
 
18 april 2023 Landelijk webinar TTSEO-leidraad en echocasuïstiek 
 
september 2023     Start opleiding ETSEO-echoscopist 
 
 

 

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  |  Radboudumc  |  Interne post 464 SPN | Postbus 9101 | 6500 HB Nijmegen 
www.spn-regionijmegen.nl  |  spn-regionijmegen@radboudumc.nl  |  T: 024-3619603 
 

https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitsbeoordeling-eerste-trimester-seo
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitsbeoordeling-eerste-trimester-seo
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-eerste-trimester-seo
http://www.lrcb.nl/
http://www.clbps.nl/
mailto:SPN-regionijmegen@radboudumc.nl
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
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