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screening. De SPN wil je hiermee informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke 
organisatie van prenatale screening.  
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Algemeen 

Bestellen en downloaden nieuwe folders en informatiekaart 
De nieuwe folders en informatiekaart kun je bestellen in de webshop. Deze zijn ook online te vinden: 
- Folder De NIPT 
- Folder De 13 wekenecho en de 20 wekenecho 
- Informatiekaart prenatale screening 
 
Online zijn er tijdelijk twee versies: 
- Versie tot en met maart 2023 
- Versie vanaf 1 april 2023 
 
Welke folder je aan een zwangere meegeeft, hangt af van 
haar uitgerekende datum. Na 24 maart moeten de oude 
folders (met de blauwe voorkant) weggegooid worden.  
 
 

Counseling 

Nieuwe e-learning counseling prenatale screening 
Vanaf 1 maart is de geheel vernieuwde e-learning voor counselors prenatale screening beschikbaar. Nieuw 
is dat zwangeren en de werkpraktijk van professionals centraal staan. Uiteraard zijn de wijzigingen rond de 
NIPT vanaf april 2023 in de e-learning verwerkt.   
 

In de e-learning volg je een aantal zwangeren in de verschillende onderdelen van prenatale screening. De 
bekwaamheden voor counselors zoals die zijn geformuleerd in de kwaliteitseisen counseling prenatale 
screening (versie 13) vormen een centrale rol in de e-learning. Aan de hand van deze bekwaamheden 
begeleid je zwangeren bij het maken van een geïnformeerde keuze. De e-learning biedt feitenkennis over de 
onderzoeken, aandoeningen en de juridische kaders. Ook komen gesprekstechnieken aan bod. De e-learning 

bevat 8 modules met daarin films met counselingssituaties, 
interviews met zwangeren en met experts. Je sluit de e-learning af 
met een toets. 
 

Alle counselors moeten deze e-learning (eens in de 5 jaar) verplicht 
volgen volgens de huidige bijscholingseisen. Het doorlopen van 
de e-learning kost in totaal ongeveer 4 uur. Dat is vrij veel om in één 
keer te doen. Wij adviseren je daarom de e-learning in delen te 
doen. Eenmaal gestart kun je vier weken inloggen. 
 

Toetsing normaantal counseling en verplichte bijscholing NIPT 
Binnenkort ontvangt elke counselor een e-mail met daarin het aantal counselingsgesprekken die je in 2022 
hebt uitgevoerd. Elke counselor moet ten minste 35 counselingsgesprekken per jaar doen. Ben je langdurig 
afwezig geweest en heb je dat ons gemeld, dan houden we daar rekening mee.  
Ook gaan we komende weken na of je deelgenomen hebt aan het verplichte webinar “De NIPT per 1 april 
2023: wat verandert er?” dat op 7 februari plaats vond. Heb je dat nog niet gedaan, kijk dan alsnog on demand 
hiernaar via: NIPT vanaf 1 april 2023 – Wat verandert er?  
  

https://online.xerox.nl/uStore/2012/Home
https://www.pns.nl/documenten/folder_de_nipt
https://www.pns.nl/documenten/folder-de_13_wekenecho_en_de_20_wekenecho
https://www.pns.nl/documenten/informatiekaart-prenatale-screening-op-down-edwards-en-patausyndroom-en-SEO
https://www.pns.nl/professionals/nipt-seo/scholing/counselors/e-learning
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-counseling-prenatale-screening
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-counseling-prenatale-screening
https://www.pns.nl/professionals/nipt-seo/scholing/counselors/bijscholing
https://channel.royalcast.com/clbps/#!/clbps/20230207_1
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NIPT 

Wbo-vergunning NIPT 
Minister Kuipers van VWS heeft 21 februari 2023 een Wbo-vergunning afgegeven voor de uitvoering van de 
NIPT als regulier onderdeel van het programma voor prenatale screening. De vergunning is vooralsnog 
verleend op basis van een advies van de Gezondheidsraad uit 2020. Dit om ervoor te zorgen dat de continuïteit 
van de NIPT na 1 april is gewaarborgd. Vanaf 1 april counsel je de zwangere dus over de NIPT op basis van de 
informatie die gegeven is in de factsheets en tijdens het webinar op 7 februari 2023.  
Klik hier voor meer informatie. 

Transitiefase NIPT en stopweek bloedafname   
Zoals eerder gecommuniceerd, gelden er in maart tijdelijke richtlijnen om de transitie naar de NIPT vanaf 
1 april - voor counselors én zwangeren - zo soepel mogelijk te laten verlopen. In de Factsheet Transitiefase 
NIPT lees je daar meer over. Hier nog even de belangrijkste afspraken op een rij: 
 

Tijdelijke richtlijnen voor deelname aan de NIPT 
In maart bepaal je aan de hand van de à terme datum van de zwangere of ze in aanmerking komt voor de 
NIPT binnen TRIDENT of voor de nieuwe NIPT: 
 

À terme datum NIPT Aanvragen  Bloedafname 

8 oktober 2023  
of eerder 

Komt in aanmerking voor de NIPT binnen de 
TRIDENT-studies (kosten: € 175).  

Tot 24 maart 
2023 12.00 uur. 

Tot 24 maart 
2023 17.00 uur. 

9 oktober 2023 
of later 

Komt in aanmerking voor de nieuwe NIPT per 1 
april (kosten: geen).  

Vanaf 27 maart 
2023. 

Vanaf 1 april 
2023. 

 
Stopweek voor bloedafname: van 24 maart 17.00 uur tot 1 april 
In deze week kan er geen bloed worden afgenomen in het kader van de NIPT. 
 
Langere uitslagtermijn voor de NIPT na 1 april 
De uitslagtermijn van de NIPT kan door drukte bij de NIPT-laboratoria in april langer zijn dan de - reguliere - 
10 kalenderdagen. De termijn kan oplopen tot maximaal 21 kalenderdagen. Zodra de uitslagtermijn weer 
normaal is, krijg je dit te horen via deze nieuwsbrief.  
 
Aanvraag nieuwe NIPT 
Een nieuwe NIPT aanvragen in het bronsysteem (of anders in Peridos) kan vanaf 27 maart.  
 
Veelgestelde vragen 
De rubriek veelgestelde vragen wordt in maart en april continu bijgewerkt. Ook vragen over de transitiefase 
worden daar beantwoord.    

Terugblik webinar De NIPT per 1 april 2023 
Op 7 februari vond het webinar “De NIPT per 1 april 2023: wat verandert er?” plaats. Het volgen van dit webinar 
is verplicht voor counselors (live of on demand). Velen keken live: er waren 2.374 kijkers. In twee uur tijd 
vertelden diverse sprekers over de nieuwe situatie en wat dit betekent voor counselors en zwangeren. 
Achtereenvolgens kwamen aan bod:  
- De veranderingen (door Jacqueline Reijerink, bestuurder 

SPSZN en Elles Boon, laboratoriumspecialist klinische 
genetica, Amsterdam UMC) 

- Nevenbevindingen (door Katelijne Bouman, klinisch geneticus, 
UMCG) 

- Counseling (door Neeltje Crombag, klinisch verloskundige, 
UMC Utrecht)  

- De transitiefase (door Marit Hitzert, RIVM) 
- Praktische zaken (door Willeke van der Weide, RIVM) 
 
De helft van de kijkers van het webinar vulde de enquête in. De reacties geven ons waardevolle feedback. 
Bedankt daarvoor! Het webinar is beoordeeld met gemiddeld een 7,5. Je kunt het webinar hier terugkijken. 

https://www.pns.nl/professionals/nipt/factsheets
https://channel.royalcast.com/clbps/#!/clbps/20230207_1
https://www.pns.nl/nieuws/vergunning-nipt-afgegeven
https://www.pns.nl/documenten/factsheet-nipt-transitiefase
https://www.pns.nl/documenten/factsheet-nipt-transitiefase
http://www.pns.nl/professionals/nipt/veelgestelde-vragen
https://channel.royalcast.com/clbps/#!/clbps/20230207_1
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Veelgestelde vragen over NIPT 
Kijkers konden tijdens het webinar vragen indienen. In totaal zijn er bijna 500 vragen gesteld. Een deel daarvan 
is live tijdens het webinar beantwoord. Op www.pns.nl/professionals/nipt/veelgestelde-vragen vind je 
antwoord op veelgestelde vragen zoals: 
- Wat zeg ik tegen een zwangere met een à terme datum van 8 oktober of eerder die toch per se de NIPT 

na 1 april wil doen? 
- Waarom wordt niet naar de geslachtschromosomen gekeken? 
- De NIPT kan in de nieuwe situatie al vanaf 10 weken zwangerschap worden uitgevoerd. Wat betekent dat 

in de praktijk? 
Verder riep het onderwerp 'verwijzing bij ICSI' veel vragen op tijdens het webinar. Het staat als 
verwijzingscriterium genoemd in de NVOG-leidraad. In overleg met de betrokken beroepsgroepen wordt 
gekeken hoe je hier in de toekomst mee moet omgaan. Een definitief antwoord op deze vraag volgt dus. 

Evaluatie digitaal informatiepakket NIPT 
De informatie over de NIPT per 1 april 2023 ontvingen counselors dit keer digitaal (per e-mail vanuit het 
Regionaal Centrum). Het informatiepakket bevat informatie over de materialen en activiteiten om counselors 
voor te bereiden op de komende veranderingen. Uit de enquête tijdens het webinar, bleek dat dit pakket 
positief ontvangen is: 
- De meerderheid (76%) vindt het digitale informatiepakket (e-mail met links 

naar factsheets, webshop en website) duidelijk. 
- Bijna iedereen (86%) is dankzij het webinar en digitale informatiepakket klaar 

voor de invoering van de NIPT per 1 april 2023. 
- Er is geen meerderheid voor de vorm waarin het informatiepakket wordt 

aangeboden: 44% kiest voor papier, 43% digitaal en 13% heeft geen voorkeur. 
 

Meer informatie:  
- Factsheet De NIPT vanaf 1 april 2023 
- Factsheet Praktische informatie 
- Factsheet Transitiefase NIPT 
- Factsheet Toestemming vragen vanaf 27 maart 2023 

 

Echoscopie 

Nieuwe versie Kwaliteitsbeoordeling ETSEO   
Er is een nieuwe versie gepubliceerd van de Kwaliteitsbeoordeling ETSEO. De kwaliteitsbeoordeling beschrijft 
de wijze van het toetsen van de uitvoering van de inhoudelijke kwaliteit van het ETSEO door de echoscopist.  
Bij de beoordeling van het hart is een aanvulling gedaan met betrekking tot het gebruik van power Doppler. 
Daarnaast is een uitleg gegeven over het meten van de NT indien de navelstreng om de nek zit. De nieuwe 
versie is hier te vinden.  

Webinar nieuwe TTSEO-leidraad en echocasuïstiek   
De gezamenlijke Regionale Centra voor prenatale screening (verenigd in de Coöperatie Landelijk Bureau 
Prenatale Screening, CLBPS) organiseren een webinar over de nieuwe TTSEO-leidraad en echocasuïstiek. 
Tijdens deze bijscholing komen de volgende onderdelen aan bod: 
- Toelichting veranderingen TTSEO-leidraad 
- Stand van zaken implementatie kwaliteitssysteem echoapparatuur 
- Echocasuïstiek 
 
Doelgroep 
Dit webinar is bedoeld voor echoscopisten die de prenatale screening uitvoeren. Overige zorgverleners en 
belangstellenden kunnen eveneens het webinar volgen.  
 
Interactief webinar alleen op 18 april 2023 
Op dinsdag 18 april van 15.00 tot 17.00 uur kan je het webinar volgen. Het is een interactief webinar. 
Deelnemers kunnen via de chat vragen stellen aan de sprekers. Alleen de toelichting op de veranderingen in 
de TTSEO-leidraad komt direct na afloop in een on demand versie beschikbaar. Het deel over de 
echocasuïstiek niet. Accreditatie is aangevraagd bij de BEN, NVOG en KNOV. 
Je kan je vanaf nu aanmelden: webinar TTSEO 18 april. 

http://www.pns.nl/professionals/nipt/veelgestelde-vragen
https://www.pns.nl/documenten/factsheet-nipt-vanaf-1-april-2023
https://www.pns.nl/documenten/factsheet-nipt-praktische-informatie
https://www.pns.nl/documenten/factsheet-nipt-transitiefase
https://www.pns.nl/documenten/factsheet-toestemming-vragen-nipt-seo
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitsbeoordeling-eerste-trimester-seo
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchannel.royalcast.com%2Flandingpage%2Fclbps%2F20230418_1%2F&data=05%7C01%7CRebecca.Jansen-Peeters%40radboudumc.nl%7C663131ddeb7044fcb30408db1978fd71%7Cb208fe69471e48c48d87025e9b9a157f%7C1%7C0%7C638131779648656485%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jdVLSYdY2zdFI5qEVtqtJJQsf0HXNCqwqn%2BlJZso66A%3D&reserved=0


5 
 

Toetsing normaantal TTSEO 
Binnenkort ontvangt elke TTSEO-echoscopist een e-mail met daarin het aantal TTSEO’s die je in 2022 hebt 
uitgevoerd. Elke startend TTSEO-echoscopist moet ten minste 250 TTSEO’s per jaar verrichten in de eerste 
twee jaar, een ervaren TTSEO-echoscopist 150 TTSEO’s per jaar. Ben je langdurig afwezig geweest en heb je 
dat ons gemeld, dan houden we daar rekening mee. 
 

Agenda 
 
7 maart 2023 Webinar Praktische bloedafname NIPT 
 
4 april 2023 SPN nascholing ETSEO 
 
18 april 2023 Webinar nieuwe 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 
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