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Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN 

 

Nieuwsbrief – maart 2020, nummer 76  
 

 

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.  

 

 

 

In deze nieuwsbrief: 

 

Prenatale screening en Corona 

Counseling – SEO tussen 19+0 en 20+0 weken 

Counseling – Audit counseling via Peridos 

Counseling – Risico’s registratie op andermans naam 

Counseling – Aantal gesprekken en Traintool 

NIPT – Bloedafnameformulier vertaald in het Engels 

Informatie over pre- en neonatale screeningen op één website 
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Prenatale screening en Corona 

Zondag 15 maart 2020 nam het kabinet aanvullende maatregelen in de aanpak van het coronavirus. 

In dit bericht leest u wat de huidige situatie betekent voor prenatale screening en waar u terecht 

kunt voor meer informatie. 

 

Maatregelen en beroepsspecifieke protocollen 

Vooralsnog blijft het mogelijk om screeningsonderzoeken (combinatietest, NIPT en de 20 wekenecho) 

uit te voeren. Als verloskundig zorgverlener hanteert u daarbij, aansluitend op het landelijke beleid, 

maatregelen om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. 

Het actuele, landelijke beleid ten aanzien van het coronavirus vindt u op www.rivm.nl. Aanvullende, 

beroepsspecifieke protocollen zijn te vinden op de websites van beroepsverenigingen: 

• BEN (echoscopisten) 

• KNOV (verloskundigen) 

• NVOG (gynaecologen) 

Bezoek deze websites regelmatig om op de hoogte te blijven van de laatste updates.  

 

Counseling: telefonisch 

De Regionale Centra, de beroepsverenigingen en het RIVM/CvB adviseren de counseling over de 

prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en de 20 wekenecho tot en met 6 april 

2020 telefonisch te verrichten. Maak waar mogelijk gebruik van beeldbellen. De zwangere en haar 

partner kunnen zich voorbereiden op dit gesprek met behulp van de website www.pns.nl. 

 

SEO 

Op landelijk niveau zijn de afspraken voor het SEO nog niet volledig afgestemd. Vooralsnog adviseert 

de SPN:  

Het SEO niet later dan 19+0 weken afspreken. Geen cliënten met griep/verkoudheidsklachten voor 

onderzoek laten komen. Het SEO uitstellen tot de zwangere klachtenvrij is; probeer het SEO niet na 

21+0 weken te verrichten. Dreigt dat wel te gebeuren, dan de echo in isolatie uitvoeren. Als dat niet 

mogelijk is, dan zo snel mogelijk na 21+0 weken het SEO uitvoeren.  

 

Vragen en dreigende problemen 

Heeft u vragen of voorziet u (capaciteits)problemen in de uitvoering van de counseling of screening? 

Neem dan tijdig contact met ons op.   

 

Bereikbaarheid en werkzaamheden SPN 

Fysieke scholingsbijeenkomsten van regionale centra zijn afgelast. Audits van echocentra zullen wij 

in overleg via een teleconference uitvoeren. De medewerkers van de SPN werken voorlopig vanuit 

huis. De SPN blijft bereikbaar per e-mail: spn-regionijmegen@radboudumc.nl. U kunt ook onze 

voicemail inspreken via 024-3619603; deze luisteren we een aantal keer per dag uit.  

 

Wij wensen u sterkte bij de zorgverlening in deze bijzondere situatie! 

 

http://www.rivm.nl/
https://www.echoscopisten.nl/nl
https://www.knov.nl/home
https://www.nvog.nl/
http://www.pns.nl/
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
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Counseling – SEO tussen 19+0 en 20+0 weken  

Tijdige uitvoering van het SEO is belangrijk vanwege eventuele vervolgdiagnostiek en de uitslag-

termijn na verwijzing naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. De echocentra geven aan dat 

zwangeren niet altijd een SEO binnen de voorkeurstermijn van 19+0 en 20+0 weken zwangerschap 

kunnen krijgen. Deze optimale termijn om een SEO uit te voeren is kort; het vergt veel van de 

echocentra qua planning. Wij adviseren counselors om zwangeren hierop voor te bereiden, zodat de 

afspraken voor het SEO zoveel mogelijk tussen 19+0 en 20+0 weken zwangerschap kunnen worden 

gepland. 

 

Counseling – Audit counseling via Peridos 

Eind november 2019 is de SPN gestart met de audit bij counselingspraktijken. Deze audit verloopt 

met een vragenlijst via Peridos. Inmiddels hebben 60 praktijken een uitnodiging ontvangen om de 

vragenlijst in te vullen. Over het algemeen verloopt dit voorspoedig. Van de 60 gestarte audits zijn 

er nu 18 volledig afgerond.  

 

Counseling – Risico’s registratie op andermans naam  

De Regionale Centra merken regelmatig dat counselingsgesprekken in het cliëntenregistratiesysteem 

of in Peridos op naam van een andere counselor geregistreerd worden dan op naam van degene die 

in werkelijkheid gecounseld heeft. Belangrijk voor de zorginstelling en de betrokken zorgverleners is 

dat de registratie op andermans naam risico’s geeft op aansprakelijkheidsstelling in geval van 

ontevreden cliënten. Dit is bovendien een vorm van fraude. Op www.peridos.nl/avg kunt u hier meer 

over lezen.   

Wij willen u wijzen op uw en onze plichten in het kader van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG), zoals het borgen van de juistheid van gegevens, de beveiliging van 

de verwerking van persoonsgegevens en het melden van een inbreuk hierop.  

De risico’s zijn eenvoudig te voorkomen door de counseling prenatale screening in uw organisatie 

alleen te laten uitvoeren door counselors die een kwaliteitsovereenkomst counseling hebben én 

geregistreerd zijn in uw zorginstelling als counselor. De counselingsgesprekken moeten geregistreerd 

worden op de naam van degene die het counselingsgesprek heeft gevoerd. Deze naam mag niet 

gewijzigd worden voorafgaand aan de aanlevering van de gegevens aan Peridos. 

Voor meer informatie hierover, zie www.peridos.nl/avg. Wij hopen u hiermee voldoende 

geïnformeerd te hebben. Bij vragen kunt u contact  met ons opnemen door te mailen naar SPN-

regionijmegen@radboudumc.nl of spreek de voicemail in op 024-3619603. 

 

Counseling – Aantal gesprekken en Traintool 

Conform de landelijke kwaliteitseisen dient een counselor minimaal 50 counselingsgesprekken per 

jaar te voeren om voldoende geoefend te blijven in het counselen. Daarnaast dient een counselor 

zich bij te scholen. Counselors die voldoende counselingsgesprekken voeren, hebben de keuze om 

voor de bijscholingsronde 2019-2020 minimaal twee van drie optionele bijscholingsonderdelen te 

volgen. Er is keuze uit de e-learning counseling, de nascholingstoets op de counselingvaardigheden 

via Traintool en een nascholing prenatale screening zoals een regionale bijeenkomst.  

De SPN controleert jaarlijks het aantal gesprekken dat een counselor gevoerd heeft en houdt daarbij 

rekening met periodes van afwezigheid. Landelijk zijn afspraken gemaakt over wat de eisen aan de 

bijscholing zijn bij een bepaald aantal counselingsgesprekken:  

• Counselors die minimaal 50 gesprekken hebben gevoerd in een jaar, voldoen aan de kwaliteitseis 

met betrekking tot het aantal gesprekken.  Het maken van Traintool is dan een optioneel 

onderdeel in de bijscholing.  

• Counselors die 35-49 gesprekken hebben gevoerd in een jaar voldoen op dit onderdeel aan de 

kwaliteitseisen na deelname aan Traintool. Dit geldt ongeacht welke en hoeveel bijscholings-

onderdelen de counselor al gedaan heeft. Dit geldt ook voor counselors die in 2018 of 2019 zijn 

afgestudeerd en tussen de 35 en 49 counselingsgesprekken hebben gevoerd. In dit geval ontvangt 

de counselor een uitnodiging tot het maken van Traintool. Deze uitnodiging is niet vrijblijvend, 

wat ook duidelijk omschreven zal zijn in de uitnodiging.  

• Wanneer een counselor minder dan 35 gesprekken heeft gevoerd in een jaar, dan voldoet degene 

niet aan dit onderdeel van de kwaliteitseisen. De SPN zal dan contact opnemen met de counselor 

over de mogelijke consequenties voor de kwaliteitsovereenkomst. Indien dit het gevolg is van 

langdurige afwezigheid met een geldige reden, kan de SPN besluiten dat de counselor toch voldoet 

na deelname aan Traintool.  

Voor vragen kunt u contact opnemen met de SPN via spn-regionijmegen@radboudumc.nl of spreek 

de voicemail in op 024-3619603. 

 

http://www.peridos.nl/avg
http://www.peridos.nl/avg
mailto:SPN-regionijmegen@radboudumc.nl
mailto:SPN-regionijmegen@radboudumc.nl
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pns.nl%2Fdocumenten%2Fkwaliteitseisen-counseling-prenatale-screening&data=02%7C01%7Cmj.pieters%40spszon.nl%7C871be23d406d4e2573ee08d7c659e997%7C08273b66221040cd8b205cf6cddc279a%7C0%7C0%7C637195961816317489&sdata=8PxIm8PwAoU2O9ROrsNGtKbw76IUJoYYlHfJgBVyLLM%3D&reserved=0
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
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NIPT – Bloedafnameformulier vertaald in het Engels 

Het bloedafnameformulier dat de zwangere krijgt na een NIPT-aanvraag, is vertaald in het Engels. U 

vindt het formulier op www.peridos.nl, onder de vertaling van het toestemmingsformulier. Indien de 

zwangere geen Nederlands kan lezen, maar wel Engels, geeft u haar zowel het Nederlandstalige 

NIPT-bloedafnameformulier alsook de Engelse vertaling hiervan. Wanneer er veel Engelstaligen in 

uw praktijk komen, is het wellicht prettig om een aantal formulieren op voorraad te hebben. Vergeet 

niet de zwangere te wijzen waar de Peridoscode op het Nederlandse bloedafnameformulier staat. 

  

Informatie over pre- en neonatale screeningen op één website 

Vanaf februari 2020 is alle informatie over prenatale en neonatale screeningen bij het RIVM te vinden 

op één website voor zowel publiek als professional. De nieuwe website heet www.pns.nl en zal op 

termijn de website www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl volledig vervangen. 

Op www.pns.nl vindt u de volgende 5 screeningsprogramma’s bij elkaar: 

• PSIE (bloedonderzoek zwangeren) 

• Down-, edwards-, patausyndroom 

• 20 wekenecho 

• Hielprik 

• Gehoorscreening 

 

Informatie voor publiek over prenatale screening 

Sinds een aantal jaar wijzen verloskundig zorgverleners zwangeren op het bestaan van de website 

www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl. Ook deze informatie is vanaf nu te vinden op de nieuwe 

website www.pns.nl. Bezoekers van ‘onderzoekvanmijnongeborenkind’ zullen automatisch terecht 

komen op ‘pns’.  

Op www.pns.nl/prenatale-screeningen vindt u informatie over:  

• PSIE (bloedonderzoek zwangeren)  

• Down-, edwards-, patausyndroom 

• 20 wekenecho 

 

Voorlichtingsmaterialen aanpassen 

In voorlichtingsmaterialen van het RIVM, zoals de folders, zullen links naar 

‘onderzoekvanmijnongeborenkind’ geleidelijk worden vervangen door links naar pagina’s op ‘pns’. 

Wilt u op termijn ook in uw eigen voorlichtingsmaterialen en website de oude links vervangen door 

de nieuwe? Heeft u vragen over de nieuwe website, of suggesties? Mail dan naar cvb@rivm.nl 

 

 

De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige 

geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: spn-regionijmegen@radboudumc.nl.  

 

 

 

  

https://www.peridos.nl/nipt/
http://www.pns.nl/
http://www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/
http://www.pns.nl/
http://www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/
http://www.pns.nl/
http://www.pns.nl/prenatale-screeningen
mailto:cvb@rivm.nl
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
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Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN 

Nieuwsbrief – april 2020, nummer 77  

 

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.  

 

 

 

In deze nieuwsbrief: 

 

SPN – Vertrek Inge Verhoogt 

COVID-19 

Counseling – TrainTool en COVID-19 

Combinatietest – Wijzigingen vanwege minder serumtesten 

NIPT – Bloedafname rondom feestdagen in het voorjaar 

NIPT – Invoering in reguliere screening per 2023 haalbaar 

13 wekenecho – Stand van zaken 

SEO – Cursus centraal zenuwstelsel en rug 

Peridos – Rapportage verrichtingen zelf opvragen 

 

 

 

 

SPN – Vertrek Inge Verhoogt 

Na 8 jaar bij de SPN gewerkt te hebben, heeft Inge Verhoogt gekozen voor een andere functie. Per 

1 mei zal zij vertrekken. De SPN bedankt Inge voor haar inzet in de afgelopen jaren en wenst haar 

veel succes bij haar nieuwe uitdaging. 

 

COVID-19 

Op de SPN-website vindt u links naar relevante landelijke informatie over prenatale screening en het 

coronavirus. Onder andere een link naar informatie over inzet en testbeleid bij verloskundigen en 

een link naar de informatiekaart van het NGH, over het aan- en uittrekken van persoonlijke 

beschermingsmiddelen.  

Vanuit het veld zijn er diverse vragen over het gebruik van mondkapjes bij zwangeren zonder 

klachten. Er is advies gevraagd aan het team Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) 

van het RIVM. Het landelijke advies blijft om geen mondkapje te gebruiken bij zwangeren zonder 

klachten. Triage is hierbij essentieel. Meer informatie is te vinden op www.pns.nl onder “SEO bij een 

zwangere zonder klachten”. 

Heeft u vragen of voorziet u (capaciteits)problemen in de uitvoering van de counseling of screening? 

Neem dan contact op met ons op. Dan kunnen we opzoek gaan naar een oplossing. 

De medewerkers van de SPN werken voorlopig vanuit huis. De SPN blijft bereikbaar per e-mail: spn-

regionijmegen@radboudumc.nl. U kunt ook onze voicemail inspreken via 024-3619603; deze 

luisteren we een aantal keer per dag uit.  

 

https://www.spn-regionijmegen.nl/actueel/106-corona-beleid
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/coronavirus/seo-en-coronavirus
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
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Counseling – TrainTool en COVID-19 

Vanwege het coronavirus en de druk die deze crisis met zich meebrengt in de zorgverlenende taken, 

is landelijk besloten de actieve uitnodigingen voor TrainTool tot 1 juli te stoppen. Wij willen u in deze 

periode niet extra belasten met activiteiten rondom bijscholing en hebben alle begrip voor de situatie 

waarin u zich mogelijk bevindt. 

Als u bent gevraagd aan TrainTool deel te nemen om zo te voldoen aan de aangepaste landelijke 

kwaliteitseisen counseling, kan dit uitgesteld worden naar later in het jaar in plaats van in de 

komende twee maanden. Bent u op dit moment echter wél in de gelegenheid om TrainTool te maken, 

geef dit dan per e-mail door aan SPN-regionijmegen@radboudumc.nl. U krijgt dan een uitnodiging 

om binnen twee weken aan TrainTool deel te nemen. Voor vragen of toelichting kunt u ook met ons 

contact opnemen via dit e-mailadres. 

 

Combinatietest – Wijzigingen vanwege minder serumtesten 

In verband met het afgenomen aantal serumtesten in 2019 ten opzichte van 2018 hebben Star-SHL, 

het RIVM en de Regionale Centra een aantal afspraken gemaakt:  

• De serumtesten voor de combinatietest worden met ingang van 1 april 2020 alleen nog op dinsdag 

en vrijdag uitgevoerd.  

• Star-SHL is genoodzaakt met ingang van 1 april 2020 het maximum van het afgeleide NZa-tarief 

van €71,38 per serumtest in rekening te brengen (in plaats van € 65,22). Het tarief van de 

combinatietest voor de zwangere blijft ongewijzigd. 

Vanwege de aankomende feestdagen zijn er een aantal werkafspraken gemaakt met betrekking tot 

bewaren en verzenden van serum ten behoeve van de combinatietest. Deze afspraken en meer 

informatie over de hierboven vermelde wijzigingen leest u in het volledige bericht van Star-SHL.  

 

NIPT – Bloedafname rondom feestdagen in het voorjaar 

Het NIPT-laboratorium in Maastricht (MUMC+) is open tijdens de feestdagen in het voorjaar. De 

samples kunnen op reguliere wijze en tijden verzonden worden.  

 

NIPT – Invoering in reguliere screening per 2023 haalbaar 

Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van VWS een uitvoeringstoets over NIPT verricht. Het 

RIVM concludeert in deze uitvoeringstoets dat het haalbaar is om per april 2023 de NIPT in het 

landelijke screeningsprogramma in te voeren. Voortvarende voorbereiding door de betrokken 

partijen is een voorwaarde voor de implementatie in april 2023. De minister van VWS zal de 

uitvoeringstoets aanbieden aan de Tweede Kamer. Rond de zomer zal de minister van VWS zijn 

beleidsreactie op deze uitvoeringstoets geven. 

13 wekenecho – Stand van zaken 

Het ministerie van VWS heeft het RIVM gevraagd voorbereidingen te treffen voor het implementeren 

van de 13 wekenecho, oftewel het eerste trimester SEO, in Nederland. Het RIVM werkt hiervoor nauw 

samen met de verschillende beroepsgroepen, Regionale Centra, vertegenwoordiging van de 

patiëntenorganisaties en vakinhoudelijk experts. Het eerste trimester SEO zal plaatsvinden in het 

kader van wetenschappelijk onderzoek. Het wordt geïmplementeerd als landelijk bevolkings-

onderzoek, vergelijkbaar met implementatie van de NIPT in Nederland.  

Inmiddels is de kwaliteitsstandaard voor het eerste trimester SEO vastgesteld. Hierin is beschreven 

naar welke structuren tijdens het eerste trimester SEO gekeken moet worden. De kwaliteitsstandaard 

is te vinden op www.pns.nl.  

Het volledige bericht van het RIVM over het eerste trimester SEO leest u hier. 

 

SEO – Cursus centraal zenuwstelsel en rug 

De SPN biedt SEO-echoscopisten een cursus aan om dieper in te gaan op het thema centraal 

zenuwstelsel en rug. Deze cursus is recent herzien. Ook is het mogelijk om deel te nemen aan de 

cursus hart. Als u zich opgeeft voor een van deze cursussen, dan krijgt u van ons een instructie over 

het vastleggen van bepaalde beelden bij drie zwangeren tijdens het SEO. Een onafhankelijk 

deskundige bekijkt de beelden en voorziet deze van adviezen. Op de SPN-website is meer informatie 

te vinden en kunt u zich aanmelden. 

 

mailto:SPN-regionijmegen@radboudumc.nl
http://www.spn-regionijmegen.nl/images/pdfbestanden/star-shl.pdf
https://www.rivm.nl/documenten/uitvoeringstoets-nipt
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitsstandaard-eerste-trimester-seo-ter-informatie
http://www.spn-regionijmegen.nl/images/pdfbestanden/13wekenecho.pdf
https://www.spn-regionijmegen.nl/scholing/scholing/58-themaspecifieke-seo-cursussen
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Peridos – Rapportage verrichtingen zelf opvragen  

In Peridos kunnen zorgverleners een rapport opvragen waarin staat hoeveel verrichtingen in de 

opgevraagde periode in Peridos zijn geregistreerd. Hetzelfde rapport kan ook door de 

zorginstellingbeheerder worden opgevraagd voor het totaal aan verrichtingen van alle zorgverleners 

van de organisatie. Een beschrijving is te vinden op www.peridos.nl. De SPN heeft contact 

opgenomen met zorgverleners die over 2019 te weinig verrichtingen gedaan hebben.  

 

 

DE SPN WENST U STERKTE BIJ DE ZORGVERLENING EN EEN GOEDE GEZONDHEID! 

 

 
De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige 
geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: spn-regionijmegen@radboudumc.nl.  

 

  

https://www.peridos.nl/wp-content/uploads/2018/10/20170405-_Handleiding-zorgverlenersrapportages.pdf
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
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Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN 

Nieuwsbrief – april 2020, nummer 78  

 

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.  

 

 

 

In deze nieuwsbrief: 

 

13 wekenecho 

SEO – (Her)gebruik beschermende middelen 

 

 

 

 

13 wekenecho  

Gisteren is de Tweede Kamer geïnformeerd dat de invoering van de 13 wekenecho in 

onderzoekssetting niet haalbaar is per 1 januari 2021. Reden daarvoor is een gebrek aan capaciteit 

voor het uitvoeren van vervolgonderzoek bij een afwijkende uitslag van de 13 wekenecho. 

Het RIVM-CvB maakt in overleg met VWS en veldpartijen een aangepaste planning voor de invoering 

van de 13 wekenecho. Naar verwachting kan de 13 wekenecho in de tweede helft van 

2021 landelijk in onderzoek setting worden ingevoerd, onder voorbehoud van definitieve 

besluitvorming van de minister. Het volledige nieuwsbericht van het RIVM is te lezen 

op: www.rivm.nl/nieuws/invoering-13-wekenecho-in-2021 

Mogelijk hebben echocentra en echoscopisten al voorbereidingen getroffen voor het invoeren van de 

13 wekenecho. We vinden het voor hen vervelend dat de geplande invoerdatum niet gehaald wordt. 

Op landelijk niveau gaan de regionale centra wel door met de voorbereidingen. Uiteraard zal de 

scholing voor de echoscopisten die de 13 weken echo willen uitvoeren én voor de counselors nader 

afgestemd worden op de definitieve implementatie van de 13 weken echo. U ontvangt daarover te 

zijner tijd bericht. 

 

SEO – (Her)gebruik beschermende middelen 

In antwoord op vragen over het wel of niet hergebruiken van schorten en dergelijke, is op de website 

van het RIVM meer informatie opgenomen: www.pns.nl onder “SEO bij zwangere mét klachten”.  

Ook is een link toegevoegd naar de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI), met vragen 

en antwoorden over het gebruik van PBM’s.  

 

 

De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige 

geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: spn-regionijmegen@radboudumc.nl.  

 

  

https://www.rivm.nl/nieuws/invoering-13-wekenecho-in-2021
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/coronavirus/seo-en-coronavirus
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
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Stichting Prenatale 

screening regio Nijmegen – SPN 

Nieuwsbrief – mei 2020, nummer 79  

 

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.  

 

 

 

In deze nieuwsbrief: 

 

Wijziging in beleid rondom prenatale screening en corona 

Partner weer aanwezig bij SEO en de combinatietest 

Overige wijziging beleid vanwege corona 

 

 

 

Wijziging in beleid rondom prenatale screening en corona 

Naar aanleiding van de persconferentie op 6 mei 2020 hebben de beroepsgroepen KNOV, BEN  en 

NVOG gekeken naar mogelijke verruimingen binnen de eerder genomen maatregelen op gebied van 

de prenatale zorg ten tijde van de coronacrisis. De berichtgeving over deze verruimingen is te vinden 

op: 

• NVOG: https://www.nvog.nl/actueel/perinatologische-zorg-in-tijden-van-covid-19/ 

• KNOV: https://www.knov.nl/actueel-overzicht/nieuws-overzicht/detail/verruiming-prenatale-

zorg-ten-tijde-van-covid-19/2815 

• BEN: https://www.echoscopisten.nl/nl/informatie-voor-echoscopisten/coronavirus-informatie-

voor-echoscopisten-echocentra 

Deze verruimingen hebben invloed op de uitvoering van de prenatale screening. Met dit bericht 

informeren het RIVM-CvB en de Regionale Centra alle contractanten hierover.  

 
Partner weer aanwezig bij SEO en de combinatietest 

Zwangeren kunnen vanaf 11 mei 2020 hun partner weer meenemen naar het SEO en de 

combinatietest. De echocentra maken overigens zelf de afweging of het haalbaar is de partner weer 

toe te laten en hoe zij dit organiseren. Alleen partners die klachtenvrij zijn, mogen een bezoek aan 

de echoscopist bijwonen. De echoscopist en partner moeten minimaal 1,5 meter afstand van elkaar 

houden. Indien van toepassing dient deze verruiming te worden afgestemd met lokale 

samenwerkingspartners al dan niet binnen VSV’s. Mocht u als echocentrum tegen problemen 

aanlopen in de uitvoering van het SEO en de combinatietest, geef dit dan aan ons door via 

spn-regionijmegen@radboudumc.nl. 

 

Overige wijziging beleid vanwege corona 

Naast bovenstaande punten is op basis van aanscherpingen van het beleid van het RIVM ook nog 

één andere wijziging doorgevoerd. De zwangere mag bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, 

keelpijn en/of koorts, na 24 uur klachtenvrij weer naar het SEO. Dit was voorheen 48 uur. 

Leest u voor meer informatie over de maatregelen rondom corona voor het SEO: 

https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/coronavirus/seo-en-coronavirus. 

Andere maatregelen voor het SEO in verband met het coronavirus blijven van kracht. 

 

 

De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige 

geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: spn-regionijmegen@radboudumc.nl. 

  

https://www.nvog.nl/actueel/perinatologische-zorg-in-tijden-van-covid-19/
https://www.knov.nl/actueel-overzicht/nieuws-overzicht/detail/verruiming-prenatale-zorg-ten-tijde-van-covid-19/2815
https://www.knov.nl/actueel-overzicht/nieuws-overzicht/detail/verruiming-prenatale-zorg-ten-tijde-van-covid-19/2815
https://www.echoscopisten.nl/nl/informatie-voor-echoscopisten/coronavirus-informatie-voor-echoscopisten-echocentra
https://www.echoscopisten.nl/nl/informatie-voor-echoscopisten/coronavirus-informatie-voor-echoscopisten-echocentra
mailto:spnregionijmegen@radboudumc.nl
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/coronavirus/seo-en-coronavirus
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
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Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN 

Nieuwsbrief – mei 2020, nummer 80  

 

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.  

 

 

 

In deze nieuwsbrief: 

 

NIPT – Bij meerlingen 

NIPT – Nieuwe teksten e-learning en website 

 

 

 

NIPT – Bij meerlingen 

De NIPT komt beschikbaar bij alle meerlingzwangerschappen. Eerder is de NIPT alleen aangeboden 

bij zwangerschappen van eenlingen of monochoriale tweelingen. Vanaf 3 juni 2020 wordt de NIPT 

ook bij zwangerschappen van dichoriale tweelingen, meerlingen en vanishing twins aangeboden bij 

de screening op down-, edwards- en patausyndroom. 

 

Vergunning verleend 

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een vergunning verleend voor het 

aanbieden van NIPT bij alle typen meerlingzwangerschappen. Door deze vergunning wordt de NIPT 

per 3 juni 2020 bij alle meerlingzwangerschappen aangeboden. Dat betekent dat de NIPT wordt 

aangeboden aan vrouwen die zwanger zijn van een: 

• Dichoriale tweeling (tweeling met ieder een eigen placenta en vruchtzak) 

• Meerling met drie of meer foetussen 

• Vanishing twin 

De NIPT werd al aangeboden bij zwangerschappen van een: 

• Eenling 

• Monochoriale tweeling 

Wetenschappelijke studie 

De NIPT wordt aangeboden in het kader van een wetenschappelijke studie (TRIDENT 1 en 2). De 

wijziging in inclusiecriteria is een aanvulling op deze lopende studies. De testeigenschappen van de 

NIPT bij dichoriale tweeling-, meerling- en vanishing twin zwangerschappen worden geregistreerd 

en gemonitord, zodat er meer gegevens beschikbaar komen over de testkwaliteit bij deze groepen.  

 

Voorlichting betrouwbaarheid NIPT bij tweelingzwangerschappen 

Net zoals bij een eenling, klopt ook bij een tweeling de uitslag van de NIPT vaker dan die van de 

combinatietest. De betrouwbaarheid van de NIPT hangt af van het type tweelingzwangerschap. Bij 

monochoriale tweelingen is de NIPT even betrouwbaar als bij een eenling. Bij dichoriale tweelingen 

en meerlingen is de NIPT mogelijk iets minder betrouwbaar dan bij eenlingen. Ook is het niet mogelijk 

om van de afzonderlijke foetussen een uitslag te geven. Het is daarom niet mogelijk te bepalen of 

de uitslag geldt voor één kind of meer. Bij een afwijkende NIPT is dus altijd vervolgdiagnostiek nodig. 

Geef bij counseling speciale aandacht aan NIPT bij dichoriale tweelingen en vanishing twins. 

 

Sensitiviteit en specificiteit 
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Op basis van de internationale literatuur lijkt de sensitiviteit van de NIPT bij dichoriale tweelingen 

voor trisomie 21 80-100%, en de specificiteit 99%. Voor de combinatietest is de sensitiviteit bij 

tweelingen voor trisomie 21 50%, en de specificiteit 97%. Exacte cijfers over sensitiviteit en positief 

voorspellende waarde van NIPT bij tweelingen in Nederland zijn nog niet bekend. In de TRIDENT-

studies wordt dit onderzocht.  

 

Meer informatie  

De wijzigingen staan per 3 juni 2020:  

• In de aangepaste e-learning prenatale screening voor counselors. 

• Op de professionalspagina’s op de website van het RIVM.  

• Op de nieuwe webpagina www.pns.nl/dep/tweeling (voor zwangeren). 

• In Peridos, de aanvraag voor NIPT in Peridos wordt uitgebreid met de mogelijkheid om aan te 

geven of het een meerlingzwangerschap betreft.  

N.B. De wijzigingen in Peridos worden uitgevoerd op 2 juni 2020 vanaf 22.00 uur. Het is dan voor 

een aantal uren niet mogelijk om NIPT aanvragen te doen. Dit wordt die avond vermeld op 

www.peridos.nl. 

 

 

NIPT – Nieuwe teksten e-learning en website 

Per 3 juni 2020 wordt er nieuwe informatie opgenomen over de NIPT op de professionalspagina’s op 

www.pns.nl en in de e-learning. We delen deze teksten nu al om u de kans te geven zich in te lezen. 

U kunt deze teksten inzien op onze website. 

 

 

De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige 

geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: spn-regionijmegen@radboudumc.nl.  

 

 

  

https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/bijscholing/e-learning
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/combinatietest-en-nipt/nipt/veelgestelde-vragen
http://www.pns.nl/dep/tweeling
http://www.peridos.nl/
http://www.peridos.nl/
http://www.pns.nl/
http://www.spn-regionijmegen.nl/images/pdfbestanden/NIPTmeerlingen.pdf
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
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Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN 

Nieuwsbrief – juli 2020, nummer 81  

 

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.  

 

 

 

In deze nieuwsbrief: 

 

SPN – Zomerperiode 

SPN-kwaliteitsjaarverslag 2019 

Informatiemateriaal 

Counseling – Kwaliteitseisen bijscholing 

Counseling – Geen toestemming vragen voor aanlevering aan Peridos 

Counseling – Basiscursus 

Counseling – TrainTool in zomerperiode 

Counseling – Vacature beoordelaars TrainTool 

NIPT – Invoering NIPT in reguliere screening per 2023 haalbaar 

NIPT – Nieuw bloedafnameformulier 

SEO – Wijziging adviezen SEO en corona 

13 wekenecho – Stand van zaken 

Landelijke monitor 2018 

Peridos – Aanpassing rechten op toegang tot het overzicht zorgverleners 

 

 

 

SPN – Zomerperiode 

Van vrijdag 24 juli tot en met vrijdag 31 juli is de SPN beperkt bereikbaar. Wilt u hiermee rekening 

houden bij het aanvragen van contracten en het melden van wijzigingen van 

counselors/echoscopisten die werken in uw organisatie? Zorgverleners zijn pas bevoegd om 

counselingsgesprekken te voeren en/of SEO’s te verrichten als zij hiervoor een geldige kwaliteits-

overeenkomst hebben met een Regionaal Centrum. Ook moet de zorgverlener in Peridos 

geregistreerd zijn als counselor/echoscopist in de betreffende zorgorganisatie. Hiermee krijgt de 

zorgverlener toegang in Peridos tot de gegevens van zwangeren in die zorginstelling.  

 

SPN-kwaliteitsjaarverslag 2019  

Het kwaliteitsjaarverslag 2019 van de SPN ligt voor u klaar. Hierin leest u over de organisatie en 

bedrijfsvoering van de SPN, activiteiten op gebied van contractering van de uitvoerders, 

deskundigheidsbevordering en kwaliteitsborging van de prenatale screening. Het jaar 2019 in 

vogelvlucht:  

• De SPN had in 2019 samenwerkingsovereenkomsten met 101 praktijken voor counseling, 24 

echocentra en een screeningslaboratorium.  

• Een aantal echoscopisten is gestopt met het uitvoeren van NT-metingen, aangezien de vraag naar 

combinatietesten nog kleiner is geworden. 

https://www.spn-regionijmegen.nl/images/pdfbestanden/20141_-_SPN_kwaliteitsjaarverslag_2019_-_definitief.pdf
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• Om de kwaliteit te borgen van echocentra en echoscopisten, heeft de SPN visitaties verricht bij 

elf echocentra en de beelden beoordeeld van alle NT-echoscopisten en ruim de helft van de SEO-

echoscopisten.  

• Ter bevordering van de deskundigheid van counselors en echoscopisten, organiseerde de SPN een 

regionale bijeenkomst, drie voorbesprekingen en een nabespreking van de SEO-beeldbeoordeling. 

In de voorbesprekingen is aandacht gegeven aan centraal zenuwstelsel en hart.  

• Gegevens over de prenatale screening zijn verzameld in Peridos. In het kwaliteitsjaarverslag staat 

geen informatie over de uitvoering van de prenatale screening in de regio. Hierover rapporteren 

we najaar 2020 in de spiegelrapportage per praktijk.   

 

Informatiemateriaal  

Binnenkort verschijnt een nieuwe versie van de folders ‘informatie over screening op down-, 

edwards- en patausyndroom’ en ‘Informatie over de 20 wekenecho’. De teksten zijn op B1-niveau 

geschreven, zodat 80% van de Nederlanders de informatie kan begrijpen. Ook is er aangepaste 

informatie over de mogelijkheid van de NIPT bij meerlingzwangerschappen en zijn de links naar 

www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl vervangen voor www.pns.nl. De nieuwe folders zijn naar 

verwachting eind juli 2020 in de webshop te bestellen. 

 

Counseling – Kwaliteitseisen bijscholing 

Door de coronapandemie zijn vrijwel alle bijeenkomsten op locatie en bijscholingen door de Regionale 

Centra afgelast. Het is nog niet duidelijk of er na de zomer voldoende mogelijkheden voor bijscholing 

voor counselors zullen zijn. Counselors kunnen daardoor mogelijk niet aan hun bijscholingseisen 

voldoen. 

In afstemming met de verschillende beroepsgroepen is het volgende besloten: 

• De bijscholingsronde 2019-2020 wordt verlengd met een jaar en wordt  2019, 2020 en 2021.  

• TrainTool wordt ook in 2021 aangeboden. Tijdens de coronacrisis bleek dit een goed online 

alternatief voor counselors die zich willen nascholen.  

• Er wordt onderzocht of regiobijeenkomsten online aangeboden kunnen worden.  

 

Voor counselors betekent dit voor de bijscholingsronde 2019/2020/2021:   

Deelname aan twee van de drie optionele scholingen:  

• E-learning prenatale screening.  

• TrainTool.  

• Scholing op het gebied van prenatale screening, zoals een regiobijeenkomst.  

Daarnaast is scholing in het kader van de 13-wekenecho in 2021 verplicht. 

Voor zowel startende als ervaren counselors die 35-49 counseling gesprekken per jaar voeren in 

2019 of 2020  geldt: deelname aan TrainTool blijft verplicht als onderdeel van de bijscholing.  

 

Voor counselors met een overeenkomst counseling sinds 2019 of 2020 geldt: 

De e-learning is onderdeel van de counselingopleiding in het curriculum van de verloskunde opleiding 

in Nederland en van de basiscursus counseling. Counselors die in de huidige bijscholingsronde zijn 

afgestudeerd als verloskundige en/of een basiscursus counseling hebben gevolgd moeten nog één 

optionele bijscholing volgen: TrainTool of een andere scholing op gebied van prenatale screening 

(zoals een regiobijeenkomst).  

 

De Regionale Centra, de beroepsverenigingen en het RIVM-CvB zijn nog in overleg over de eisen aan 

de bijscholing voor echoscopisten gedurende de coronapandemie. U ontvangt bericht wanneer daar 

duidelijkheid over is. 

 

Counseling – Geen toestemming vragen voor aanlevering aan Peridos  

Op 12 december 2019 heeft de Programmacommissie Prenatale screening met een beleidswijziging 

vastgesteld dat voor het opslaan van counselinggegevens in Peridos geen toestemming meer nodig 

is van de zwangere.   

 

Oude beleid: expliciete toestemming  

Voorheen was expliciete toestemming van de zwangere nodig voor het opslaan van 

counselinggegevens. Dat berustte op het uitgangspunt dat de prenatale screening na de counseling 

startte. Als een zwangere na het counselingsgesprek niet deel nam aan prenatale screening (of nog 

geen keuze had gemaakt), was haar toestemming nodig om gegevens over het counselingsgesprek 

op te slaan. Er was namelijk geen sprake van veronderstelde toestemming. Dat laatste was pas het 

geval als de zwangere had gekozen om deel te nemen aan prenatale screening.  

http://www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/
http://www.pns.nl/
https://online.xerox.nl/uStore/2012/Category/4104/PNS-Folders-voor-publiek-
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Nieuwe beleid: veronderstelde toestemming. 

Uitgangspunt in het nieuwe beleid is dat de toestemming van de zwangere voor het opslaan van de 

counselingsgegevens wel verondersteld mag worden, vanwege de deelname aan het counselings-

gesprek zelf. Counseling is namelijk een essentieel onderdeel van prenatale screening. Bij de 

counseling start de screenings-behandelingsovereenkomst en de dossierplicht die daarbij nodig is 

(Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, WGBO). 

 

Wat betekent dit voor u in de praktijk? 

Wanneer u een zwanger gecounseld heeft over prenatale screeningsonderzoeken hoeft u haar NIET 

expliciet om toestemming te vragen om de gegevens naar Peridos te versturen. In het bronsysteem 

waarin u de counselinggegevens vastlegt en van waaruit counseling gegevens naar Peridos geüpload 

worden, kunt u doorgaans vastleggen dat de zwangere toestemming geeft de gegevens naar Peridos 

te versturen. Wanneer uw bronsysteem de mogelijkheid heeft om vast te leggen dat de vrouw 

impliciet toestemming geeft voor het versturen van gegevens naar Peridos dan kunt u  WEL 

vastleggen dat de zwangere toestemming gaf, zonder expliciet om toestemming te vragen aan de 

zwangere. De gegevens  kunnen na het vastleggen van de toestemming  geüpload worden naar 

Peridos. Als u deze toestemming niet vastlegt in uw bronsysteem  worden de screeningsgegevens 

mogelijk niet naar Peridos geüpload. In de toekomst zal de vraag om toestemming uit de 

bronsystemen verdwijnen; dan hoeft u deze ook niet langer vast te leggen. 

 

Counseling – Basiscursus 

Er zijn weer data gepland voor de basiscursus Counseling Prenatale Screening. Op vrijdag 4 

september kunt u deelnemen aan de basiscursus in Utrecht, georganiseerd door het UMC Utrecht. 

Op vrijdag 24 september 2020 wordt er ook een basiscursus georganiseerd door het AMC in 

Amsterdam. 

 

Counseling – TrainTool in zomerperiode 

In juli en augustus zijn er vanuit TrainTool beoordelaars beschikbaar om toetsen te beoordelen. Wilt 

u in deze periode graag deelnemen? Geef dit dan per e-mail door aan 

SPN-regionijmegen@radboudumc.nl. U ontvangt dan binnen twee weken een uitnodiging. 

 

Counseling – Vacature beoordelaars TrainTool  
De Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening is op zoek naar meerdere communicatief 

vaardige, verantwoordelijke en kritische counselors voor de beoordeling van de nascholing voor 

counselors via TrainTool. U vindt meer informatie in de vacaturetekst. Hebt u interesse en bent u 

beschikbaar om minimaal 4 toetsen per week te beoordelen vanaf 1 september 2020? U kunt uw CV 

en korte motivatie vóór 13 juli 2020 sturen naar kwaliteit@clbps.nl. 

 

NIPT – Invoering NIPT in reguliere screening per 2023 haalbaar  

Het RIVM concludeert in haar uitvoeringstoets dat het haalbaar is om per april 2023 de NIPT in het 

landelijke screeningsprogramma in te voeren. Voortvarende voorbereiding door de betrokken 

partijen is een voorwaarde voor de implementatie in april 2023. Het RIVM heeft deze uitvoeringstoets 

in opdracht van het ministerie van VWS verricht. De minister zal de uitvoeringstoets aanbieden aan 

de Tweede Kamer. Rond de zomer zal de minister van VWS zijn beleidsreactie op deze 

uitvoeringstoets geven. Meer informatie vindt u op de website van het RIVM. 

 

NIPT – Nieuw bloedafnameformulier 

Per 3 juni 2020 kunnen alle meerlingen een NIPT krijgen (zie SPN nieuwsbrief 80). Tegelijk met deze 

wijziging is het op het bloedafnameformulier de barcode vervangen door een QR-code. De eerste 

QR-code bovenaan de pagina geeft het type zwangerschap aan, eenling of meerling. De tweede QR-

code bij de persoonsgegevens is voor het Peridosnummer. De NIPT-laboratoria vragen om te letten 

op de printkwaliteit van het bloedafnameformulier. Met name voor het correct scannen van de QR-

codes is een goede printkwaliteit van belang. 

 

 

SEO – Wijziging adviezen SEO en corona 

Vanwege het coronavirus geldt een nieuw landelijk beleid voor het de uitvoering van het SEO, u leest 

hier meer over op www.pns.nl. Dit beleid is op 23 juni 2020 geactualiseerd. Belangrijkste wijzigingen 

zijn:  

https://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen/Zoek-een-opleiding/Resultatenpagina/Counseling-Prenatale-Screening
https://www.spsao.nl/basiscursus-counselen-over-pren-screening-25-november-2019/
mailto:SPNregionijmegen@radboudumc.nl
http://www.spn-regionijmegen.nl/images/pdfbestanden/vacaturetraintool.pdf
mailto:kwaliteit@clbps.nl
https://www.rivm.nl/nieuws/invoering-nipt-in-reguliere-screening-per-2023-haalbaar
https://www.spn-regionijmegen.nl/images/pdfbestanden/SPN_nieuwsbrief_80_20138.pdf
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/coronavirus/seo-en-coronavirus
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• De gezondheidscheck: vijf vragen om de zwangere een dag van tevoren te stellen. Alleen wanneer 

de zwangere alle vragen met NEE beantwoordt mag ze naar de afspraak komen. De checklist met 

gezondheidsvragen is ook beschikbaar als download.  

• Vanaf 1 juni 2020 kan iedereen met klachten die wijzen op het virus zich laten testen. Geeft een 

zwangere bij de triage aan dat zij klachten heeft? Dan zijn de mogelijkheden nu:  

1. De zwangere laat zich testen. 

2. Uitstel van het SEO 

3. SEO met persoonlijke beschermingsmiddelen.  

 

13 wekenecho – Stand van zaken 

Het RIVM-CvB is samen met de Regionale Centra en betrokken veldpartijen de invoering van het 

eerste trimester SEO in onderzoekssetting aan het voorbereiden. In dit document leest u de stand 

van zaken met informatie over: 

• Wetenschappelijk onderzoek eerste trimester SEO. 

• Planning start eerste trimester SEO. 

• Tarief en betaling eerste trimester SEO. 

• Opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist. 

• Aantal verrichtingen per jaar. 

• Apparatuur. 

 

Landelijke monitor 2018  

De landelijke monitor prenatale screening 2018 is beschikbaar. Hierin is de uitvoering van de 

prenatale screening beschreven voor heel Nederland en per regio, zoals geregistreerd is in Peridos. 

In 2018 waren er 152.296 zwangerschappen met een counselingsgesprek; dit is 89% van alle 

zwangerschappen. In 2018 nam 3% van de zwangeren deel aan de combinatietest, 44% aan de NIPT 

en 83% aan het SEO. Bij 5,0% van de combinatietesten was er een verhoogde kansuitslag. Bij 0,5% 

van de NIPT testen was er een afwijkende uitslag trisomie 13, 18 of 21. Bij 4,4% van de SEO’s was 

er een vermoeden op een aandoening; bij 0,04% van de SEO’s was er een vermoeden op een neuraal 

buisdefect.  

Er is een monitor voor professionals en een publieksmonitor. Beide monitors zijn te vinden op 

www.pns.nl. 

 

Peridos – Aanpassing rechten op toegang tot het overzicht zorgverleners  

Peridosgebruikers met een rol als zorginstellingbeheerder, contactpersoon algemeen, contactpersoon 

audit counseling of gemachtigde contract, kunnen in Peridos een overzicht opvragen van 

zorgverleners in hun organisatie. Van deze zorgverleners waren tot voor kort de contactgegevens, 

opleidingsgegevens en contractgegevens in te zien en gedeeltelijk te bewerken. Conform de eisen 

uit de AVG mogen deze persoonsgegevens slechts in beperkte mate zichtbaar zijn voor andere 

gebruikers. Inmiddels zijn daarom de rechten voor de vier genoemde rollen beperkt. 

Dit houdt in dat een Peridosgebruiker alleen de eigen gegevens kan inzien en bewerken. Gebruikers 

met de genoemde rollen kunnen een overzicht zien met daarin de namen en rollen van de 

zorgverleners die bij de zorginstelling werkzaam zijn en alleen de namen van de zorgverleners die in 

het verleden werkzaam waren bij de zorginstelling. Het is dus niet meer mogelijk 

medewerkersgegevens in te zien of te wijzigen. Aanpassingen in de gegevens van zorgverleners 

kunnen door de zorgverlener zelf of via het Regionaal Centrum doorgevoerd worden in Peridos 

 

 

De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige 

geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: spn-regionijmegen@radboudumc.nl.  

 

  

https://www.rivm.nl/documenten/triage-klantclient?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Pre+en+neontale+screening
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Pre+en+neontale+screening
http://www.spn-regionijmegen.nl/images/pdfbestanden/EerstetrimesterSEO.pdf
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/monitor
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl


16 

 

 

 

 

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN 

Nieuwsbrief – juli 2020, nummer 82  

 

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.  

 

 

 

In deze nieuwsbrief: 

 

NIPT – Voorbereidingen reguliere screeningsprogramma 

SEO – Kwaliteitseis aangepast 

 

 

 

NIPT – Voorbereidingen reguliere screeningsprogramma 

Op dit moment is de NIPT beschikbaar als onderdeel van een wetenschappelijke studie (TRIDENT 2). 

Minister Hugo de Jonge van het Ministerie van VWS heeft het RIVM gevraagd om te beginnen met 

de voorbereidingen om de NIPT in het regulier screeningsprogramma op te nemen. Zo blijft ook na 

april 2023 de NIPT beschikbaar.  

Een uitvoeringstoets naar de invoering van de NIPT door het RIVM was in april 2020 opgeleverd aan 

het Ministerie van VWS. Hieruit blijkt dat het mogelijk is de NIPT in 2023 in het landelijke screenings-

programma in te voeren. Op 7 juli jl. is het advies nevenbevindingen NIPT van de Gezondheidsraad 

aangeboden aan de Tweede Kamer. Ten aanzien van de nevenbevindingen werd het volgende 

besloten:  

De rapportage van eventuele nevenbevindingen zal zich na 1 april 2023 beperken tot die 

nevenbevindingen die naar oordeel van de beroepsgroepen klinisch relevant zijn, en net zoals nu 

kunnen vrouwen zelf kiezen of ze nevenbevindingen willen weten of niet.  

Het RIVM-CvB zal binnenkort starten met de voorbereidingen om de NIPT in het reguliere screenings-

programma op te nemen vanaf april 2023. Hierbij zal samenwerking gezocht worden met bestaande 

werkgroepen, de Programmacommissie met daarin afgevaardigden van de betrokken stakeholders, 

en nog te vormen tijdelijke projectgroepen.  

 

SEO – Kwaliteitseis aangepast 

Er zijn aanpassingen gedaan in het protocol foetale biometrie en er is een nieuwe richtlijn pyelectasie. 

Als gevolg daarvan zijn enkele aanpassingen doorgevoerd in de Kwaliteitseisen (algemeen) voor het 

structureel echoscopisch onderzoek (SEO). 

Een (abdominal circumference) AC of een (head circumference) HC > p 97,7 is niet langer een 

indicatie om te verwijzen naar een PND. En een vervolg SEO hoeft pas bij pyelectasie >7mm en <10 

mm te worden uitgevoerd. De aangepaste kwaliteitseis leest u hier. 

 

 

De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige 

geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: spn-regionijmegen@radboudumc.nl.  

 

  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnieuwsbrieven.rivm.nl%2Fl%2F101500%2Ft7oduieuw5mfqjcdslvfl7efo4qalkpooibsqt53jyjeqwzohqmq%2Fmlhn423gnsbctlkg3d5k74aa3e&data=02%7C01%7Cmj.pieters%40spszon.nl%7C407bc03de589498bec5108d8275718dc%7C08273b66221040cd8b205cf6cddc279a%7C0%7C0%7C637302602328702886&sdata=CxqtZVcM0pSF3R64J%2FbwmKBDZ0bdxUuEPGRJAIITjhU%3D&reserved=0
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-seo?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Pre+en+neontale+screening
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
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Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN 

Nieuwsbrief – september 2020, nummer 83  

 

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.  

 

 

 

In deze nieuwsbrief: 

 

SPN verhuizing 

Landelijke webinars 

SPN – Spiegelrapportages 2019 

SPN – Prenatale screening in de regio 2019 

Counseling – TrainTool 

Counseling – E-learning Prenatale Screening 

NIPT – Beschikbaar voor zwangeren van 16 en 17 jaar 

SEO – Coronavirus 

SEO – Cursussen 

 

 

SPN verhuizing 

De SPN is verhuisd naar een nieuwe locatie binnen het Radboudumc. Ons nieuwe adres is: SPN, 

Radboudumc, interne post 551, Postbus 9101, 6500 HB te Nijmegen. 

 

Landelijke webinars 

In verband met de coronacrisis hebben de Regionale Centra prenatale screening vanaf maart 2020 

vrijwel geen bijeenkomsten georganiseerd. Om counselors en echoscopisten in 2020 in de 

gelegenheid te stellen de noodzakelijke bijscholing te volgen, organiseren de gezamenlijke Regionale 

Centra landelijke webinars om de regiobijeenkomsten te vervangen: 

•  Maandag 9 november 2020 van 15:00 - 17:00 uur – scholing prenatale screening voor alle 

contractanten en andere belangstellenden;  

•  Maandag 30 november 2020 van 15:00 - 17:00 uur – casuïstiekbespreking.  

Accreditatie is aangevraagd. De webinars zullen ook in een on-demand versie beschikbaar komen na 

9 en 30 november. Ook dan zijn er accreditatiepunten te behalen.  

Op dit moment worden de webinars uitgewerkt, zodat we een aansprekend programma kunnen 

presenteren. Programma en inschrijfprocedure volgen zo spoedig mogelijk. We adviseren u deze 

data alvast in uw agenda te zetten. 

 

SPN – Spiegelrapportages 2019 

De SPN verstuurt binnenkort naar de contactpersoon van elke praktijk een spiegelrapportage met 

een overzicht van de registratiegegevens van de praktijk over 2019. De spiegelrapportage kunt u 

gebruiken om gegevens te vergelijken tussen de medewerkers, met de regionale cijfers en met de 

landelijke richtlijnen. De informatie in de spiegelrapportage is grotendeels vergelijkbaar met die we 

voorheen gaven in de jaarlijkse SPN-monitor.  

SPN – Prenatale screening in de regio 2019 
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In 2019 zijn in de SPN-regio 24.080 zwangerschappen geregistreerd waarbij gecounseld is. Van deze 

gecounselde zwangeren nam 2% deel aan de combinatietest en 49% aan de NIPT. Bij 3,2% van de 

zwangeren was er bij de combinatietest een verhoogde kansuitslag op down-, edwards- en/of 

patausyndroom. De NIPT is onderdeel van de TRIDENT-studie. De uitslag van de NIPT is niet bekend 

bij de Regionale Centra. In 2019 nam 87% van de gecounselde zwangeren deel aan het SEO. Bij 

0,07% was er een vermoeden op neuraalbuisdefect en in totaal was er bij 4,7% een vermoeden van 

een afwijking. 97% van alle primaire SEO’s werden verricht voor 21+0 weken en 65% van de 

primaire SEO’s werden voor week 20+0 afgerond.  

 

Counseling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combinatietest:  

 

SEO:             

   GUO: 

 

 
 
 
 
Counseling – TrainTool 
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Vanaf april 2019 wordt de toets Counselingsvaardigheden Prenatale Screening - TrainTool - ingezet 

als nascholing voor counselors prenatale screening. In eerste instantie was de nascholing verplicht; 

vanaf december 2019 is deze vrijwillig. In de periode dat TrainTool verplicht was, nam 67% van de 

counselors deel aan deze nascholing. Vanaf het moment dat deze nascholing vrijwillig is, is de 

participatie 47%. Ondanks het feit dat het percentage lager is dan in de verplichte setting, is het 

hoger dan verwacht vanuit een vrijwillige setting.  

74% van de counselors waarderen TrainTool met een 6 of hoger, het gemiddelde bedraagt een 6,3. 

De coaches krijgen gemiddeld een 8,0. In totaal geeft 98% van de counselors de coaches een 6 of 

hoger. Dit zijn mooie cijfers. De Regionale Centra waarderen het uitstekende werk dat door de 

coaches geleverd wordt en vinden TrainTool als vrijwillige scholing een zinvolle aanvulling op de 

scholingsmogelijkheden voor counselors. 

 

Counseling – E-learning Prenatale Screening 

In de periode 1 mei 2019 tot 1 juni 2020 hebben 877 mensen deelgenomen aan de e-learning 

Prenatale screening. Het merendeel van de deelnemers is verloskundige. Na het afronden van de e-

learning kunnen deelnemers een vragenlijst invullen. De meeste zorgverleners doen langer dan 3 

uur over de e-learning en volgen alle modules. 70% van de deelnemers haalt de toets in een keer, 

19% in twee keer en 13% doet er 3 keer over. Gemiddeld vinden deelnemers het niveau van de 

e-learning wat aan de hoge kant. De e-learning scoort gemiddeld een 7,7. 

 

NIPT – Beschikbaar voor zwangeren van 16 en 17 jaar 

Met ingang van 1 oktober 2020 kunnen zwangeren van 16 en 17 jaar deelnemen aan de niet-

invasieve prenatale test (NIPT). Hiervoor hebben zij geen toestemming van hun ouders of voogd 

nodig. Dit is het gevolg van een wettelijke wijziging in het Besluit bevolkingsonderzoek. Vanaf 1 

oktober is het mogelijk om deelname van zwangeren van 16 en 17 jaar aan de NIPT te registreren 

in Peridos.  

De aanpassing in het Besluit bevolkingsonderzoek per 1 oktober 2020 houdt in dat zwangeren van 

16 en 17 jaar vanaf dan zelf besluiten of ze deelnemen aan een bevolkingsonderzoek, net als aan 

een medische behandeling of medisch-wetenschappelijk onderzoek. Bij de NIPT is sprake van 

bevolkingsonderzoek en tevens wetenschappelijk onderzoek (TRIDENT 1 en 2 studies).  

 

SEO – Coronavirus 

De adviezen voor het SEO en het coronavirus zijn enigszins gewijzigd. Belangrijkste wijziging is de 

toevoeging over het verblijf in gebieden waar het coronavirus vaker voorkomt. Het advies blijft om 

de dag voor de afspraak telefonisch een ‘gezondheidscheck’ uit te voeren. Zie ook de website van 

het RIVM waarop alle wijzigingen worden bijgehouden: www.pns.nl. 

 

SEO – Cursussen  

De SPN biedt SEO-echoscopisten cursussen aan om dieper in te gaan op het thema hart of het thema 

centraal zenuwstelsel en rug. Als u zich opgeeft voor een van deze cursussen, dan krijgt u van ons 

een instructie over het vastleggen van bepaalde beelden bij drie zwangeren tijdens het SEO. Een 

onafhankelijk deskundige bekijkt de beelden en voorziet deze van adviezen. Voor beide cursussen 

ontvangt u 3 accreditatiepunten. Op de SPN-website is meer informatie te vinden en kunt u zich 

aanmelden. 

 

 

De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige 

geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: spn-regionijmegen@radboudumc.nl.  

  

https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/coronavirus/seo-en-coronavirus
https://www.spn-regionijmegen.nl/scholing/scholing/58-themaspecifieke-seo-cursussen
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
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Stichting Prenatale 

screening regio Nijmegen – SPN 

Nieuwsbrief – oktober 2020, nummer 84 

 

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.  

 

 

 

In deze nieuwsbrief: 

 

Algemeen 

Webinar – Scholing prenatale screening 9 november 

Webinar – Casuïstiek prenatale screening 30 november 

Counseling 

Basiscursus 

Kwaliteitseisen bijscholingsronde 2019/2020/2021 

NIPT 

Gezocht: verloskundigenpraktijken onderzoek niet-deelname NIPT 

Eerste Trimester SEO 

Update 

Algemeen 

Counseling – Bijscholing 

Kwaliteitseisen eerste trimester SEO 

Deelname opleiding eerste trimester SEO-echoscopist 

Opleiding tweede trimester SEO-echoscopist 

Locatie uitvoering eerste en tweede trimester SEO 

Tweede trimester SEO 

Bijscholing echoscopisten 2020/2021 

Coronavirus 

file://///UMCfs020/ANTRGdata$/SPN/PR/nieuwsbrief/SPN%20nieuwsbrieven%202020/SPN%20nieuwsbrief%2084%20(20.xxx)%20-%20met%20balkjes.doc%23_Toc54338194
file://///UMCfs020/ANTRGdata$/SPN/PR/nieuwsbrief/SPN%20nieuwsbrieven%202020/SPN%20nieuwsbrief%2084%20(20.xxx)%20-%20met%20balkjes.doc%23_Toc54338197
file://///UMCfs020/ANTRGdata$/SPN/PR/nieuwsbrief/SPN%20nieuwsbrieven%202020/SPN%20nieuwsbrief%2084%20(20.xxx)%20-%20met%20balkjes.doc%23_Toc54338200
file://///UMCfs020/ANTRGdata$/SPN/PR/nieuwsbrief/SPN%20nieuwsbrieven%202020/SPN%20nieuwsbrief%2084%20(20.xxx)%20-%20met%20balkjes.doc%23_Toc54338203
file://///UMCfs020/ANTRGdata$/SPN/PR/nieuwsbrief/SPN%20nieuwsbrieven%202020/SPN%20nieuwsbrief%2084%20(20.xxx)%20-%20met%20balkjes.doc%23_Toc54338211
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Peridos 

Peridos niet beschikbaar vrijdagavond 20 t/m zondag 22 november 

AGB- en BIG-codes invullen bij persoonsgegevens 

 

  
ALGEMEEN 

file://///UMCfs020/ANTRGdata$/SPN/PR/nieuwsbrief/SPN%20nieuwsbrieven%202020/SPN%20nieuwsbrief%2084%20(20.xxx)%20-%20met%20balkjes.doc%23_Toc54338214
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Webinar – Scholing prenatale screening 9 november 
Op maandag 9 november van 15.00 tot 17.00 uur organiseren de gezamenlijke Regionale Centra 

voor prenatale screening een landelijk webinar. Het programma ziet er als volgt uit: 

• Vasa previa door dr. Charlotte Jansen, aios verloskunde en gynaecologie in het Flevoziekenhuis. 

• Veilig omgaan met gegevens prenatale screening door Carolien Kapteijns, CIPP/E, functionaris 

informatiebeveiliging, Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening (CLBPS). 

• De kwaliteit van counseling vanuit cliëntenperspectief door dr. Linda Martin, Postdoc, Midwifery 

Science, AVAG/APH/Amsterdam UMC, locatie VU. 

• Update resultaten NIPT en nevenbevindingen door dr. Robert-Jan Galjaard, lid kerngroep 

TRIDENT 2, klinisch geneticus, sectorhoofd counseling Erasmus MC. 

• Dagvoorzitter is Paula Udondek. 

  

U kunt zich nu aanmelden voor het webinar. Het webinar is gratis. Klik voor aanmelden op deze link. 

Na aanmelden ontvangt u per e-mail een bevestiging.  

Vanaf een half uur voor de start van het webinar kunt u zich online registreren. Indien u 

accreditatiepunten wenst van KNOV, NVOG of BEN, dan kunt u uw BIG-registratienummer, AGB-

code en/of lidnummer BEN invullen.   

Als het voor u niet mogelijk is om het webinar live te volgen, dan heeft u de mogelijkheid om het 

webinar op een ander moment on-demand te bekijken. Dit is mogelijk tot 1 juni 2021. U hoeft 

hiervoor nu niets te doen. Wij sturen u na het live webinar een uitnodiging. Ook voor de 

on-demandversie zijn accreditatiepunten te krijgen van de KNOV en de BEN. De NOVG geeft alleen 

punten voor het live volgen van het webinar. 

 

Webinar – Casuïstiek prenatale screening 30 november 
Op maandag 30 november van 15.00 tot 17.00 uur organiseren de gezamenlijke Regionale Centra 

voor prenatale screening een landelijk webinar casuïstiek prenatale screening.  

Het programma ziet er als volgt uit: 

• Casusbespreking drs. Margreet Husen-Ebbinge, sr. arts prenatale geneeskunde - Erasmus MC. 

• Casusbespreking dr. Leonie Duin, gynaecoloog-perinatoloog - Universitair Medisch Centrum 

Groningen. 

• ‘Plaatjes quiz’ dr. Ingeborg Linskens, gynaecoloog-perinatoloog - Amsterdam UMC. 

Dagvoorzitter is dr. Melanie Engels, eigenaar Echoxpert, echo- en trainingscentrum voor prenatale 

echoscopie, Amsterdam. 

Het webinar is gratis. U kunt zich nu aanmelden voor het webinar. Klik voor aanmelden op deze link. 

Na aanmelden ontvangt u per e-mail een bevestiging.  

Vanaf een half uur voor de start van het webinar kunt u zich online registreren. Indien u 

accreditatiepunten wenst van KNOV, NVOG of BEN, kunt u dan uw BIG-registratienummer, AGB-

code en/of lidnummer BEN invullen.   

Vanwege de gevoelige beelden die worden getoond tijdens het webinar, is het niet mogelijk het 

webinar op een later moment on-demand te bekijken. 

 

 

  

 
 
Basiscursus  
Amsterdam UMC biedt op 30 oktober 2020 een basiscursus counseling aan. Er zijn nog enkele 

plekken vrij. Deze scholing is coronaproof en wordt op een buitenlocatie gegeven. Voor meer 

informatie: www.spsao.nl 

 

COUNSELING 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchannel.royalcast.com%2Fwebcast%2Fclbps%2F20201109_1%2F&data=02%7C01%7Cmj.pieters%40spszon.nl%7C291e9f3068934e78e32f08d86c44144d%7C08273b66221040cd8b205cf6cddc279a%7C0%7C0%7C637378386947868531&sdata=5mDPhhNZSEpzqvjBC1gidCeX3LNtq1r19Ff868qzGPA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchannel.royalcast.com%2Fwebcast%2Fclbps%2F20201130_1&data=02%7C01%7Cj.reijerink%40erasmusmc.nl%7C9d0f2f0e6c6640e4f37408d86f828db3%7C526638ba6af34b0fa532a1a511f4ac80%7C0%7C0%7C637381953820195664&sdata=b9DyndvqrmW6MlyYafHhzJ%2FK8PbWI1OXqK%2Bk0TxWUNg%3D&reserved=0
https://www.spsao.nl/basiscursus-counselen-over-pren-screening-25-november-2019/


23 

 

Kwaliteitseisen bijscholingsronde 2019/2020/2021 
In nieuwsbrief 81, van juli 2020 hebben we u geïnformeerd over de wijzigingen in de kwaliteitseisen 

nascholing vanwege de coronacrisis. Voor uw herinnering vermelden we nogmaals de eisen aan de 

bijscholing voor counselors in de periode 2019/2020/2021: 

Deelname aan twee van de drie optionele scholingen:  

• E-learning prenatale screening.  

• TrainTool. 

• Scholing op het gebied van prenatale screening (zoals het landelijke webinar op 9 november 

2020).  

Daarnaast is scholing in het kader van de 13 wekenecho in 2021 verplicht. 

Voor counselors met 35-49 gesprekken per jaar: 

Voor zowel startende als ervaren counselors die 35-49 counseling gesprekken per jaar voeren in 

2019 of 2020 geldt: deelname aan TrainTool is verplicht als onderdeel van de bijscholing.  

 

Voor counselors met een kwaliteitsovereenkomst counseling sinds 2019 of 2020: 

De e-learning is onderdeel van de counselingopleiding in het curriculum van de verloskunde 

opleidingen in Nederland en van de basiscursus counseling. Counselors die in de huidige 

bijscholingsronde zijn afgestudeerd als verloskundige en/of een basiscursus counseling hebben 

gevolgd moeten nog één optionele bijscholing volgen: TrainTool of een andere scholing op gebied 

van prenatale screening. Tevens is de scholing voor de 13 wekenecho verplicht. 

In Peridos kunt u zien welke nascholingen bij ons bekend zijn via “Beheer” onder “Opleidingen”. 

Indien een nascholing in de periode 2019/2020/2021 ontbreekt, wilt u dan het opleidingscertificaat 

daarvan sturen naar SPN-regionijmegen@radboudumc.nl. 

 

 

 

 

 

Gezocht: verloskundigenpraktijken onderzoek niet-deelname NIPT  
Om inzichten te verkrijgen in de beweegredenen van zwangere vrouwen bij de keuze om niet deel 

te nemen aan de NIPT, voeren TRIDENT-2 onderzoekers een vragenlijstonderzoek uit. Hiervoor zijn 

zij dringend op zoek naar verloskundigenpraktijken met een grote populatie van niet-deelnemers. 

Hierbij zijn zij met name opzoek naar niet-deelnemers uit achterstandswijken of -gebieden. De 

verloskundigenpraktijken wordt gevraagd zwangeren te werven. De vragenlijsten zullen mondeling 

via interview worden afgenomen door speciaal opgeleide studenten (onder andere van de 

verloskunde academies). De insteek van het onderzoek was om de interviews face-to-face af te 

nemen in de verloskundigenpraktijken. Door de aangescherpte coronamaatregelen, wordt dit 

waarschijnlijk aangepast naar online interviews. Het streven is om per verloskundigenpraktijk 15 

interviews af te nemen.  

Dit onderzoek zal naar verwachting ongeveer zes weken duren. Met de resultaten zullen adviezen 

worden opgesteld rondom de organisatie van de NIPT en wordt een rapportage opgesteld voor VWS. 

Als dank voor uw medewerking aan het onderzoek ontvangt uw praktijk een kleine financiële 

vergoeding in de vorm van een tegoedbon.  

Als u (of uw praktijk) interesse heeft in deelname, mailt u dan naar trident-studie@vumc.nl 

(onderwerp: “niet-deelname NIPT studie”). De onderzoekers zullen dan contact met u opnemen om 

het onderzoek nader toe te lichten. U kunt daarna beslissen of u mee wilt doen. 

 
 
 
Update 
Vanaf deze maand leest u in deze nieuwsbrief steeds meer updates over de invoering van het eerste 

trimester SEO (13 wekenecho). Informatie voor professionals over het eerste trimester SEO vindt u 

ook op www.pns.nl. Informatie voor het publiek wordt medio 2021 gepubliceerd.  

Heeft u vragen of verwacht u problemen? Neem dan met ons contact op via SPN-

regionijmegen@radboudumc.nl. 

 

Algemeen 
Streefdatum invoering eerste trimester SEO  

Het eerste trimester SEO in onderzoekssetting wordt ingevoerd per 1 september 2021. Dit is de 

streefdatum. Door de coronacrisis is onzeker hoe de komende periode zal verlopen. Voorwaarde is 

verder dat er voldoende capaciteit voor vervolgonderzoek is bij Centra voor Prenatale Diagnostiek. 

NIPT 

EERSTE TRIMESTER SEO 

mailto:SPN-regionijmegen@radboudumc.nl
http://www.pns.nl/
mailto:SPN-regionijmegen@radboudumc.nl
mailto:SPN-regionijmegen@radboudumc.nl


24 

 

Immers, het aantal verwijzingen naar deze centra neemt toe. De verwachting is dat deze 

capaciteitsuitbreiding per 1 september 2021 mogelijk is.  

 

Aanpassingen informatiesystemen 

Het eerste trimester SEO vergt aanpassingen van informatiesystemen voor counseling en echoscopie. 

Het betreft aanpassingen zowel van uw eigen cliëntenregistratiesysteem, als van Peridos en de 

gegevensuitwisseling daartussen. Achter de schermen werken de leveranciers van de 

clïëntenregistratiesystemen daaraan, in afstemming met het RIVM en Peridos. Meer informatie 

hierover en wat dat voor u betekent, ontvangt u van zowel uw leverancier van uw registratiesysteem 

als van het Regionaal Centrum. 

 

Financiering eerste trimester SEO 

De financiering van het eerste trimester SEO wordt anders dan die van voor het tweede trimester 

SEO. Niet de zorgverzekeraars, maar de Regionale Centra voor Prenatale Screening zijn straks 

verantwoordelijk voor het uitbetalen van het eerste trimester SEO aan de echocentra. Deze 

betalingen zijn gekoppeld aan de gegevensleveringen aan Peridos. De details van het 

financieringsproces worden op dit moment uitgewerkt.  

 

Counseling – Bijscholing 
Vanaf 1 september 2021 kunnen zwangeren een eerste trimester SEO laten uitvoeren. Om 

zwangeren direct per 1 september de gelegenheid te geven deel te nemen aan het eerste trimester 

SEO, wordt het eerste trimester SEO vanaf 1 augustus 2021 onderdeel van de counseling. Counselors 

worden tussen maart en juni 2021 bijgeschoold over het eerste trimester SEO en wat dit betekent 

voor het counselingsgesprek. De verplichte bijscholing bestaat uit: 

• Een online theoriebijeenkomst, georganiseerd door de Regionale Centra. 

• Een e-learning en toets. 

Aan beide scholingen zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden. U wordt binnenkort verder 

geïnformeerd over onder andere de data waarop u kunt deelnemen aan de online theoriebijeenkomst, 

hoe u zich hiervoor kunt aanmelden en wanneer de e-learning toegankelijk is.  

 

Kwaliteitseisen eerste trimester SEO 
Nieuwe eisen aan apparatuur en beeldopslag 

De nieuwe kwaliteitseisen aan de echoapparatuur en beeldopslag (versie 12 oktober 2020) zijn 

vastgesteld. Deze eisen gelden vooralsnog alléén voor apparatuur die nog aangeschaft moet worden 

en gelden voor zowel het eerste als het tweede trimester SEO. De apparatuur die een echocentrum 

momenteel gebruikt voor het tweede trimester SEO mag, indien deze voldoet aan de ‘oude’ eisen 

aan de echoapparatuur (versie 23 maart 2017), ook door het echocentrum gebruikt worden voor het 

eerste trimester SEO. Beide documenten zijn hier te vinden.  

 

Aantal te verrichten eerste trimester SEO’s per jaar  

De norm voor het aantal te verrichten eerste trimester SEO’s is vastgesteld. Daarbij is onderscheid 

gemaakt tussen startende en ervaren eerste trimester SEO-echoscopisten: 

• Startende eerste trimester SEO echoscopisten: 250 verrichtingen per jaar. 

• Ervaren eerste trimester SEO-echoscopisten: 150 verrichtingen per jaar. 

In principe is iedereen de eerste twee jaar startend. Er is echter een eenmalige uitzondering voor 

ervaren tweede trimester SEO-echoscopisten die ook NT-echoscopist zijn of zijn geweest (dat wil 

zeggen: op of na 1 januari 2017 een contract als NT-echoscopist). Zij hebben ervaring met tweede 

trimester SEO’s én met echo’s in het eerste trimester vanwege de NT-metingen. Voorwaarde is dat 

de kwaliteit van de beelden bij de laatste beoordeling van de NT-meting voldoende was en zij een 

voldoende scoren bij de eerste logboekbeoordeling van het eerste trimester SEO. Voor deze groep 

geldt dat zij worden geclassificeerd als ‘ervaren eerste trimester SEO-echoscopist’ met als norm 

minimaal 150 verrichtingen per jaar. Daarnaast kan het Regionaal Centrum in bijzondere gevallen 

toestemming verlenen voor het afwijken van deze richtlijn, bijvoorbeeld als degene die de echo’s 

uitvoert veel eerste trimester GUO’s verricht. Deze eisen worden opgenomen in de nieuwe eisen aan 

de eerste trimester SEO-echoscopist. 

 

Kwaliteitseisen 

Er wordt momenteel gewerkt aan nieuwe kwaliteitseisen voor het eerste trimester SEO. Deze worden 

in het eerste kwartaal van 2021 beschikbaar gesteld op www.pns.nl.  

 

Deelname opleiding eerste trimester SEO-echoscopist 

https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/kwaliteitseisen/echoapparatuur
http://www.pns.nl/
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Welke onderdelen de echoscopist volgt, hangt af van de deskundigheid en ervaring 

De opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist bestaat uit een theoriebijeenkomst en een 

vaardigheidstraining. Of een echoscopist deel mag nemen aan de opleiding en welke onderdelen dan 

gevolgd moeten worden, hangt af van deskundigheid en ervaring. Begin 2021 inventariseren de 

Regionale Centra welke echoscopisten in aanmerking komen voor de opleiding tot eerste trimester 

SEO-echoscopist. De peildatum voor het totaal aantal verrichte tweede trimester SEO’s is 01-01-

2021. Echoscopisten ontvangen begin februari 2021 van het Regionaal Centrum bericht of zij in 

aanmerking komen voor het volgen van de opleiding. En zo ja, welke opleidingsonderdelen zij moeten 

volgen. Kijk hier voor meer informatie over de opleidingsonderdelen en deelnamevoorwaarden. 

 

Theoriebijeenkomst en toets 

Echoscopisten die eerste trimester SEO-echoscopist willen worden, moeten de theoriebijeenkomst 

bijwonen, een toets maken en voor de toets slagen. De theoriebijeenkomst is in de vorm van een 

webinar (op een aantal vaste data en tijdstippen). Meer informatie ontvangt u binnenkort.  

 

Vaardigheidstraining in het voorjaar en najaar 

Naast de theoriebijeenkomst vinden er ook vaardigheidstrainingen plaats. Een voorwaarde voor 

deelname aan de vaardigheidstraining is dat de echoscopist een voldoende heeft gehaald voor de 

toets van de theoriebijeenkomst. Er is veel interesse in het volgen van de vaardigheidstraining, ook 

door echoscopisten die niet verplicht zijn om een vaardigheidstraining te volgen (zie 

opleidingsaanbod en deelnamevoorwaarden). Uitgangspunt voor de vaardigheidstraining is dat er 

voor iedereen plek zal zijn. Wel verschilt het moment waarop de verschillende groepen echoscopisten 

de training volgen: 

• Echoscopisten die de vaardigheidstraining verplicht dienen te volgen: in mei en juni 2021. 

• Overige echoscopisten die de vaardigheidstraining willen volgen, maar dat niet verplicht zijn: 

vanaf september 2021. Deze groep volgt dus de training terwijl het eerste trimester SEO in 

onderzoekssetting al is gestart. Deze echoscopisten mogen het eerste trimester SEO vanaf 

1 september gewoon uitvoeren.  

Na de vaardigheidstraining in het voorjaar en najaar wordt de opleiding tot eerste trimester SEO-

echoscopist gedurende de wetenschappelijke studie in een vergelijkbare opzet en met dezelfde 

toelatingscriteria, in ieder geval jaarlijks aangeboden.  

 

Opleiding tweede trimester SEO-echoscopist 
Wilt u de opleiding tot tweede trimester SEO (20 wekenecho)-echoscopist volgen? Meld u zich dan 

zo spoedig mogelijk aan bij een van de opleidingsinstituten. Kijk hier voor een lijst van SEO-

opleidingen.  

Als u hierbij problemen ervaart, meld dit dan bij de SPN via SPN-regionijmegen@radboudumc.nl.  

 

Locatie uitvoering eerste en tweede trimester SEO 
Als een zwangere kiest voor een eerste en tweede trimester SEO, vinden beide SEO’s bij voorkeur 

plaats in hetzelfde echocentrum. 

 

 

 

 

 

Bijscholing echoscopisten 2020/2021 
Als gevolg van de uitbraak van COVID-19 zijn de meeste fysieke scholingsbijeenkomsten in 2020 

afgelast. Wel is er op 30 november een landelijk webinar casuïstiek prenatale screening. Wegens de 

lagere beschikbaarheid van bijscholing door de coronacrisis is besloten om de bijscholingsronde 

2020/2021 eenmalig aan te passen: in plaats van 16 punten dienen alle echoscopisten 10 

bijscholingspunten te behalen. Tevens moeten echoscopisten die het eerste trimester SEO willen 

uitvoeren zich daarvoor bijscholen, waardoor een vol scholingsprogramma ontstaat in 2021. 

 

Coronavirus 
Op de website www.pns.nl/professionals is de informatie voor professionals aangepast ten aanzien 

van SEO en het coronavirus. We verwachten dat alle centra in Nederland ten minste deze adviezen 

opvolgen. Lokaal kunnen strengere maatregelen vanuit de veiligheidsregio gelden. 

Aangepast is:  

• het dragen van een niet-medisch mondmasker door zwangere en partner, 

• het dragen van een II/II-R mondmasker door de echoscopist, 

TWEEDE TRIMESTER SEO 

https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/scholing/bijscholing-eerste-trimester-seo
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/scholing/bijscholing-eerste-trimester-seo
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/bijscholing/opleidingsinstituten
mailto:SPN-regionijmegen@radboudumc.nl
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/coronavirus/seo-en-coronavirus
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• een zwangere of partner met klachten en een negatieve coronatest kan wel een SEO krijgen, 

• het aanvragen van persoonlijke bescherm middelen (PBM) verloopt via het Landelijk Consortium 

Hulpmiddelen (LCH). 

Op de website www.pns.nl is de informatie voor zwangeren aangepast ten aanzien van SEO en het 

coronavirus. Aangepast is: 

• zowel de zwangere als haar partner dragen een niet-medisch mondmasker, 

• als de partner wegens klachten niet kan meekomen, wordt het SEO niet uitgesteld, maar komt 

de zwangere zonder partner. 

 

 

 

 

Peridos niet beschikbaar vrijdagavond 20 t/m zondag 22 november 
De Peridosservers worden ondergebracht in de cloud. Peridos is daardoor vanaf vrijdagavond 20 

november 2020 tot en met zondag 22 november niet beschikbaar. We realiseren ons dat dit 

vervelend kan zijn, zoals voor het aanvragen van de NIPT. Het is echter niet mogelijk om deze 

verhuizing uit te voeren op een wijze die minder impact heeft voor de gebruikers. Door alle 

werkzaamheden te concentreren in één weekend houden we de overlast zo kort en beperkt mogelijk.  

 

AGB- en BIG-codes invullen bij persoonsgegevens 
Recent afgestudeerde verloskundigen hebben soms nog geen AGB- en BIG-codes. Voor de registratie 

van verrichtingen en bijscholingen in Peridos is het noodzakelijk dat AGB- en BIG-codes vermeld 

staan bij persoonsgegevens in Peridos. De SPN vraagt recent afgestudeerde verloskundigen om deze 

codes, zodra ze bekend zijn, zelf toe te voegen in Peridos.  

 

 

De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige 

geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: spn-regionijmegen@radboudumc.nl.  

 

 

  

PERIDOS 

https://www.pns.nl/20-weken-echo/20-wekenecho-en-coronavirus
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
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Stichting Prenatale 

screening regio Nijmegen – SPN 

Nieuwsbrief – november 2020, nummer 85 

 

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.  

 

 

 

In deze nieuwsbrief: 

 

Algemeen 

Terugblik op webinar 9 november 

Casuïstiekbespreking 30 november 

Counseling 

Nieuwe scholingsronde counseling: hulp gevraagd! 

NIPT 

Niet-afwijkende uitslag per veilige e-mail 

Peridos 

Peridos niet beschikbaar op vrijdagavond 4 t/m zondag 6 december 

 

 
 
  

ALGEMEEN 

file://///UMCfs020/ANTRGdata$/SPN/PR/nieuwsbrief/SPN%20nieuwsbrieven%202020/SPN%20nieuwsbrief%2085%20(20.xxx).doc%23_Toc56410236
file://///UMCfs020/ANTRGdata$/SPN/PR/nieuwsbrief/SPN%20nieuwsbrieven%202020/SPN%20nieuwsbrief%2085%20(20.xxx).doc%23_Toc56410239
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Terugblik op webinar 9 november 
Op maandag 9 november 2020 hebben de gezamenlijke Regionale Centra (verenigd in de Coöperatie 

Landelijk Beheer Prenatale Screening, CLBPS) voor de eerste keer een landelijke bijscholing over de 

prenatale screening georganiseerd.  

Er was veel belangstelling voor het webinar: 1.844 zorgverleners en andere belangstellenden hebben 

deelgenomen. De evaluatie is ingevuld door 838 deelnemers. Zij gaven over het algemeen een goede 

beoordeling. Daar zijn we blij mee! 82% heeft aangegeven dat het webinar voldeed aan de 

verwachtingen. De presentaties zijn in het merendeel goed tot uitstekend beoordeeld. De 

communicatie rondom het webinar vond 96% goed tot uitstekend. In de toelichtingen is vaak 

aangegeven dat men deze vorm van bijscholing graag ook in de toekomst aangeboden wil krijgen. 

Ook voor de Regionale Centra was dit eerste webinar een uiterst leerzame exercitie waar we ons 

voordeel mee zullen doen bij de organisatie van toekomstige webinars. 

Tijdens het webinar zijn actuele onderwerpen op het gebied van de prenatale screening behandeld, 

zoals het toenemende belang van informatiebeveiliging, vasa previa, onderzoek over counseling en 

nevenbevindingen bij de NIPT. Wij zullen in een volgende nieuwsbrief en via onze website binnenkort 

antwoorden geven op veel gestelde en meest interessante vragen van deelnemers.  

 

Terugkijken 

Zorgverleners die het webinar hebben gemist, of zorgverleners die graag een deel nogmaals willen 

zien, kunnen het webinar terugkijken via onderstaande link. Daarbij wijzen we u graag op het  filmpje 

van een patiënt aan het einde van het webinar.  

Ook voor de on-demand versie zijn accreditatiepunten te krijgen voor de KNOV en de BEN. Voor de 

NVOG zijn alleen punten gegeven voor het live volgen van het webinar. Indien u accreditatiepunten 

wenst van KNOV of BEN, dan kunt u uw BIG-registratienummer, AGB-code en/of lidnummer BEN 

invullen.   

U kunt het webinar bekijken via: https://channel.royalcast.com/webcast/clbps/20201109_1/.  

 

Casuïstiekbespreking 30 november 
Op maandag 30 november 2020 van 15.00 tot 17.00 uur organiseren de gezamenlijke Regionale 

Centra een landelijke casuïstiekbespreking. U kunt zich aanmelden voor dit webinar via de volgende 

link: https://channel.royalcast.com/webcast/clbps/20201130_1. Dit webinar is alleen live te zien; 

het kan niet op een later moment worden bekeken. 

 

 

  

 
 
Nieuwe scholingsronde counseling: hulp gevraagd! 
In 2022 start een nieuwe scholingsronde prenatale screening voor counselors. De komende maanden 

wordt hiervoor een scholingsplan ontwikkeld door een onderwijskundig bureau en het RIVM samen 

met vertegenwoordigers van verschillende partijen, zoals beroepsverenigingen, Regionale Centra en 

counselors.  

We zijn op zoek naar verloskundigen die willen meedenken over de inrichting van de aankomende 

scholingsronde prenatale screening. Het gaat om deelname aan een klankbordgroep die eind 

november en begin januari online bij elkaar komt. Een eerste bijeenkomst vond plaats op 

5 november. Mocht het moment van de bijeenkomsten niet uitkomen, dan wordt er een belafspraak 

gemaakt.  De tijdsinvestering is ongeveer 3 uur en er zijn vacatiegelden beschikbaar. Dit is uw kans 

om input te leveren aan de aankomende scholingsronde! 

Voor aanmelden en vragen, mail naar lydia.pars@rivm.nl.  

 

 

  

COUNSELING 

NIPT 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchannel.royalcast.com%2Fwebcast%2Fclbps%2F20201109_1%2F&data=04%7C01%7Cj.reijerink%40erasmusmc.nl%7C4c19a156153145cc0f0208d885810bac%7C526638ba6af34b0fa532a1a511f4ac80%7C0%7C0%7C637406136580294594%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Vd459SH47t9XIACvxwCB%2F9j0gREuLTbx7UqRH5qNhZU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchannel.royalcast.com%2Fwebcast%2Fclbps%2F20201130_1&data=04%7C01%7Cj.reijerink%40erasmusmc.nl%7Ca1472ee8a3f942db5d3208d870419432%7C526638ba6af34b0fa532a1a511f4ac80%7C0%7C0%7C637382774247052579%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bmrmibzifo366MtbyZCxulgZqiKK0tbpA%2BMtfX1D8aY%3D&reserved=0
mailto:lydia.pars@rivm.nl
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Niet-afwijkende uitslag per veilige e-mail  
Een landelijke eis aan het geven van de uitslag van de NIPT bij een niet-afwijkende uitslag, is dat de 

zwangere in ieder geval een schriftelijke bevestiging moet krijgen. Een counselor kan de uitslag per 

post versturen of per veilige e-mail (zoals via Zorgmail). Kanttekening hierbij is, dat het versturen 

van de uitslag per e-mail alleen gebeurt indien de zwangere dit wenst. 

 

 

 

 

 

Peridos niet beschikbaar op vrijdagavond 4 t/m zondag 6 december 
In onze vorige nieuwsbrief meldden we dat Peridos niet beschikbaar zou zijn vanaf vrijdagavond 

20 tot en met zondag 22 november 2020. De Peridos servers worden namelijk ondergebracht in de 

cloud. Deze planning wordt echter niet gehaald. De werkzaamheden starten nu op vrijdagavond 4 

december om 20.00 uur. Vanaf dat moment is Peridos uit de lucht. Peridos zal weer beschikbaar zijn 

in de loop van zondag 6 december en in ieder geval maandagmorgen 7 december.   

 

 

De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige 

geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: spn-regionijmegen@radboudumc.nl.  

 

  

PERIDOS 

mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
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Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN 

Nieuwsbrief – november 2020, nummer 86 

 

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.  

 

 

 

In deze nieuwsbrief: 

 

Algemeen 

SPN – contractbeheer kerstperiode 

Eerste Trimester SEO 

Scholing counselors en echoscopisten via webinars 

Scholing counselors – e-learning 

Opleiding eerste trimester SEO-echoscopist 

Informatiematerialen: bestellen kan nu! 

Financiering eerste trimester SEO en gegevensaanlevering 

Gegevensuitwisseling met Peridos 

Overzicht data 2021 

SEO algemeen 

Multidisciplinair overleg Radboudumc 

Aanpassing kwaliteitseisen echoapparatuur en beeldopslag 

 

 
 
  

ALGEMEEN 
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SPN – contractbeheer kerstperiode 
Van maandag 21 december tot en met vrijdag 1 januari is de SPN beperkt bereikbaar. Het aanvragen 

van kwaliteitsovereenkomsten en toegang tot Peridos kan daardoor wat langer duren. Wilt u 

eventuele wijzigingen in counselors doorgeven vóór 15 december? 

 

 

 

 

 

In deze nieuwsbrief informeren we u over de bijscholingsbijeenkomsten voor counselors en 

echoscopisten en de data van de webinars. Ook vindt u informatie over het bestellen van 

informatiematerialen voor de scholing en de wijze van financiering van het eerste trimester SEO. In 

de komende maanden zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en te nemen acties. 

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze nieuwsbrief, neem dan contact op met de SPN via SPN-

regionijmegen@radboudumc.nl. 

 

Scholing counselors en echoscopisten via webinars 
Op 15 maart 2021 wordt een gezamenlijke algemene theoretische bijscholing over het eerste 

trimester SEO georganiseerd. Deze scholing wordt gegeven via een webinar en is bedoeld voor alle 

counselors en echoscopisten. Tijdens deze scholing komen de volgende onderdelen aan bod: uitleg 

over de kwaliteitsstandaard en kwaliteitseisen van het eerste trimester SEO, informatie over het 

wetenschappelijk onderzoek, counseling over het eerste trimester SEO en praktische informatie over 

het aanvragen en de uitslag van het eerste trimester SEO. Het webinar wordt op 15 maart van 14.30-

17.00 uur één keer live aangeboden. Daarna is het webinar on demand terug te kijken. Deelname 

aan dit webinar is verplicht voor counselors en echoscopisten.   

  

Voor de opleiding tot eerste trimester echoscopist dienen echoscopisten een tweede webinar te 

volgen. Dit betreft een verdiepingsdeel over de uitvoering van het eerste trimester SEO en een 

vragenuur. Deze webinars voor echoscopisten zijn alleen live te volgen op maandag 22 maart of 

maandag 29 maart 2021. Reserveer deze data daarom alvast in uw agenda!   

• Live webinar algemeen voor contractanten  Maandag 15 maart  14.30 – 17.00 uur 

• Live webinar echoscopisten (optie 1)    Maandag 22 maart 15.00 

– 17.00 uur 

• Live webinar echoscopisten (optie 2)    Maandag 29 maart 19.00 

– 21.00 uur 

 

Scholing counselors – e-learning 
Alle counselors volgen naast het algemene webinar een aparte module van de e-learning vanaf half 

maart of in de maanden april en mei 2021. De e-learning wordt afgesloten met een toets. In juni 

zullen de Regionale Centra nagaan of alle counselors de scholing rondom het eerste trimester SEO 

hebben afgerond. Dit houdt in: deelname aan het webinar (live of on demand) en de e-learning met 

toets. Beide onderdelen zijn verplicht. Er zijn geen kosten aan verbonden. 

 

Opleiding eerste trimester SEO-echoscopist 
De opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist bestaat uit de hierboven genoemde twee webinars 

(algemeen deel op 15 maart (of eventueel on demand) én het verdiepingsdeel op 22 of 29 maart 

2021), een digitale theorietoets en eventueel een vaardigheidstraining. 

 

Toelatingsvoorwaarden 

Of een echoscopist voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor deze opleiding en welke onderdelen 

dan gevolgd moeten worden, hangt af van deskundigheid en ervaring. Klik hier voor meer informatie. 

Een belangrijke voorwaarde is dat de echoscopist ten minste 500 tweede trimester SEO’s heeft 

uitgevoerd. De peildatum hiervoor is 1 januari 2021. Voor een groot deel van de echoscopisten is nu 

al bekend dat ze aan de toelatingsvoorwaarden voldoen. Wij streven ernaar om hen in december 

2020 hierover te informeren. 

 

EERSTE TRIMESTER SEO 

mailto:SPN-regionijmegen@radboudumc.nl
mailto:SPN-regionijmegen@radboudumc.nl
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32 

 

Aanleveren SEO-gegevens aan Peridos 

Voor de groep bij wie het nog niet duidelijk is of ze voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, hebben 

de Regionale Centra de meest recente gegevens nodig om te bepalen of de opleiding tot eerste 

trimester SEO-echoscopist gevolgd kan worden. Wij vragen dan ook aan de zorginstellingbeheerders 

de SEO-gegevens over heel 2020 aan Peridos aan te leveren vóór 10 januari 2021.   

 

Communicatie over te volgen onderdelen van de opleiding 

Echoscopisten ontvangen uiterlijk begin februari 2021 van het Regionaal Centrum bericht of zij in 

aanmerking komen voor het volgen van de opleiding. En zo ja, welke opleidingsonderdelen zij moeten 

volgen. Echoscopisten die (nog) niet voldoen aan de eisen om te mogen starten met de opleiding, 

kunnen op een later moment instromen. Afhankelijk van het aantal verrichtingen is dat mogelijk nog 

in 2021. Zij kunnen dan in afstemming met het Regionaal Centrum wel al deelnemen aan de 

theoretische scholing. 

 

Data verplichte digitale theorietoetsen  

De toetsmomenten voor echoscopisten zijn op: 

• donderdag 8 april om 20.00 uur of  

• maandag 12 april om 20.00 uur 

Echoscopisten krijgen na afloop van de webinars een bewijs van deelname. Tevens ontvangen 

echoscopisten van het Regionaal Centrum de link om zich aan te melden voor de theorietoets. Het 

bewijs van deelname aan de webinars is nodig om mee te kunnen doen aan de toets. U kunt zich 

vervolgens inschrijven voor de toetsdatum van uw voorkeur.   

 

Vaardigheidstrainingen voor echoscopisten 

Echoscopisten die eerste trimester SEO-echoscopist willen worden en de vaardigheidstraining moeten 

volgen (zie tabel), kunnen dat doen in mei en juni 2021. De uitnodiging hiervoor volgt pas op het 

moment van slagen voor de digitale theorietoets, omdat dit een voorwaarde is voor deelname aan 

de training.  

De echoscopisten die vrijwillig de vaardigheidstraining volgen, krijgen een uitnodiging voor 

september. Zij kunnen gewoon starten met het verrichten van het eerste trimester SEO vanaf 

september 2021. Voorwaarde is wel een kwaliteitsovereenkomst voor het eerste trimester SEO met 

het Regionaal Centrum en geregistreerd bij een echocentrum als eerste trimester echoscopist in 

Peridos. 

 

Kosten opleiding  

Aan de webinars en de theorietoets zijn geen kosten verbonden. Aan de vaardigheidstrainingen wel. 

De opleidingen verwachten dat de kosten van de vaardigheidstraining rond de € 650,- bedragen. Op 

korte termijn wordt dit bedrag exact vastgesteld en vervolgens bekendgemaakt in een volgende 

nieuwsbrief.  

   

Certificaat eerste trimester SEO-opleiding 

Echoscopisten die alle voor hen verplichte opleidingsonderdelen met goed gevolg hebben doorlopen, 

krijgen van de opleidingen een certificaat. Met dit certificaat kunnen zij een kwaliteitsovereenkomst 

voor het eerste trimester SEO aanvragen bij het Regionaal Centrum in de regio waar ze werken. 

Daarna kan het Regionaal Centrum de rol hiervoor activeren op de datum dat de echoscopist start 

met de uitvoering van de eerste trimester SEO’s in het betreffende echocentrum. 

 

Informatiematerialen: bestellen kan nu! 
Voor alle zorgverleners (counselors en echoscopisten) is door het RIVM-CvB, samen met de Regionale 

Centra, betrokken beroepsgroepen, patiëntenorganisaties en opleidingen, een informatiemap 

gemaakt met daarin factsheets en de (nieuwe) informatiekaart. Hierin staat belangrijke informatie 

die u als zorgverlener moet weten over het eerste trimester SEO. De informatiematerialen kunnen 

vanaf nu reeds kosteloos besteld worden door de praktijken in de webshop van het RIVM, via deze 

link. De materialen worden dan in februari 2021 bij uw praktijk bezorgd. Per praktijk kunnen ze dan 

worden verspreid naar alle contractanten.  

 

 

 

 

https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/scholing/bijscholing-eerste-trimester-seo
https://online.xerox.nl/uStore/2012/Category/4114/PNS-Producten-voor-professionals-
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Financiering eerste trimester SEO en gegevensaanlevering 
Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld, zullen de Regionale Centra de betalingen van het eerste 

trimester SEO aan de echocentra gaan uitvoeren. Voor de uitbetaling van het eerste trimester SEO 

gelden enkele voorwaarden: 

• Het echocentrum heeft een samenwerkingsovereenkomst voor het eerste trimester SEO met een 

Regionaal Centrum; 

• De uitvoerend echoscopist heeft een kwaliteitsovereenkomst eerste trimester SEO en is in Peridos 

geregistreerd als echoscopist voor het eerste trimester SEO in het echocentrum; 

• De aanvraag voor het eerste trimester SEO is aanwezig in Peridos - te controleren door het 

echocentrum; 

• De uitslag voor het eerste trimester SEO is volledig ingevuld aanwezig in Peridos.  

Momenteel worden de details van de gegevenscontrole in Peridos en het uitbetalingsproces verder 

uitgewerkt. U ontvangt hierover meer informatie via een volgende nieuwsbrief.  

 

Als aan deze voorwaarden is voldaan, wordt de betaling van het eerste trimester SEO in behandeling 

genomen. De leveranciers van de bronsystemen zijn op de hoogte van de benodigde aanpassingen. 

Hen is gevraagd functionaliteit te ontwikkelen om zowel het versturen van de aanvraag als het 

frequente aanleveren van de SEO-uitslagen zo eenvoudig mogelijk te maken. 

 

Gegevensuitwisseling met Peridos  
Door de komst van het eerste trimester SEO zijn aanpassingen nodig in de bronsystemen van zowel 

counselors als echoscopisten. Dit is belangrijk, omdat daardoor straks gegevens die nodig zijn voor 

het eerste trimester SEO (aanvraag en uitslag) ingevoerd en digitaal naar Peridos gestuurd kunnen 

worden. Hiervoor is een beveiligde manier van gegevensuitwisseling nodig tussen het bronsysteem 

en Peridos. Op dit moment kan Peridos berichten ontvangen die via Zorgmail zijn verstuurd. Alle 

counselings- en echopraktijken ontvangen volgende week een digitale brief met meer informatie 

hierover. Daarnaast vragen we via een aparte mailing aan hen om een klein aantal vragen te 

beantwoorden over veilige gegevensuitwisseling met Peridos.    

 

Overzicht data 2021  
• 10 januari: gegevenslevering aan Peridos over heel 2020  

• Maart/april/mei: e-learning counselors  

• 15 maart: webinar counselors en echoscopisten (ook on demand)  

• 22 maart: webinar echoscopisten + vragenuur (optie 1)   

• 29 maart: webinar echoscopisten + vragenuur (optie 2)  

• 8 april: theorietoets echoscopisten (optie 1) 

• 12 april: theorietoets echoscopisten (optie 2) 

• Mei/juni: vaardigheidstraining echoscopisten verplichte groep  

• 1 augustus: start counseling over eerste trimester SEO  

• 1 september: streefdatum invoering eerste trimester SEO  

• September: vaardigheidstraining echoscopisten vrijwillige groep  

 

 

 

 

 

 

Multidisciplinair overleg Radboudumc 
Elke donderdagmiddag vindt er een multidisciplinair overleg (MDO) plaats in het Radboudumc van 

13:00-14:00 uur. Hier worden de prenatale casus van de afgelopen week besproken met de andere 

deelspecialismen. Via Lifesize is dit overleg te volgen door satellietcentra en geïnteresseerde 

echocentra die casus hebben verwezen naar het Radboudumc.  

U kunt het MDO via Lifesize volgen door een e-mail te sturen naar Myrna Megens-van der Velden 

(Myrna.Megens-vanderVelden@radboudumc.nl). Zij stuurt dan een e-mail terug met de gegevens 

om in te loggen en een instructie Lifesize als gastdeelnemer. 

 

 

Aanpassing kwaliteitseisen echoapparatuur en beeldopslag 

SEO ALGEMEEN 

mailto:Myrna.Megens-vanderVelden@radboudumc.nl
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Er zijn nieuwe kwaliteitseisen aan de echoapparatuur en beeldopslag (versie 12 oktober 2020) 

gepubliceerd. Deze eisen gelden alléén voor apparatuur die aangeschaft is na 12 oktober 2020 en 

gelden voor zowel het eerste als tweede trimester SEO. De apparatuur die een echocentrum 

momenteel gebruikt voor het tweede trimester SEO mag, indien deze in ieder geval voldoet aan de 

‘oude’ eisen aan de echoapparatuur (versie 23 maart 2017), ook door het echocentrum gebruikt 

worden voor het eerste trimester SEO.  

Er zijn twee wijzigingen doorgevoerd:  

 

1. Aanpassing gebruik 3D probes: 

Zowel een 2D als een 3D probe mag worden gebruikt voor de 2D uitvoering van het SEO. De 

opmerking dat een 3D probe alleen aanvullend mag worden gebruikt, vervalt. De kwaliteit van 2D 

en 3D probes verschilt erg per merk en type. Door de 3D probe alleen als aanvullend toe te staan, 

worden ‘kwalitatief goede’ 3D probes onbedoeld uitgesloten. Op termijn zal een kwaliteitssysteem 

worden geïmplementeerd waarin gewerkt wordt met meetbare kwaliteitseisen en typetesten. 

Hierdoor zal het mogelijk zijn om meer op maat uitspraken te doen over de kwaliteit van een 

specifieke probe. Wel vragen we aandacht voor ergonomische verschillen tussen een 2D en 3D probe. 

Een 3D probe is over het algemeen zwaarder om mee te werken. Dat kan mogelijk eerder tot fysieke 

klachten leiden voor de echoscopist. De kwaliteitseis is als volgt aangepast: 

 

Abdominale en vaginale probe(s) dienen aanwezig te zijn:  

• Abdominale probe met minimaal een frequentie tussen 3 en 7 MHz. Dit kunnen twee afzonderlijke 

probes zijn, of een breedbandtransducer.  

• Vaginale probe met minimaal een frequentie tussen 7 en 9 MHz. 

3D probes zijn niet verplicht. Ze mogen worden gebruikt, mits ze voldoen aan de eisen van de 2D 

probe. 

 

2. Toevoeging ‘moment van ingebruikname’:  

In het eerste hoofdstuk van de nieuwe kwaliteitseisen staan minimale apparatuur specificaties 

benoemd. Deze dienen onderdeel te zijn van een programma van eisen dat aan de leverancier van 

de echoapparatuur wordt voorgelegd. De leverancier moet kunnen aantonen dat de apparatuur 

voldoet aan de gestelde eisen op het moment van ingebruikname van de apparatuur voor de 

prenatale screening. 

Zie hier voor de laatste versie waarin deze wijzigingen zijn doorgevoerd.  

 

Vragen over of problemen bij leveranciers door de nieuwe echoapparatuurspecificaties? 

Mochten de eisen of het implementeren van de eisen vragen of problemen opleveren bij de 

leveranciers, dan kunnen de leveranciers altijd contact opnemen met het Centrum voor 

Bevolkingsonderzoek van het RIVM (cvb@rivm.nl).  

 

 

De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige 

geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: spn-regionijmegen@radboudumc.nl.  

 

  

https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/kwaliteitseisen/echoapparatuur
mailto:cvb@rivm.nl
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
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Stichting Prenatale 

screening regio Nijmegen – SPN 

Nieuwsbrief – december 2020, nummer 87 

 

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.  

 

 

 

In deze nieuwsbrief: 

 

Algemeen 

SPN – contractbeheer kerstperiode 

Tarieven prenatale screening 2021 

Evaluatie webinar casuïstiekbespreking 

Q&A webinar 9 november 

Counseling 

Counselors: Laat uw stem horen! 

Combinatietest 

Vanaf 4 januari 2021 serumanalyse alleen op vrijdag 

Insturen van serum voor combinatietest in periode Kerst/Nieuwjaar aan Star-shl 

NIPT 

Sluitingsdagen van NIPT-laboratoria 

Eerste trimester SEO 

Informatiematerialen voor scholing eerste trimester SEO: bestellen kan nu! 

Actuele informatie over het eerste trimester SEO op www.pns.nl 

Verloskundigenpraktijken gevraagd voor deelname aan vragenlijststudie 

Wijziging in verwijzing voor GUO2 < 18 weken zwangerschap van 1-1-2021 tot 1-9-2021 

Tweede trimester SEO 

file://///UMCfs020/ANTRGdata$/SPN/PR/nieuwsbrief/SPN%20nieuwsbrieven%202020/SPN%20nieuwsbrief%2087%20(20.xxx).doc%23_Toc59108789
file://///UMCfs020/ANTRGdata$/SPN/PR/nieuwsbrief/SPN%20nieuwsbrieven%202020/SPN%20nieuwsbrief%2087%20(20.xxx).doc%23_Toc59108794
file://///UMCfs020/ANTRGdata$/SPN/PR/nieuwsbrief/SPN%20nieuwsbrieven%202020/SPN%20nieuwsbrief%2087%20(20.xxx).doc%23_Toc59108796
file://///UMCfs020/ANTRGdata$/SPN/PR/nieuwsbrief/SPN%20nieuwsbrieven%202020/SPN%20nieuwsbrief%2087%20(20.xxx).doc%23_Toc59108799
file://///UMCfs020/ANTRGdata$/SPN/PR/nieuwsbrief/SPN%20nieuwsbrieven%202020/SPN%20nieuwsbrief%2087%20(20.xxx).doc%23_Toc59108801
file://///UMCfs020/ANTRGdata$/SPN/PR/nieuwsbrief/SPN%20nieuwsbrieven%202020/SPN%20nieuwsbrief%2087%20(20.xxx).doc%23_Toc59108807


36 

 

Geen pretecho’s bij SEO 

Peridos 

Aanleveren counselingsgegevens 2021 

Wijzigingen binnen de praktijk: informeer de SPN! 

Beveiliging van gegevens cliënten 

 

  
ALGEMEEN 

file://///UMCfs020/ANTRGdata$/SPN/PR/nieuwsbrief/SPN%20nieuwsbrieven%202020/SPN%20nieuwsbrief%2087%20(20.xxx).doc%23_Toc59108809


37 

 

 

SPN – contractbeheer kerstperiode 
Van maandag 21 december tot en met vrijdag 1 januari is de SPN beperkt bereikbaar. Het aanvragen 

van kwaliteitsovereenkomsten en toegang tot Peridos kan daardoor wat langer duren. 

 

Tarieven prenatale screening 2021  
Voor 2021 zijn de tarieven voor prenatale screening iets gewijzigd. De tarieven gelden voor 

verloskundige praktijken, echocentra en ziekenhuizen:  

• counseling € 48,88  

• combinatietest bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap 

€ 186,63  

• combinatietest bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 112,40  

• serumscreening Star-shl € 74,23 

• SEO bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 162,31  

• SEO bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 162,31  

De eigen bijdrage van NIPT als eerste screeningstest blijft € 175,00.  

 
Evaluatie webinar casuïstiekbespreking 
Op 30 november 2020 organiseerden de Regionale Centra gezamenlijk een webinar 

casuïstiekbespreking. Ruim 1.400 deelnemers keken naar dit live webinar. Hoewel de 

casuïstiekbespreking primair bedoeld was voor echoscopisten, namen ook veel counselors deel. 

Tijdens het webinar zijn verschillende casus in de keten van prenatale screening en diagnostiek 

behandeld. Margreet Husen, senior arts prenatale geneeskunde van het Erasmus UMC, besprak casus 

rondom de situs en over arthrogryposis. Leonie Duin, gynaecoloog-perinatoloog van het UMC 

Groningen, besprak nierproblemen en blaasextrofie. Ingeborg Linskens, gynaecoloog-perinatoloog 

van het Amsterdam UMC, sloot af met een plaatjesquiz. Deelnemers gaven de casuïstiekbespreking 

in de evaluatie een mooi rapportcijfer: gemiddeld een 8! Het webinar is als interessant en leerzaam 

ervaren. De technische organisatie en communicatie rondom het webinar vond men goed tot 

uitstekend. Bijna 90% van de deelnemers wenst de volgende keer weer een landelijke 

casuïstiekbespreking via een webinar. Voor de Regionale Centra was dit tweede webinar wederom 

leerzaam, verbeterpunten nemen wij mee naar een volgende keer.    

  

Q&A webinar 9 november 
Tijdens het eerste webinar op 9 november zijn via de chat door deelnemers veel vragen gesteld over 

de behandelde onderwerpen. Deze vragen zijn aan de sprekers voorgelegd en beantwoord. De Q&A 

is via deze link beschikbaar. 

 

 

 

  

 

 

Counselors: Laat uw stem horen! 
In opdracht van het RIVM maakt bureau Dekkers een plan voor de bij- en nascholing voor counselors 

prenatale screening. Een uitdrukkelijke wens is dat dit plan draagvlak heeft bij counselors, Regionale 

Centra en beroepsverenigingen.  Dit is de fase waarin u uw mening over de scholing voor counselors 

kunt laten horen en waarin u invloed kunt hebben op het onderwijskundig ontwerp! 

Bent u counselor, heeft u ideeën over de bij- en nascholing en wilt u die ideeën delen in een 

focusgroep of tijdens een telefonisch interview? Meldt u zich dan  aan via bureau@oabdekkers.nl of 

bel 040-2903337 voor een afspraak. Meer informatie vindt u hier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUNSELING 

http://www.spn-regionijmegen.nl/images/pdfbestanden/QAwebinar.pdf
mailto:bureau@oabdekkers.nl
http://www.spn-regionijmegen.nl/images/pdfbestanden/onderwijs.pdf
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Vanaf 4 januari 2021 serumanalyse alleen op vrijdag 
Het aantal aanvragen voor serumscreening ten behoeve van de combinatietest daalt verder sinds de 

NIPT ook kan worden uitgevoerd bij alle tweelingzwangerschappen. In overleg met het RIVM en de 

Regionale Centra zal Star-shl daarom met ingang van 4 januari 2021 eenmaal per week, op vrijdag, 

de serumanalyse uitvoeren. Rapportage van de uitslag vindt op dezelfde dag plaats. Aan Star-shl 

verzonden serum wordt door Star-shl verwerkt en bewaard volgens de richtlijnen.  

 

Insturen van serum voor combinatietest in periode Kerst/Nieuwjaar aan Star-shl 
In verband met de aankomende Kerstdagen en Nieuwjaarsdag is het verzoek om bij voorkeur geen 

bloed te laten afnemen op woensdag 23 december, donderdag 24 december, woensdag 30 december 

en donderdag 31 december. Materiaal dat toch op deze dagen wordt afgenomen, moet volgens de 

voorschriften lokaal ingevroren worden om op de volgende maandag te verzenden. 

 

 

 

 

 

Sluitingsdagen van NIPT-laboratoria  
Voor alle 3 de regio’s (Amsterdam, Rotterdam en Maastricht) geldt dat de NIPT-labs gesloten zijn 

op: 

• Vrijdag 25 december 2020 (eerste Kerstdag) 

• Vrijdag 1 januari 2021 (Nieuwjaarsdag) 

Omdat tussen afname en verwerking van het bloed maximaal 4 dagen mogen zitten, moet het 

materiaal uiterlijk op donderdag 24 en donderdag 31 december voor 12.00 uur binnen zijn op het 

NIPT-lab. Het materiaal wordt na 12.00 uur niet meer in ontvangst genomen, omdat de laboratoria 

nog tijd nodig hebben om het ontvangen materiaal direct te verwerken. Het materiaal dat te laat 

binnenkomt wordt dus afgekeurd. 

De Regionale Centra stellen voor om zwangeren te adviseren geen bloed te laten prikken voor de 

NIPT op donderdag 24 december en donderdag 31 december. 

 
 

 
 
 

 
Informatiematerialen voor scholing eerste trimester SEO: bestellen kan nu! 
Voor alle zorgverleners (counselors en echoscopisten) is door het RIVM-CvB, samen met de Regionale 

Centra, betrokken beroepsgroepen, patiëntenorganisaties en opleidingen, een informatiemap 

gemaakt met daarin factsheets en de nieuwe informatiekaart. Hierin staat belangrijke informatie die 

u als zorgverlener moet weten over het eerste trimester SEO. De informatiematerialen kunnen vanaf 

nu kosteloos besteld worden door de praktijken in de webshop van het RIVM, via deze link. De 

materialen worden dan in februari 2021 bij uw praktijk bezorgd.  

 

Actuele informatie over het eerste trimester SEO op www.pns.nl  
Wilt u iets nalezen over bijvoorbeeld de (bij)scholing over het eerste trimester SEO of het tarief? 

Kijk dan op www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals voor alle actuele informatie.  

 

Verloskundigenpraktijken gevraagd voor deelname aan vragenlijststudie  
De onderzoekers van de IMITAS-before studie (IMplementation of the fIrst Trimester Anomaly Scan) 

zijn op zoek naar verloskundigenpraktijken die een vragenlijst willen uitzetten onder zwangeren en 

hun partner over hun perspectieven en ervaringen met het tweede trimester SEO, om straks een 

goede vergelijking te kunnen maken met de groep zwangeren die een eerste trimester SEO zal 

krijgen. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan dit vragenlijstonderzoek. 

  

 

Doel van het onderzoek: 

NIPT 

EERSTE TRIMESTER SEO 

COMBINATIETEST 

https://online.xerox.nl/uStore/2012/Category/4114/PNS-Producten-voor-professionals-
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.pns.nl%2F&data=04%7C01%7Cj.reijerink%40erasmusmc.nl%7C06d67662e8ee4205a47008d8a012a4e4%7C526638ba6af34b0fa532a1a511f4ac80%7C0%7C0%7C637435349220407342%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pYdJbyPTLMxeeJhQAzXl5v2FwZS9zLOd2W%2FBKEV9DkU%3D&reserved=0
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals
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De IMITAS-studie onderzoekt de potentiële voor- en nadelen van het eerste trimester SEO. De studie 

is onderverdeeld in een IMITAS-before en IMITAS-after cohort. Tijdens het IMITAS-after cohort zal 

het eerste trimester SEO in onderzoek verband aangeboden worden, het IMITAS-before cohort dient 

als controlegroep. De IMITAS-before vragenlijststudie 1 is een onderdeel van de IMITAS-studie. In 

vragenlijststudie 1 worden de perspectieven en ervaringen van zwangeren en hun partner omtrent 

de huidige prenatale screening (before) en omtrent het eerste trimester SEO (after) onderzocht. 

Resultaten van de IMITAS-before vragenlijststudie 1 zijn essentieel om een vergelijking te maken 

tussen het huidige programma van prenatale screening en de mogelijke toekomstige implementatie 

van een eerste trimester SEO. 

  

Neem deel aan het onderzoek: 

In februari 2021 worden de eerste vragenlijsten uitgezet. De studie zal duren tot de start van het 

eerste trimester SEO, 1 september 2021. Wij hopen op 30 deelnemende praktijken. 

Wilt u met uw praktijk meedoen aan dit onderzoek of heeft u behoefte aan meer informatie? Neem 

dan contact op met Kim Bronsgeest of Eline Lust, arts-onderzoekers IMITAS, via imitas@lumc.nl. 

 

Wijziging in verwijzing voor GUO2 < 18 weken zwangerschap van 1-1-2021 tot 
1-9-2021 
Om onderzoek te doen naar de meerwaarde van de 13 wekenecho zal de IMITAS-onderzoeksgroep 

een voor-na-meting uitvoeren. De ziekenhuizen die PND aanbieden in de SPN-regio, hebben 

onderling afspraken gemaakt om goed in kaart te brengen wat nu al verwezen wordt. Voor de periode 

1-1-2021 tot de start van het aanbod eerste trimester screening, 1-9-2021, geldt dat voor de 

verwijzing voor een GUO2 voor 18 weken zwangerschap: 

• Alle zwangeren waarbij een vermoeden is op een aandoening en verwezen worden voor een 

GUO2, moeten verwezen worden naar de PND in het Radboudumc te Nijmegen. 

• Uitzondering: als er een vermoeden is van anencefalie. U kunt de zwangere dan verwijzen naar 

het PND-(satelliet)centrum waarmee u gebruikelijk samenwerkt. 

Dit geldt voor verwijzingen voor 18 weken zwangerschap na de combinatietest, een pretecho of 

anderszins. Het geldt dus niet voor verwijzingen voor GUO2 na het tweede trimester SEO. 

 

 

 

 

 

Geen pretecho’s bij SEO 
Het komt voor dat een echopraktijk pretopties/pretecho’s tegen een meerprijs aanbiedt bij het SEO. 

De Regionale Centra wijzen alle echoscopisten en alle echopraktijken erop dat er geen pretecho’s en 

geen pretopties (zoals een DVD/USB/4D-foto tegen meerprijs) bij de prenatale 

screeningsonderzoeken mogen worden aangeboden. Dit geldt voor het SEO en na 1 september 2021 

ook voor het eerste trimester SEO.  

Het aanbieden van pretecho’s  dient geheel onafhankelijk van de prenatale screening te gebeuren, 

dus op een apart deel van de website, en zonder relatie  met de prenatale screening. De 

kwaliteitseis SEO is op dit punt aangepast, zie www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-seo 
Let op: Het verrichten van een eerste trimester SEO vóór 1 september 2021, is niet toegestaan. Ook 

het anatomisch scannen van de foetus bij een pretecho is niet toegestaan. Alle prenatale screeningen 

en bevolkingsonderzoeken vallen onder de Wet op Bevolkingsonderzoek en mogen alleen 

aangeboden worden als men een overeenkomst daarvoor heeft met een vergunninghouder voor 

bevolkingsonderzoek (een Regionaal Centrum). 

 

 

 

 

 

Aanleveren counselingsgegevens 2021  
Vanwege de aangepaste kwaliteitseisen counseling in de bijscholingsronde 2019-2020-2021, dient 

de SPN zo snel mogelijk na afloop van een kalenderjaar vast te stellen of een counselor voldoet aan 

de norm van 50 counselingsgesprekken per jaar. Wij vragen u daarom de gegevens van het 4e 

kwartaal 2020 zo spoedig mogelijk te uploaden naar Peridos, bij voorkeur voor 1 februari 2021. 

 

 

Wijzigingen binnen de praktijk: informeer de SPN! 

TWEEDE TRIMESTER SEO 

PERIDOS 

mailto:imitas@lumc.nl
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-seo
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Vanaf 5 januari 2021 ontvangen alle zorginstellingbeheerders om de maand via ‘Meldingen’ in Peridos 

een verzoek om de gekoppelde zorgverleners en praktijkondersteuners te controleren. Deze melding 

is bedoeld om de zorginstellingbeheerders te ondersteunen bij het up-to-date houden van de 

gegevens. Waarom is dat van belang? De Regionale Centra constateren regelmatig dat zorgverleners 

die niet of niet langer bevoegd zijn, in Peridos onterecht toegang hebben tot de cliëntgegevens van 

de praktijk. Bijvoorbeeld, wanneer iemand niet langer werkzaam is binnen een praktijk maar wel nog 

gekoppeld is aan deze praktijk. Of wanneer een zorgverlener nog geen kwaliteitsovereenkomst heeft 

maar daar wel al verrichtingen uitvoert. Ook zien we dat zorgverleners of praktijkondersteuners in 

Peridos inloggen via het account van een collega, omdat diegene nog geen eigen account heeft. Dit 

zijn allemaal voorbeelden van onbevoegde toegang tot Peridos die kunnen leiden tot datalekken. Het 

tijdig doorgeven van wijzigingen in de zorgverleners aan het Regionale Centrum, met vermelding 

van ingangsdatum en/of einddatum, voorkomt dat deze situaties ontstaan. 

 

Beveiliging van gegevens cliënten  
Op 9 november 2020 bent u tijdens de landelijke webinar geïnformeerd over “Veilig omgaan met 

gegevens prenatale screening” door Carolien Kapteijns, functionaris Informatiebeveiliging, 

Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening (CLBPS). Het menselijk handelen blijkt de 

belangrijkste oorzaak van datalekken. Dat zien we ook bij de prenatale screening. Hierbij een paar 

belangrijke tips om het risico hierop eenvoudig te verminderen:  

• Prenatale screening (counseling/echoscopie) mag alleen uitgevoerd worden door zorgverleners 

die een kwaliteitsovereenkomst hiervoor hebben én in Peridos geregistreerd zijn bij de 

zorginstelling voor de betreffende verrichting. 

• Geef zo spoedig mogelijk door aan uw Regionaal Centrum wanneer u stopt of verandert van 

zorginstelling. De zorginstelling dient ook zelf wijzigingen in het personeelsbestand door te geven 

aan het Regionaal Centrum, voor zover dit medewerkers betreffen die werkzaamheden uitvoeren 

voor de prenatale screening. 

• De verrichtingen moeten worden geregistreerd op de naam van degene die deze heeft uitgevoerd. 

• Namen van de uitvoerders mogen niet worden gewijzigd voorafgaand aan de aanlevering van de 

counselings- en screeningsgegevens aan Peridos. 

• Stuur geen bestanden met cliëntgegevens naar een Regionaal Centrum, maar upload dit 

rechtstreeks naar Peridos. 

• Indien u toch medische gegevens of gevoelige persoonsgegevens naar een Regionaal Centrum 

verstuurt, (bijv. bij de beeldbeoordeling en de kwaliteitsaudits), stuur dit dan altijd op een veilige 

manier. Dit kan via veilige e-mail of desnoods per post onder vermelding van “vertrouwelijk”.  

Zie www.peridos.nl voor meer informatie. 

 

 

 

De SPN wenst u fijne feestdagen en een gelukkig,  
maar vooral heel gezond 2021! 

 

 

De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige 

geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: spn-regionijmegen@radboudumc.nl.  

 

https://www.peridos.nl/wp-content/uploads/2020/07/02.04.04-20200626-Info-zorgverleners-over-informatiebeveiliging-v1.0.pdf
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl

